


“

Deu-me o beijo que eu tinha imaginado antes, ao mesmo
tempo que enrolava e desenrolava os meus cabelos na mão
direita, com uma determinação lenta, a saborear-me como se
eu fosse mesmo o tal presente e estivesse a desembrulhar-me
outra vez. Continuei a sentir- -me assim enquanto me despiu,
como a bicicleta nova que ele nunca recebeu. Uma parte de
mim estava assustada, mas a outra parte estava demasiado
deliciada para se preocupar...
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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.
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Novembro de 2016

Independentemente do que dissessem a verdade é que me doía. Senti uma
dor �na no sítio onde me piquei, abaixo do umbigo, conforme as instruções
da enfermeira, e ao mesmo tempo outra mais forte e mais surda dentro do
peito. Como se o medicamento que injetei para os meus ovários
funcionarem tivesse como efeito secundário apertar-me o coração.
Estava a fazer o meu quinto tratamento de fertilização in vitro – a FIV.
Já estava habituada e a agulha era �na, mas magoava-me cada vez mais.
Na primeira FIV estava otimista, motivada e cheia de esperança; na

segunda, apesar da primeira não ter resultado, também.
Engravidei na segunda FIV, depois de me colocarem dois embriões no

útero. Tinham três dias de vida e eram umas bolinhas com oito células, que
pareciam pipocas na fotogra�a tirada pelo microscópio que os aumentava
duzentas vezes. Duas semanas depois do teste de gravidez ser positivo, eu e
o meu marido Ricardo chorámos de felicidade na ecogra�a do nosso
microbebé. Apesar de a médica nos pedir para controlarmos o nosso
entusiasmo porque a gravidez ainda estava muito no início, foi um dos
melhores momentos da minha vida. Senti-me completa, grata e
recompensada.
Abortei uma semana depois daquela ecogra�a. Nas duas FIV que se

seguiram e que também não resultaram, estava nervosa e angustiada.
Naquele momento, a meio da quinta tentativa, estava completamente
desesperada.

Algures entre a segunda e a terceira FIV diagnosticaram-me uma
endometriose, uma doença que já me devia acompanhar sem eu saber há
muito tempo, e que explicava as dores menstruais terríveis que sentia desde
a adolescência. Foi bom saber que não era apenas mais sensível à dor que as
outras mulheres e que havia um motivo para ter de tomar comprimidos de
quatro em quatro horas quando estava com o período. O mau foi que me
�zeram uma cirurgia para tirar um quisto de endometriose e �quei sem o
ovário direito. No meu entender, completamente em vão. Fui cheia de medo



para a cirurgia, não queria que me «tirassem» nada, queria era que me
«pusessem» uma criança, ou duas, dentro da barriga. Até parecia um
conceito simples de entender, pôr e não tirar, mas os médicos não acharam e
atuaram de acordo com as suas guidelines, bastante complexas e pouco úteis,
pelo menos para mim.
Ainda por cima, para ser operada tive de tirar o meu �o com a medalha da

Nossa Senhora de Fátima que a minha avó Luísa me deu quando �z 13 anos
e que me protegeria sempre.
Nunca me saiu da cabeça que �quei sem um ovário por ter tirado o meu

amuleto querido, exatamente na altura em que me fazia mais falta.
O ovário com que �quei também não era bom, estava muito fraco à conta

da endometriose, fazendo com que as probabilidades de engravidar com
aquele quinto tratamento fossem mínimas. Mesmo assim, ao picar a barriga,
imaginei o líquido injetado em busca do meu pequeno ovário esquerdo para
o fazer crescer. Precisava de produzir óvulos, para serem fertilizados no
laboratório pelos espermatozoides do meu marido Ricardo, um homem que
além de lindo tinha uma paciência sem �m para os meus dramas, que
começavam na endometriose e acabavam no projeto reprodutivo que não
conseguia concretizar.

Esses meus dramas existiam há cerca de três anos, mas não era possível
precisar o exato momento em que lhes permiti tomarem conta de mim e
deixei de ser uma mulher alegre, que aproveitava a vida e vivia o momento.
Antes disso, carpe diem era um dos principais lemas da minha existência,

aprendido num dos meus �lmes preferidos, O Clube dos Poetas Mortos, onde
o professor Keating desa�ou os seus alunos a lutarem pelos seus sonhos. O
professor Keating também foi um dos principais responsáveis por eu querer
ser professora. Nunca quis ser outra coisa desde que me apaixonei por ele
aos 13 anos, na primeira das muitas vezes que vi o �lme. Ele representava
tudo aquilo que eu aspirava ser quando crescesse − livre, audaz e
inspiradora.
Tive uma infância feliz, e estava completamente apaixonada pelo meu

marido e realizada com o meu trabalho como professora de ciências. Até um
momento que não sabia bem situar, bastava-me um livro novo, uma
atividade com os meus alunos, passear com o Ricardo, uma piza de massa
�na, boa conversa, andar de bicicleta com a minha cadela ou comer



castanhas assadas com as minhas pantufas de pelo, e eu �cava contente.
Assim era eu até decidirmos ter �lhos, ou melhor, até decidirmos ter �lhos

e não conseguirmos. Os insucessos, a pouco e pouco, foram-me
transformando numa mulher obcecada, que lia e relia informações na
Internet sobre métodos para aumentar a fertilidade, procurava segundas e
terceiras opiniões, atormentando-me incessantemente com a qualidade dos
meus óvulos.
Talvez por ter tido uma vida tão boa até àquela altura, não consegui

controlar a minha frustração na primeira vez que não obtive algo que
desejava muito.
De cada vez que as minhas tentativas de engravidar se revelavam

infrutíferas, mais difícil era preencher o vazio da criança que eu não
conseguia ter. As coisas que antes me satisfaziam foram-se tornando ocas e o
entusiasmo que tinha pela vida foi cedendo terreno à apatia, ao mesmo
tempo que crescia dentro de mim uma sensação sugadora de energia, como
se eu não pudesse ser feliz sem ter de volta o que nunca fora meu.

Completei seis dias de injeções, �z a primeira ecogra�a para avaliar se o
medicamento estava a fazer efeito e a minha médica disse-me que o ovário
não estava a responder. Fiz injeções durante mais seis dias e voltei a repetir a
ecogra�a, mas a porcaria do ovário que me sobrava continuava na mesma. A
Dra. Silvana alertou-me que era provável que não fosse responder ao
tratamento e que devíamos ponderar desistir. Insisti para fazer mais cinco
dias de injeções. A Dra. Silvana achou que eu não devia criar expectativas,
mas acabou por concordar e combinámos repetir a ecogra�a na sexta-feira
seguinte.
Nesse dia, eu estava uma pilha de nervos quando entrei dentro da sala

escura e me despi da cintura para baixo. O Ricardo tinha-me tentado
acalmar na curta viagem de carro que �zemos até à clínica, depois de ele sair
do atelier e me ter apanhado no colégio. Não teve sucesso nenhum, a única
coisa que me poderia acalmar era saber que o tratamento estava a funcionar.
Enrolei-me no lençol branco com o logótipo da clínica, subi para a

marquesa ginecológica e fechei os olhos enquanto a Dra. Silvana mexia a
sonda de ecogra�a dentro do meu corpo. Não demorou muito tempo até ela
a retirar e encaixá-la de novo no aparelho.
− Tenho muita pena So�a, mas está tudo igual. Não teve qualquer resposta.



Vamos cancelar o ciclo. – Falou comigo muito devagar, como se eu tivesse
di�culdade em compreender frases simples, ao mesmo tempo que me fez
uma festa ao de leve na perna.
Pareceu-me que o teto da sala começou a andar à roda e comecei a chorar.

A Dra. Silvana era amorosa mas não tinha muito jeito para lidar com
lágrimas, �cou constrangida com o meu pranto e foi chamar o Ricardo à sala
contígua.
Ele apareceu num instante e abraçou-se a mim, ainda deitada na marquesa

da ecogra�a em posição ginecológica, nua da cintura para baixo e tapada
com o pequeno lençol.
− Então, So�. So�... Querida, vá lá, tem calma, So�... Por favor...
Acalmei-me, ou pelo menos parei de soluçar, vesti-me e fomos sentar-nos

em frente à Dra. Silvana.

Revi mentalmente todas as informações credíveis, as menos credíveis e as
nada credíveis que já tinha lido sobre procriação medicamente assistida,
desde artigos cientí�cos di�cílimos de acompanhar até testemunhos em
fóruns e blogues da treta, à procura de algo que me pudesse valer.
Sugeri aumentarmos a dose do medicamento, continuar as injeções mais

dias ou tentar no mês seguinte juntamente com um gel de hormonas
masculinas.
− A So�a já fez uma dose muito alta durante dezoito dias e não respondeu.

As probabilidades de responder numa nova tentativa são quase inexistentes.
Ser persistente é bom, mas saber quando desistir também. Há um momento
em que, se o casal não o faz, temos de ser nós a fazê-lo. E esse momento, no
vosso caso, para mim é hoje.
O Ricardo concordou com a Dra. Silvana. Eu não queria, mas acabei por

aceitar a triste realidade sobre o meu miserável ovário.
− Então e agora doutora? O que é que podemos fazer?
A minha pergunta não era inocente, eu sabia que ela nos iria propor

fazermos um tratamento com óvulos de dadora. Já tínhamos discutido o
assunto antes de avançar para aquele tratamento.
As probabilidades de engravidar com ovócitos de dadora eram excelentes,

o único senão era que o bebé não seria biologicamente meu. Eu não me
importava, mas o meu marido tinha muitas reservas em relação àquela
solução.



– Agora pare a medicação toda e descanse. Depois podemos falar sobre
outras opções.
Eu não queria falar depois. Estava a tentar engravidar há quatro anos, para

mim, o depois era ontem de manhã...
− Que opções?
A Dra. Silvana respondeu como eu pretendia.
− Doação de ovócitos, por exemplo, se vos �zer sentido...
Para mim fazia todo o sentido, se não podia engravidar com os meus

óvulos, era preferível engravidar com os óvulos de outra mulher do que não
engravidar de todo. O Ricardo, que seria pai biológico na mesma,
inexplicavelmente não partilhava a minha opinião. Endireitou-se na cadeira
e respondeu à Dra. Silvana com um tom �rme e resoluto, digno do berço de
ouro onde tinha nascido.
− O que para mim faz sentido, neste momento, é irmos para casa e

descansarmos. Este processo foi muito desgastante e o desfecho muito
doloroso para a minha mulher. – Passou os dedos pela minha face húmida e
olhou-me de relance, terno e impotente. − Não estou disposto a embarcar
agora noutro tratamento que nem estou seguro de querer fazer.
Fitei-o desapontada, era lindo mas às vezes também era muito

empertigado, queria tudo decidido por ele e perfeito. A mim também me
agradaria mais usar os meus óvulos, mas se eu não os tinha, não havia outra
coisa a fazer.
− Ricardo, eu não estou cansada e com os óvulos de dadora não preciso de

fazer nada. A dadora é que faz as injeções, eu só tomo uns comprimidos
para preparar o útero, não é assim doutora Silvana?
A Dra. Silvana sorriu-me serenamente. Era fácil para ela ser serena, quando

acabava as consultas, ia para casa e tinha duas �lhas à sua espera.
− Concordo com o Ricardo, acho que devem descansar e pensar. É uma

decisão que tem de ser bem amadurecida antes de ser tomada pelo casal. – A
Dra. Silvana tinha tocado no ponto mais importante, a decisão teria de ser
tomada pelo casal, sem o acordo dele não seria possível avançar.

Fomos para o carro de mãos dadas, eu estava completamente desolada e ele
também devia estar, mas tentou confortar-me com palavras meigas que me
passaram ao lado. A meio do caminho desistiu e incentivou-me a ligar à
Joana, a minha melhor amiga que também era médica e a pessoa mais



quali�cada para me animar. Recusei e desliguei o meu telefone, não me
apetecia falar com ninguém e muito menos ser animada.
Questionei-o novamente sobre as suas reservas em relação aos ovócitos de

dadora e ele esquivou-se, com a desculpa de não estar com cabeça para
pensar no assunto.
Fiquei furiosa e mordi os lábios para me conter. Ele tinha uma opinião

formada e contrária à minha. Estava só a ser cobarde e a empatar-me para
evitar um con�ito.
Fomos em silêncio o resto do caminho até ele estacionar em frente à nossa

casa, uma vivenda geminada no Restelo, oferecida ao Ricardo pelo avô antes
de casarmos e transformada por nós durante sete anos, num estilo entre o
seu bom gosto clássico e o meu exotismo romântico.
Respirou fundo, colocou a mão em cima da minha e falou-me

carinhosamente.
− Temos o jantar de anos do Manel. Vamos? É no Bairro do Avillez, tu

adoras as sobremesas de lá. Até é bom para desanuviares...
Fechei os olhos e encostei a cabeça ao assento do carro, não havia nada que

me �zesse bem naquele momento, só talvez ele concordar com os ovócitos
de dadora ou a Dra. Silvana ligar a dizer que o ecógrafo estava avariado e
a�nal o meu ovário estava a funcionar. Não sabia qual das duas me agradaria
mais nem qual seria mais improvável. O meu marido quando tomava uma
decisão sobre algo importante ou que ele achava que infringia os seus
princípios morais, di�cilmente mudava de opinião.
Abanei a cabeça, infeliz e desanimada.
− Não, Ricardo, vai tu... Apetece-me �car sozinha.
Senti-o segurar na minha mão e levá-la aos seus lábios.
− Então �camos os dois em casa, não te vou deixar sozinha. Vou ligar ao

Manel a cancelar, arranjamos uma desculpa qualquer.
Libertei a minha mão da sua.
− Deixa, Ricardo, não canceles, vamos.
Era mais fácil para mim �car sozinha num restaurante cheio de gente do

que em casa com ele.

As entradas de lingueirão, as barrigas de atum e os outros pratos que
escolheram para partilharmos deviam estar deliciosos, todos os convidados
o con�rmaram, mas a mim não me souberam a nada, nem a sangria de



champanhe, nem a sobremesa de avelã com várias texturas.
Depois de jantar fomos até ao Silk no Chiado. A vista era linda e o gin com

laranja e canela que o Ricardo me pediu também devia estar muito bom,
mas nada me alcançava. Nem o bom nem o mau, porque também não me
incomodava o facto de a irmã do aniversariante, que sempre simpatizou
muito com o meu marido, ter bebido demais e estar a falar-lhe demasiado
próxima.
Provavelmente, contava-lhe mais histórias parecidas com as que tinha

relatado ao jantar, sobre mediação imobiliária de luxo com clientes chineses
e franceses, só que de uma forma mais lânguida e só a ele.
Eu conhecia o Ricardo, estava a demonstrar um interesse mínimo apenas

para não ser rude, porque tinha tido uma educação exemplar. Ele não
apreciava louras voluptuosas com tops decotados que mostravam o soutien
preto de renda, ele apreciava a sua morena magricela que usava vestidos
estampados e compridos.
Noutra altura teria ido para ao pé deles �ngir interesse na conversa, talvez

lhe �zesse um carinho para marcar território, interpelasse a Tânia sobre
algum assunto diferente dando oportunidade ao Ricardo para se afastar
airosamente ou iniciasse uma conversa paralela até ambos nos escaparmos
da sedutora irmã do Manel. Eu era muito menos bem-educada que o meu
marido, conseguia muito mais facilmente fugir às conversas e às pessoas que
não me apetecia ouvir.
Dei mais um gole no meu gin, �z um esforço vão para lhe apreciar o sabor

e perguntei-me quando é que teria começado a �car assim, naquele estado
de não saborear e de não intervir... Não tinha começado só naquele dia,
tinha começado algum tempo depois da obsessão por engravidar,
subtilmente, assim como a minha melancolia... Enquanto tentava situar o
momento entre a cirurgia e a terceira FIV, reparei que o Ricardo não
precisou da minha ajuda para se livrar da Tânia, tirou o telemóvel do bolso,
disse-lhe algumas palavras e afastou-se na minha direção. Foi uma técnica
de evasão delicada e bastante e�caz.
O meu marido veio até mim e deu-me um beijo casto entre o canto do olho

e a raiz dos cabelos, um sítio onde me beijava muitas vezes. O Ricardo era
obstinado, mas também era bom e carinhoso.
− So�, eu sei que não te apetece falar ao telefone, mas é a terceira vez que a

Joana liga e já me mandou quatro mensagens, a última a perguntar onde



estávamos. Diz-lhe ao menos que estás bem. É uma da manhã e acho que ela
não se deita enquanto não falar contigo.
Senti-me culpada, a minha melhor amiga não merecia que a ignorasse

assim. Zangámo-nos vezes incontáveis por coisas parvas e importantes, mas
antes daquela noite, nunca me tinha acontecido ela querer falar comigo e eu
não querer falar com ela.
Nos últimos anos estávamos menos vezes juntas porque ela tinha pouco

tempo livre, estava a acabar a especialidade de cardiologia e tinha dois �lhos
lindos para dar atenção, o António com sete e o Gonçalito com cinco anos.
Apesar disso, a nossa amizade continuava tão forte como quando tínhamos
treze anos e passávamos �ns de semana inteiros na minha casa, a ver �lmes
de terror às escondidas e agarradas uma à outra cheias de medo.
Tinha de falar com ela, só não lhe podia dizer que estava bem porque entre

nós não havia mentiras.
Peguei no telemóvel dele porque tinha abandonado o meu em casa e desci

as escadas em direção ao bengaleiro onde a música não se ouvia tão alto. Ela
atendeu ao segundo toque e perguntou pelo Ricardo.
− É a So�.
A Joana suspirou, na verdade foi mais um silvo do que um suspiro. A

seguir sussurrou a gritar de uma maneira ameaçadora como só ela
conseguia fazer.
− Como é que me fazes uma merda destas? Que ideia é essa de não me

atenderes o telefone? Estou a tentar falar contigo desde as seis da tarde e só
consigo falar com o Ricardo porquê? As injeções que �zeste para os ovários
lixaram-te o cérebro foi? Se não estivesse fechada de banco neste hospital já
me tinha metido no carro e ido à tua procura para te estrafegar! Estás parva
ou quê?
Sorri verdadeiramente pela primeira vez desde que saí do consultório da

Dra. Silvana. A minha amiga do coração também era, como eu, muito
menos bem-educada que o meu marido...
− Estás outra vez de banco? Não estiveste de banco na terça...
− E o que é que essa merda interessa para agora? Tive de trocar bancos para

ir de férias em dezembro! Agora diz-me o que é que se passou com a
Silvana.
Contei-lhe como tínhamos desistido dos meus ovários e que a solução

passava por óvulos de dadora, se o Ricardo aceitasse, o que não parecia que



fosse acontecer...
− So�, deixa-o amadurecer a ideia. Tem calma, mais cedo ou mais tarde

vão concordar no que querem.
Fiquei indignada com o conselho sensato a dizer-me para ter calma,

parecia uma médica e não a minha melhor amiga que me apoiava sempre.
− Como é que podes estar do lado dele? Tu, Joana, que já tens dois �lhos e

sabes o quanto eu também quero ser mãe? Estás a trair-me! O que é que lhe
interessa a ele de quem são os óvulos! A mim é que me devia fazer confusão!
Até parece que foi ele que se andou a picar três vezes por dia para nada! Está
a pedir tempo para pensar só para me empatar! Ele não quer os óvulos de
dadora por causa das ideias retrógradas e religiosas que sempre teve!
Ouvi uma expiração forçada e ruidosa, carregada de indignação.
O meu marido estava ao meu lado. Apeteceu-me gritar-lhe que se era tão

educado devia ter aprendido a respeitar a privacidade dos outros, mas
desisti quando olhei para a cara dele.
− Eu acalmo-me. Depois ligo-te, Joana, agora tenho de desligar.
O Ricardo estava encostado à parede, a olhar para mim com uma expressão

desiludida que me fez sentir remorsos do que tinha acabado de dizer.
− Vim à tua procura porque julguei que ias �car triste depois desse

telefonema e podias querer ir para casa.
Ele conhecia-me e preocupava-se comigo, sabia que eu ia chorar quando

contasse à minha amiga o desfecho do meu tratamento e podia não querer
voltar para a festa. Tinha acertado, passei as mãos no rosto depois de lhe
devolver o telefone e imaginei o estado lastimável em que a minha cara
devia estar.
− Sim, Ricardo, quero ir para casa, mas primeiro preciso de ir à casa de

banho.
Fiquei à espera de um abraço que não chegou, normalmente ele adivinhava

quando eu precisava de abraços, puxava-me para si e os seus braços ternos
envolviam-me instantes depois de eu o desejar com o pensamento.
− Pensei que estávamos do mesmo lado, mas pelos vistos enganei-me.

Quando quiseres ir para casa avisa-me.
Não me disse mais nada, subiu as escadas sem me abraçar e as lágrimas

continuaram a deslizar pela minha face quase sem eu dar por isso.



Dezembro de 2016

Depois daquela noite não voltei a tocar no assunto dos óvulos de dadora. O
meu marido dedicado e meigo, tinha �cado distante e ressentido depois do
episódio no bengaleiro do Silk. Tinha de voltar a ser a «sua So� querida»,
antes de tentar convencê-lo novamente.
Algumas semanas depois já estávamos bem. Fiz um esforço para me

alegrar, distraí-me com a minha vida no colégio e tentei não pensar na
minha infertilidade.
Funcionou até chegar a época do Natal, uma altura terrível para quem não

consegue ter �lhos e é ecologista. Usei o tempo de aula para tentar explicar
aos meus alunos que o Natal não devia ter que ver com horas passadas no
shopping e mais uma T-shirt que não precisavam, feita no Bangladesh à custa
de dois mil valiosos litros de água doce.
Para demonstrar que se podia entrar no espírito sem fazer compras,

organizei um lanche com troca de prendas usadas entre alunos e professores.
Foi uma tarde muito bem passada, adorava estar com os meus alunos, a falar
sobre as suas vidas em vez dos ecossistemas e a praticar economia circular
em vez de dissertar sobre ela. Ainda por cima �quei muito feliz com a reação
da Tatiana do 9.º B, quando recebeu a minha banda desenhada MUTTS, um
clássico delicioso para todas as pessoas que gostam de cães e gatos.

Depois de acabarem as aulas foi pior, �car sozinha na minha casa estava a
deixar-me doente. Tudo me irritava, desde a nossa árvore de Natal elegante
até ao nosso presépio estilizado. Eu queria um presépio cheio de neve a
�ngir, que sujasse a casa toda e uma árvore como a da Joana, com enfeites
que não combinavam que os miúdos escolhiam no supermercado,
misturados com chocolates meio comidos pelo António e reembrulhados
por ele nas respetivas pratas.
Seis dias antes do Natal, o Ricardo chegou a casa amoroso e muito bem-

disposto.
− O que é que a minha So� quer de prenda de Natal?
Abanei a cabeça sem me soltar do seu abraço.
− Não quero nada, já tenho muitas coisas.



Voltou a beijar-me e falou num tom condescendente.
− Não queres um blusão de ski novo? Gostaste daquele com o capuz de

pelo que viste em Courchevel...
Neguei com a cabeça novamente, o meu blusão ainda estava bom.
− Então… Vi um vestido comprido de malha naquela loja do Príncipe Real

que tu gostas que era a tua cara...
Abanei a cabeça novamente. Ele levantou-me até �carmos com os narizes

alinhados e os olhos à mesma altura.
− Vá lá, não sejas chatinha, So�, dá-me uma ajuda!
Estava a ser tão querido que decidi ser completamente sincera.
− Hummm... Pode ser um ovário, um que funcione.
Suspirou de impaciência, soltou-me e os meus pés voltaram para o chão.
− So�, por favor, já não te aguento. Podemos conversar sem me

martirizares com ovários e óvulos? Achas que pode ser?
O homem meigo tinha dado lugar a outro, aparentemente saturado da

minha pessoa. Eu também estava saturada de não poder falar sobre o que
realmente era importante para mim.
− O que é que foi? O Natal não é suposto ser para as crianças? Então, para

fazer crianças é preciso óvulos e espermatozoides. Espermatozoides, já
temos os teus, e são muito bons. Como eu não tenho óvulos, podias dar-me
uns de prenda de Natal!
Encarou-me de mãos nas ancas, impaciente e desagradado.
− Desisto. Eu esforço-me mas é impossível, não dá para falar contigo.

Esgotas-me, So�. Já não tenho paciência para essa conversa.
Eu também me sentia impaciente e desagradada.
− Tenho boas notícias para o teu esgotamento, estava a pensar ir para Beja

e �car com a minha avó Luísa até ao Natal.
Ele não gostou da ideia, percebi-o pelo franzir de lábios contrariado.
− Vou pedir à minha mãe para vir comigo e ajudamos com os preparativos

para o Natal. A minha avó tem de tratar de muita coisa para receber a
família toda, mesmo com a menina Hortense é muito trabalho... − Falei-lhe
num tom cada vez menos áspero, não me ia embora para o castigar, ia-me
embora porque a casa da minha avó era «o meu lugar» quando precisava de
desabafar.

Na manhã seguinte, um Ricardo pouco satisfeito despediu-se de mim na



estação de Sete Rios. Eu estava insegura da minha decisão até a minha mãe
entrar no autocarro no Centro Sul, felicíssima e carregada de presentes para
distribuir pelas amigas.
A minha mãe era parecida comigo, ou melhor, era parecida com a minha

avó e eu era parecida com ambas. Parecíamos as três feitas na mesma forma,
magras e com a pele morena, olhos grandes escuros e cabelos castanho-
escuros lisos, que no caso da minha avó se tinham tornado grisalhos. O meu
pai costumava brincar com o nosso aspeto e as nossas parecenças, chamava-
nos a tribo das três índias.
A minha mãe tinha �cado deliciada com a ideia porque Beja era o seu

reino, onde era a muito �na e talentosa menina Madalena, viviam as suas
amigas de infância e estava com a minha avó.
– Vai ser tão bom So�! Nós as três sozinhas na casa da avó!

Foi mesmo bom, senti-me tranquila e quase feliz em Beja, na casa grande
da minha família desde o meu trisavô, repleta de memórias da minha
infância, doces como as fatias douradas feitas pela menina Hortense, a
empregada da minha avó com 65 anos que seria menina a vida inteira.
Também ajudaram a que eu me sentisse melhor, os mimos de mãe e de avó
que recebi no sofá de pele macia da sala, a ver o fogo na lareira e o nosso
presépio, com muitas ovelhas, cães e galinhas de louça, em cima de musgo
verdadeiro que apanhei no barranco das vinhas.
O Ricardo veio ter comigo no dia 23. Eu amava-o, sabia-o dentro de mim,

mas con�rmei-o quando me sorriu da entrada. O sorriso dele atravessava-
me o corpo direto ao meu coração e o seu olhar aquecia-me por dentro.
Desde que o conheci que �quei refém daquele sorriso e dos seus olhos
verdes como não existiam outros. Depois de almoço fomos passear no
jardim Gago Coutinho e lanchámos no Luiz da Rocha, uma pastelaria com
mais de cem anos onde a minha avó tinha encomendado uns porquinhos de
doce que eu teria de levar.
Tentei chamá-la à razão para o facto de já termos muito mais guloseimas

natalícias do que era humanamente possível comermos em dois dias, mas
ela fez-me um olhar dececionado, enquanto me dizia que os porquinhos de
doce eram tradição e o doce preferido do meu irmão. Senti-me como se
tivesse acabado de proferir uma barbaridade terrível contra o Natal e
prometi que não me esqueceria de os trazer.



Quando chegámos, ajudei a preparar os quartos para o resto da família que
chegava no dia seguinte. Além do meu irmão Vasco e do meu pai, também
vinha a irmã da minha avó que morava em Moura, a minha tia-avó
Carolina, a prima Sara, o seu marido Virgílio e o �lho deles, o Lourenço, um
ano mais velho do que eu e a minha paixão dos seis aos onze anos,
consumada com vários beijos na cara e nos lábios, no mesmo barranco das
vinhas onde apanhei o musgo.
O outro �lho da minha tia Carolina era casado com uma espanhola e nesse

ano ia passar o Natal em Madrid, para grande pena minha que gostava
muito deles. Em contrapartida, íamos ter a companhia de um sobrinho do
meu avô Mário, o marido da minha avó Luísa que tinha morrido com um
AVC quando eu tinha seis anos.

A noite de 23 era tão boa como a de Natal. Na grande mesa de carvalho da
cozinha quase não cabiam as azevias, as rosas de mel e os coscorões que
podíamos comer à vontade. Não precisámos de nos arranjar, não usámos o
serviço Vista Alegre nem o faqueiro de cerimónia, mas brincámos e rimos
durante todo o jantar. A minha avó estava visivelmente satisfeita e
sorridente, aconchegada no seu casaquinho de malha grossa vermelha com
botões amarelos, um clássico da época natalícia desde os meus quinze anos,
substituído na ceia de Natal por uma camisola de gola alta e um blazer de
fazenda digno da missa do Galo.
Eu quase não jantei porque tinha comido duas fatias douradas antes de me

sentar à mesa, mas diverti-me muito a espicaçar a menina Hortense com
uns boatos que circulavam no café da Julieta, sobre um hipotético namoro
dela com o dono da ótica no centro da cidade. O Ricardo, muito
subtilmente, ia deitando mais «achas para a fogueira», para grande
embaraço da menina Hortense, que não queria parecer mal aos olhos do
meu marido, um «moço de muito boas famílias».
Enquanto a menina Hortense se irritava e prometia pôr na ordem as

calhandreiras com quem eu tinha falado, a minha avó fez-me uma festa no
braço e falou-me ao ouvido, divertida e com um sorriso que lhe iluminava
os olhos castanho-escuros.
− Foram feitos um para o outro.
Não percebi se mo disse a propósito da brincadeira, ou de outra coisa mais

importante, relacionada com tudo o que lhe tinha contado no �m de



semana. Ela também não me explicou porque começámos as duas a rir,
quando a menina Hortense declarou que me ia levar ao Sr. Eurico da ótica,
para que eu lhe contasse as calúnias que tinha ouvido.
Eu achei muito bem, a menina Hortense mimava-me desde que eu me

lembrava de existir, merecia companhia e mimos também.
− Sim Horti, leva-me ao senhor Eurico. Eu conto-lhe tudo e pergunto

porque é que ainda não te convidou para irem jantar.
A menina Hortense ia tendo um fanico, a minha mãe repreendeu-me no

meio de risos abafados e o meu marido alertou-me ao ouvido que eu podia
matar a menina Hortense do coração, ao mesmo tempo que me deu um
beijo no sítio preferido dele para os beijos inocentes, entre o canto do olho e
a raiz dos cabelos.
A noite ainda melhorou mais porque o meu pai nos fez uma surpresa.

Decidiu não abrir o restaurante no dia 24 e chegou com o Vasco depois do
jantar.
A minha mãe �cou tão contente com a sua presença antecipada que nem se

zangou muito quando ele ceou de uma forma bastante exagerada, coscorões
e sonhos que eu também ia beliscando, um hábito antigo de pai e �lha.
Acariciou-lhe os ombros com carinho e tentou moderá-lo.
– Francisco, não abuses dos fritos, olha o teu colesterol...
Ele estava nas suas sete quintas e não queria abdicar. A vizinha Maria

tinha-se esmerado nos doces de Natal.
− Não estou a abusar nada! É a So�, nunca tira comida para ela e depois

rouba-me! Ainda não comi nem meio coscorão! – Abriu-me os olhos muito
aborrecido e fez-se de vítima para a minha mãe.
Ele tinha comido quase dois coscorões inteiros, mas como era Natal salvei-

o.
− Sabes como é mãe. Os doces do prato do pai sabem melhor.
O Natal era ali, a véspera da véspera, anterior à descoberta do colesterol e à

construção de shoppings, estar com quem pertencemos, risos altos e
conversa �ada, sentada no colo do meu marido, com o xaile da minha avó
nas costas e a depenicar o terceiro coscorão do meu pai.

A noite de Natal também foi boa, tinha saudades da minha tia Carolina, da
prima Sara e do Lourenço. Depois da consoada a minha avó liderou o grupo
que queria ir à missa do galo, mais que airosa de braço dado com o «seu



neto» Ricardo, seguida pela tia Carolina, a menina Hortense, a prima Sara e
a minha mãe. Eu �quei com o resto dos homens, supostamente íamos dar
um jeito na cozinha, mas acabámos a ver vídeos hilariantes a gozar com
Trump que tinha ganho as eleições no mês anterior, e não �zemos
absolutamente nada.

No dia de Natal fomos a Almeirim, para almoçar e passar o dia na casa
senhorial dos avós maternos do Ricardo.
O pai da minha sogra, Eurico Castro Andrade, era descendente de uma

família nobre ribatejana e proprietário de grandes herdades em Almeirim,
onde produzia várias castas de vinho DOC Ribatejo, cortiça e azeite.
Entrámos na herdade por volta das duas da tarde e seguimos pela estrada

ladeada de oliveiras até ao casarão magní�co da família do meu marido. A
mãe do Ricardo, a tia Pi, Maria da Piedade Castro Andrade Soares de
Almeida, recebeu-nos com abraços apertados e um sorriso sincero. Era uma
mãe muito afetuosa e estava desejosa de estar com o «seu menino mais
velho» no Natal.
O salão e a mesa de Natal estavam decorados com uma opulência sóbria,

cheia de pormenores requintados onde eu reconhecia o dedo da tia Pi. A avó
do Ricardo também era uma an�triã irrepreensível, dispensando atenções
aos amigos ilustres, mantendo o seu semblante distinto impassível e ao
mesmo tempo orientando discretamente as funcionárias. Às vezes, a sua
atitude perfeita parecia-me distante e triste, como se a vida também lhe
tivesse tirado algo que desejava muito e tivesse desistido de ser
genuinamente feliz.
Uma vez, recém-casada, perguntei à tia Pi se ela não notava alguma

nostalgia no olhar da mãe. Ela respondeu-me que eu estava a imaginar
coisas onde elas não existiam. A mãe tinha tido sempre uma vida ótima,
uma juventude desafogada e um casamento feliz com o melhor partido da
região, não ria às gargalhadas por uma questão de educação e porque «sabia
estar».
Nunca mais toquei no assunto porque me pareceu que a tia Pi o quis

encerrar, mas não �quei convencida. A minha avó Luísa também era uma
senhora da sociedade em Beja e «sabia estar», mas quando sorria �cava com
os olhos brilhantes, ao contrário da avó do Ricardo, que tinha sempre uma
patine subtil no olhar.



O meu marido �cava como peixinho na água em casa dos avós. Depois de
almoço juntou-se ao pai, ao irmão e ao tio António, que na verdade era
primo direito do avô e de quem ele gostava especialmente, para conversarem
sobre carros, pescarias em alto mar e atividades a�ns.
Eu sentei-me com a tia Pi e as suas amigas, a ouvir histórias sobre viagens,

produtos gourmet do El Corte Inglés, peças de teatro, cirurgias plásticas que
não tinham corrido bem, romances do Ken Follett e os restaurantes da
moda.
Sorri ao ouvi-las, com sorte ninguém repararia que o meu sorriso também

não me chegava aos olhos, nada daquilo me interessava e só conseguia sentir
melancolia dentro de mim, a tal que já me acompanhava há algum tempo e
tinha vindo para �car.



Domingo, 15 janeiro de 2017

Jantámos cedo, pouco depois de o Ricardo chegar do Estádio Nacional onde
tinha ido jogar ténis com um colega do atelier. Como eu era uma cozinheira
muito pouco dotada, a nossa empregada Marcela deixava as refeições do �m
de semana praticamente feitas, só tivemos de colocar o tabuleiro com
bacalhau espiritual dentro do forno e fazer uma salada.
Depois de jantarmos, fui para a sala ver um documentário que queria

mostrar parcialmente aos meus alunos do 8.º ano.
O Ricardo sentou-se comigo e deu algumas boas opiniões, mas ao �m de

meia hora deu por terminada a sua colaboração e foi para o computador, ver
as novidades num blogue de arquitetura contemporânea de um arquiteto
espanhol que tinha sido seu professor. Fiquei com o sofá só para mim e na
companhia da minha cadela Gwen, uma rafeira preta muito meiga, adotada
cinco anos antes.
Fui tirando notas das melhores partes, com esperança de ganhar mais

adeptos para a ecologia do que numa aula normal e propor a realização
conjunta de uma lista de não compras, com produtos que evitaríamos
comprar durante o máximo período de tempo.
O documentário estava quase no �m quando atendi o telefonema da Joana.

Falei-lhe na lista de não compras e pedi-lhe uma sugestão. Ela respondeu
imediatamente com um gritinho trocista.
− Já sei! Sapatos!
− Bolas! Acertaste-me em cheio...
Sapatos era o produto que eu gostava mais de adquirir, tinha muito mais

sandálias e botas do que precisava, podia comprometer-me a não comprar
sapatos durante muitos anos e não andaria descalça...
− Já pagaste?
Enquanto eu pensava no que devia ter pago ouvi gritos exasperados da

minha amiga. «António! António PARA JÁ de fazer isso ao teu irmão.»
− O curso de mindfulness? – Tínhamos feito uma pré-inscrição dois meses

antes para fazer o curso juntas.
− Sim. Dá-me um segundo que estes miúdos tiram-me do sério. − A Joana

deu mais uns gritos até resolver o drama infantil e continuou. – Hoje é o



último dia para pagares. Mandei-te o NIB pelo Messenger no Facebook. Não
te esqueças, So�! Acho que estamos mesmo a precisar!
Segundo a Joana, eu precisava do curso de mindfulness porque estava

deprimida. No caso dela, precisava de aprender a lidar com a sobrecarga no
trabalho. Numa das vezes em que teve trinta doentes para ver numa manhã,
deu-lhe uma fúria tal que por um triz não agarrou nos processos dos dez
doentes extravagas e não os atirou pela janela. Quando me contou, pareceu-
me algo que ela seria perfeitamente capaz de fazer. Seria mais grave se ela
tivesse vontade de atirar pela janela os doentes extravagas, sem culpa
nenhuma e problemas no coração.

Fui até ao escritório e pedi ao Ricardo para me deixar usar o computador
para fazer a transferência para o centro budista. Ele não me queria ceder o
lugar porque estava a meio de um vídeo com jogadas de ténis, mas
convenci-o com a promessa de que não demoraria mais de cinco minutos.
Eu queria fazer o curso, não porque concordasse com a Joana − a cura para

a minha tristeza era crescer-me a barriga − mas porque queria fazer
formação e introduzir o conceito no colégio.
O Ricardo cedeu-me o lugar e saiu do escritório, a resmungar sobre mim e

a Joana, as nossas invenções constantes e a mania de que éramos
alternativas.
Abri o site do banco e depois uma janela ao lado com o Facebook. Ao

contrário da Joana eu raramente usava o Facebook, era mais adepta dos
fóruns de infertilidade onde as mulheres partilhavam as suas experiências.
Na página inicial apareceu uma publicação de um amigo nosso que estava

na Escócia, depois abri o Messenger à procura da mensagem da Joana mas
não a encontrei. Ia ligar-lhe para a avisar, quando me apercebi de que estava
na sessão do Ricardo, ele não a tinha terminado por isso entrei
automaticamente no per�l dele, sem precisar de password.
Quase sem querer, olhei para a lista dos últimos contactos e vi que ele tinha

recebido uma mensagem de uma Mónica Cruz às 22h05, dez minutos antes.
O Ricardo nunca me tinha falado de nenhuma Mónica, a minha curiosidade
venceu a ética e abri a janela das mensagens, tinha várias mensagens escritas
e uma fotogra�a.
Foi como se o meu subconsciente soubesse e alguma coisa me começasse a

ferir por dentro ainda antes de a imagem se materializar no ecrã. Uma



fotogra�a do Ricardo, o meu marido querido, abraçado a uma mulher mais
nova, uma morena bonita que tinha o braço direito esticado e estava a tirar
uma foto dos dois dentro do nosso carro. Não acreditei que fosse verdade,
não quis que aquele fosse o homem que eu amava e que tinha insistido em
jurar-me amor e �delidade numa igreja sete anos antes.
Não quis que ele me tivesse traído.
Não quis que ele tivesse recebido aquela fotogra�a enquanto eu estava a ver

televisão na sala ao lado.
Primeiro, senti que perdia todas a minhas forças, tornou-se difícil manter-

me sentada e pensei que ia desabar da cadeira, logo a seguir �quei nauseada
e com vontade de vomitar. Estive assim durante alguns instantes, a sentir-me
profundamente doente, ferida pelo Ricardo e pelo mundo, até que a minha
indisposição se tornou ira e comecei aos gritos enquanto batia com a mão
aberta no teclado do computador.
− O que é isto! Como é que foste capaz de me fazer uma merda destas!

Como é que foste capaz?!
O Ricardo apareceu a correr e perdeu a cor quando viu a fotogra�a no ecrã.
− So�, não... So�, não é o que parece.
Levantei-me e avancei na sua direção aos gritos, completamente

descontrolada.
− É sim, Ricardo, traíste-me com esta cabra, não me mintas! – Bati-lhe com

a mão fechada no peito e ele �cou calado sem me desmentir. − Porque
�zeste uma coisa destas! Deram uma queca no carro e depois tiraram uma
sel�e de souvenir. É mesmo baixo e reles! Dás-me nojo!
Respondeu-me com uma expressão perplexa enquanto abanava a cabeça.
− Não fui eu que tirei a foto, foi ela e não a devia ter mandado…
Voltei a bater-lhe no peito e gritei desesperada.
− Achas que esse é o meu problema?! Quem tirou a merda da foto?!
Mordeu os lábios, fez um esgar de sofrimento e encarou-me com os olhos

brilhantes.
− Perdoa-me So�, foi um erro muito estúpido. – Recuou enquanto falava,

encostou as costas à parede e deixou-se escorregar até �car sentado no chão,
a olhar-me como se fosse um miúdo arrependido de ter feito asneira e a
tentar conter as lágrimas. Só que ele já não era um miúdo e não tinha sido
uma asneira qualquer, tinha sido «a asneira», da vida dele e da nossa.
− Tu! Tu é que és estúpido! Quem é esta gaja? – gritava-lhe enquanto



apertava as mãos, uma de cada lado do meu corpo, a tentar controlar-me
para não lhe saltar para cima e lhe bater mais. Se começasse podia não
conseguir parar e queria ouvi-lo falar, tinha uma curiosidade masoquista
para satisfazer.
− O que é que isso importa? – Encarou-me envergonhado e a seguir deixou

cair a cabeça, para esconder a face nos braços e entre os joelhos.
− Acho que tenho o direito de saber! – A minha voz saiu esganiçada e nem

a reconheci, não controlava os sons que emitia nem a respiração entre eles.
Ele voltou a levantar a cabeça para me responder.
− É uma estagiária do atelier. Trabalha no marketing. – Depois de falar

encolheu os ombros e fez um estalo com a língua, como se a conversa fosse
aborrecida e não estivesse interessado em saber onde a amante trabalhava.
− Uma estagiária! Que típico, que lugar-comum, não conseguias uma coisa

mais original?! Tinhas de te enrolar com uma mulher mais nova e que
trabalha para ti? Uma estagiária! És nojento!
Eu precisava de lhe chamar nomes, de o magoar e deixar sair alguma da

minha raiva senão podia autoincendiar-me a qualquer momento.
Ele acenou lentamente e falou-me num tom amargo.
− Pois, é mesmo um lugar-comum. Se calhar porque eu não andei à

procura de nada, se calhar porque no trabalho alguém me deu atenção e me
admirou, enquanto para ti sou um pedaço de nada. Um homem que partilha
a casa contigo mas a quem não ligas nenhuma.
Não podia acreditar no que ouvia, como se a responsabilidade de ele me ter

traído fosse minha.
Respondi-lhe cheia de sarcasmo e uma raiva que me dava vontade de o

pontapear.
− Achavas que eu te dava pouca atenção, Ricardo? Podias ter vindo falar

comigo antes de saltares para cima da primeira estagiária que te achou
piada. Se é que esta foi a primeira, se calhar andas a corrê-las a todas, já não
sei de nada...
Imaginei que este poderia ser um de muitos casos do meu marido e

comecei a sentir-me outra vez maldisposta.
Ele �tou-me e falou-me cheio de sinceridade, mas também com um

ressentimento profundo que nunca tinha demonstrado antes.
− Foi a primeira, sim. E tu não me dás pouca atenção, isso implicava dares-

me ALGUMA atenção. Tu não te interessas NADA por mim, nem por nós.



Eu sou o teu companheiro de consultas, sirvo para me masturbar para o
copo no dia D, pagar os tratamentos que decides fazer e pouco mais. Não
me ligas nem queres saber de mim, não me ouves e acho que quase nem
olhas para mim. Quando estás comigo não estás comigo, ou estás a pensar
em alguma coisa para fazeres com os teus alunos ou estás fechada na tua
concha, a remoer nos tratamentos falhados e a pensar se ainda terás alguma
hipótese de engravidar.
Fiquei desnorteada, virei-lhe as costas, apoiei-me na cadeira com rodas à

frente do computador e empurrei-a com toda a força contra a parede. A
seguir voltei-me novamente para ele, tinha vontade de o destruir, de o
aniquilar para sempre, nunca mais o queria ver nem ouvir.
− Como te atreves! Custou-te muito teres de te masturbar para um copo,

foi? É que eu gostei de ser anestesiada, cortada, �car sem órgãos, picada na
barriga, puncionada através da vagina, ecografada por dentro e tudo o que
resto que já me �zeram!
Ele �tou-me cheio de angústia e arrependimento.
− Nunca, nunca te obriguei a fazer nada disso.
Depois de não ter resultado era muito fácil falar...
− Mas também querias ter um �lho, não querias? E agora traíste-me! –

gritei-lhe com a voz rouca, in�amada com desprezo e fúria.
Olhou-me �xamente com os seus olhos verdes cheios de lágrimas.
− E tu abandonaste-me, So�. Estás ao meu lado mas não te sinto comigo.

Até nas raras vezes que fazemos amor, sempre na altura em que achas que
estás a ovular, o teu corpo está ali mas tu não estás.
Não ia permitir que o meu marido in�el virasse o jogo daquela maneira, a

fazer-se de infeliz para eu ter pena dele depois de me trair. Eu não ia cair
naquela cilada. Virei o assunto numa direção em que sentir pena dele seria
impossível.
− Então e com a Mónica, ela está lá quando fazem amor?
Ele limpou uma lágrima e respondeu-me quase com azedume.
− Eu faço amor contigo, com a Mónica foi uma coisa diferente.
Fiz um esgar de desdém, não me fazia nenhuma diferença o nome que ele

dava ao ato, eu queria era que ele não o tivesse consumado.
− E quando fazes essa coisa diferente com a Mónica, ela está lá contigo?
Ele fechou os olhos e desceu-lhe outra lágrima pela face direita, depois

abriu-os para me responder, sem hesitações nem dúvidas.



– Sim.
Era mais do que eu conseguia aguentar, deixei de conseguir controlar a

minha fúria e, num impulso que nem eu percebi de onde veio, agarrei num
copo de louça com canetas que estava ao lado do teclado e atirei-lho com
toda a minha força.
Até era justo atingi-lo com aquele copo de louça personalizável que ele me

tinha oferecido alguns anos antes. O copo tinha uma parte com uma
fotogra�a minha, o Ricardo adorava tirar fotogra�as e eu era a sua modelo
predileta, estava a posar para ele num festival de verão em que dançámos até
de madrugada, com a minha boca a enviar-lhe um beijo e os braços para
cima. Na outra parte ele tinha escrito com letras grandes e coloridas
«Mulher mais linda do mundo».
Naquele momento, era mais do que adequado ele levar com o copo da

mulher mais linda do mundo que foi traída em cheio na cabeça. Talvez
depois pudesse fazer outro a dizer «Mulher com melhor pontaria do
mundo».
Não, não valia a pena porque eu nunca mais queria nada dado por ele.
Ele conseguiu desviar-se e o copo estilhaçou-se na parede, espalhando

pedacinhos de mim, letras coloridas e canetas pelo chão do nosso escritório.
Levantou-se dum salto e �cou a olhar-me surpreendido.
− Podias ter-me acertado! Estás doida?! – Falou alto e num tom

reprovador, enquanto abria as mãos ao lado do corpo, a pedir uma
explicação pelo meu comportamento insano. Só que o meu comportamento
era uma resposta à sua traição e eu não ia dar explicações sobre as minhas
atitudes intempestivas, muito pelo contrário.
− Estou! Estou completamente doida! É melhor ires-te embora agora, já.

Vai ter com a Mónica, ou com outra gaja qualquer, antes que leves com mais
coisas!
Queria que ele desaparecesse. Sentia-me ofegante e exausta, como se tivesse

corrido sem parar desde que tinha visto aquela fotogra�a.
− Por amor de Deus, So�, eu não vou ter com ninguém. Acalma-te!
Ele tentou caminhar na minha direção, mas já se tinha desencadeado em

mim uma loucura que eu não conseguia, nem queria, parar. Fui à estante ao
lado do computador, agarrei no primeiro livro que consegui alcançar e
atirei-lho enquanto gritava.
− Vai-te embora!



Ele levou com o livro e agarrou-o, virei-me e agarrei noutro livro para lhe
atirar, mas ele já estava de costas a ir-se embora, não valia a pena estragar
um livro tão bom.
Fiquei agarrada ao meu Primavera Silenciosa a respirar com di�culdade,

enquanto ouvia os seus passos e a porta de entrada a bater com um
estrondo.
Olhei para o copo espatifado e decidi que não o ia apanhar porque era uma

metáfora perfeita de mim própria. Sentia-me exatamente assim,
irreparavelmente destruída. Feita em pedaços, caminhei entre os cacos e as
canetas até à porta do escritório onde �z uma festa na Gwen, que me olhava
muito a�ita. Fui para a sala e atirei-me para cima do sofá, onde chorei muito
tempo até adormecer.

Acordei com uma mão pousada na minha cara. O Ricardo estava agachado
em frente ao sofá e falava-me ternamente. Senti o cheiro de whisky
misturado com o aroma leve do seu a�er shave.
– Anda, vem para cima. Já passa das três da manhã.
Tinha sonhado que o meu marido me traiu. Aquele devia ser um daqueles

sonhos em que o nosso subconsciente nos avisa do que poderá acontecer se
não mudarmos o nosso comportamento.
Ia dar mais atenção ao Ricardo e marcar umas férias a dois depois das

minhas reuniões do segundo período. Ele tinha falado que gostava de
conhecer a Costa Rica, ia fazer-lhe uma surpresa e comprar os bilhetes de
avião...

Abri os olhos, a televisão ligada era a única luz na sala, mas era su�ciente
para lhe ver o rosto. Assim que olhei para ele percebi que não tinha sido um
sonho.
Não soube o que dizer nem o que fazer. Senti-me só, perdida e sem

escapatória.
− Deixa-me em paz, Ricardo. Vou �car aqui.
Fez-me uma festa na cabeça e falou-me com ternura, uma ternura lenta,

provavelmente causada pelos vários whiskies que devia ter bebido.
− Vem deitar-te, por favor. Se queres �car sozinha eu vou para o quarto das

visitas. – Era tão querido o meu marido in�el, um gentil e atencioso traidor.
− Não. Vou �car aqui.



Fechei os olhos e esperei que ele se fosse embora. Senti-o levantar-se, e
pouco depois um edredão em cima de mim. Cobriu-me com cuidado e
aconchegou-me enquanto eu �ngi que estava a dormir. Deu-me um beijo na
cabeça e pediu-me para o perdoar.
Era bom que fosse assim tão simples, que ele pedisse perdão com um beijo,

eu o perdoasse e a seguir voltássemos a ser como éramos. Apaixonados.
Felizes.



Julho de 2007

Praia da Luz

Cheguei sozinha à praia. A Joana e o Fred gostavam de beber café a ver o
mar antes de descerem para a praia, e eu deixei-os ter alguma privacidade.
Era quase meio-dia, a areia estava muito quente e a maioria dos toldos já

estava a ser usufruída pelos seus ocupantes. Pendurei o meu saco no nosso
toldo, abri a cadeira de pano que tinha comprado no supermercado em
Lagos e sentei-me de frente para o mar, preparada para também ter um
tempo a sós com o meu policial e a anti-heroína hacker Lisbeth Salander.

Os pais da Joana tinham casa de férias na Praia da Luz e eu já lá tinha
passado alguns dias com eles em anos anteriores. Eram uns dias bem
passados e aproveitados desde muito cedo, porque os pais dela abriam a
persiana da janela da sala ao lado do nosso sofá-cama assim que acordavam,
independentemente da hora a que nos tivéssemos deitado na noite anterior.
Infelizmente, os pais da Joana não nos iam voltar a acordar para tomarmos

o pequeno-almoço depois de quatro horas de sono. Tinham morrido um
ano antes num acidente de viação, deixando a minha amiga destroçada e
cheia de responsabilidades, entre as quais a educação de um irmão com 18
anos. Nós tínhamos 22.
Tinha-me convidado para vir de férias com ela e o Fred, eu tentei recusar

porque não queria estar a mais, mas ela convenceu-me porque conhecia os
meus pontos fracos e foi diretamente a eles...
− Não estás a mais comigo e com o Fred. Estamos juntos há três anos e não

nos andamos a agarrar a toda hora! – Por acaso até andavam, mas deixei
passar porque não me incomodava. − Se o meu irmão não entrar na
universidade pública e tiver de ir para uma privada, vou ter de arrendar a
casa da Luz. Este verão pode ser a minha despedida da Praia da Luz. Passei
por tanta coisa, só quero ir para lá com as minhas duas pessoas preferidas e
relaxar durante umas semaninhas. Como é que tu estás sempre a dizer, So�?
Carpe diem! Anda carpe diemzar comigo!
Era impossível resistir aos seus argumentos, e claro que eles se tinham

continuado a agarrar constantemente, mas eu não me importava porque



gostava de ver a minha amiga feliz.
Eu também gostaria de encontrar alguém por quem sentisse o que a Joana

sentia pelo Fred. Ansiava por arrebatamento. Tinha terminado uns meses
antes com um namorado da faculdade, porque achei que me faltava
excitamento e a sensação do coração a vibrar. Às vezes questionava-me se
teria sido uma boa decisão. O Rodrigo não me fazia sentir «borboletas na
barriga» mas era muito querido, e se calhar nem todas as pessoas eram
dadas a paixões assolapadas, eu podia ser dada apenas a amores calmos
como o que tinha com ele e nada para além disso.

Abri o livro, li algumas páginas mas não consegui concentrar-me. Num
toldo da primeira linha e do meu lado esquerdo, estavam uns miúdos a
falarem e a rir alto. Prejudicavam-me a leitura não pelo ruído, eu estava
habituada a ler em sítios muito mais barulhentos do que uma praia familiar,
mas porque me apercebi de que conhecia um dos miúdos e os outros
estavam a gozá-lo.
Eram cinco, a troçar e a fazer sinais entre si enquanto se riam do Gustavo,

que eu conhecia por ser irmão mais novo do Pedro, um amigo nosso que
pertencia ao grupinho da Joana.
O Gustavo tentava explicar algo, mas os outros pegavam em todas as suas

palavras para o ridicularizar e «dar-lhe baile». Estavam a irritar-me e o
Gustavo também. Se tinha tantos miúdos �xes para se dar no grupo do
irmão, porque é que ia para o toldo dos betinhos sujeitar-se a ser gozado?
Apesar de não conseguir compreender porque é que ele não se vinha

embora pelo próprio pé, decidi ir buscá-lo, por consideração ao Pedro e
porque já não aguentava ouvi-los, pareciam cinco hienas malvadas e
insuportáveis.
Aproximei-me do toldo por trás do Gustavo, salvaguardei os meus pés na

sombra e falei para todos ouvirem.
− Bom dia. – Pus a mão no ombro do Gustavo, não éramos muito íntimos

mas as hienas queques não o sabiam. Falei-lhe com um sorriso cúmplice e
naturalidade.
– Achas que dá para vires ali comigo, Gustavo? Precisava de falar contigo.
Ele olhou para mim intrigado, sem demonstrar grande vontade de me

acompanhar.
– Agora? – O Gustavo não se queria afastar dos «amigos» que se divertiam



à sua custa. Ter dezassete anos e querer ser aceite num grupo era tramado,
mas eu também era tramada e não gostava de hienas, pelo menos das
humanas.
– Sim, agora. Podes vir? − Um dos supostos «amigos» do Gustavo olhou-

me de alto a baixo e preparava-se para um comentário malicioso. Apesar de
não ser fácil impor respeito no meu reduzido biquíni verde com bolinhas
pretas, olhei-o �xamente com cara de poucos amigos. Ele ia abrir a boca
para dizer alguma parvoíce a que eu iria dar uma resposta a condizer, mas o
mais velho, que eu sabia chamar-se Ricardo de ouvir gritarem por ele nos
jogos de vólei, fez-lhe um sinal para se conter.
Continuei serena e desa�adora à espera que o Gustavo se levantasse, a

olhar para o miúdo que me tinha avaliado de forma óbvia e para o mais
velho, o tal Ricardo. Era muito atraente, tinha uns olhos verdes lindos e um
corpo irrepreensível, mas já devia ter idade para não se deixar levar pelo
«efeito matilha». Ele também �cou a olhar para mim calmamente e sem
dizer uma palavra, até que me fui embora com o Gustavo.

Quando chegámos ao meu toldo, tentei explicar ao Gustavo que tinha de se
dar ao respeito, mas devo tê-lo feito de uma forma desastrada porque ele
�cou muito constrangido. Arrependi-me de me ter intrometido, encerrámos
o assunto e decidimos ir até à beira-mar, à procura do irmão dele e dos
nossos amigos.
Assim que descemos encontrámos o grupo com quem ele estava antes, a

organizar um jogo de futebol à beira-mar. O tal Ricardo estava muito
animado, a espetar num monte de areia a última das quatro havaianas que
iriam fazer de balizas. Quando nos viu levantou-se e veio na nossa direção.
Ainda tentei desviar-nos, mas ele era muito rápido e alcançou-nos num
instante.
− Gustavo, quer vir jogar à bola connosco? – O Gustavo aceitou

imediatamente a proposta e foi ter com os outros betinhos que estavam a
fazer as equipas. O tal Ricardo �cou à minha frente, com a cabeça de lado e
a olhar-me com uma expressão divertida.
− Estávamos só a brincar.
Ponderei dizer-lhe que só teria sido uma brincadeira se todos estivessem a

achar graça, mas não o �z. Se as babás não tinham conseguido, não era eu
que ia educá-lo.



− Sim, eu percebi a brincadeira. – A minha expressão deve ter dado a
entender tudo o que eu tinha percebido, porque ele fez um sorriso de
criança reguila e voltou para ao pé dos amigos.

Afastei-me e fui ter com os meus amigos sempre que vinha para a Praia da
Luz com a Joana: o Pedro, irmão do Gustavo, a Isabel, a Vanessa, a Maria, o
Filipe e o Miguel. Também estavam com eles a Raquel, a irmã mais velha da
Maria que já era casada e a sua �lhota amorosa de cinco anos, a Nonô.
Sentei-me ao pé do Pedro sem lhe contar o que tinha acontecido com o

irmão, mas �quei atenta ao jogo de futebol à procura de indícios de gozo ou
de bullying. O Gustavo pareceu-me a salvo, passavam-lhe a bola, e o tal
Ricardo que era da mesma equipa, de vez em quando dava-lhe umas
pancadinhas nas costas de encorajamento.
Se calhar, a galhofa que tinha interrompido no toldo era apenas uma

brincadeira palerma, pelo que decidi dar uma segunda oportunidade às
novas amizades queques do Gustavo e não contar a ninguém o meu
«salvamento».
A Joana e o Fred chegaram pouco depois e juntaram-se a nós. Estava um

dia maravilhoso, com vento sueste, muito calor e água do mar quente, raro
na Luz, e que tinha de ser aproveitado até ao último raio de sol. Ficámos o
dia todo à beira-mar e dentro de água, na brincadeira e no dolce fare niente.
Ao �m do dia, como acontecia sempre, estávamos esfomeados, quase no

limite da nossa resistência. Eu ofereci-me para subir, fazer uma volta pelos
toldos e levar as lancheiras para partilharmos os mantimentos que tinham
sobrado.
A Vanessa acompanhou-me e voltámos pouco depois, com quatro

lancheiras e um saco cheio de iogurtes. Para minha grande surpresa, ao
contrário do que era habitual quando alguém aparecia com comida ao pôr
do Sol, não fomos assaltadas por um bando de gente faminta.
A nossa chegada passou completamente despercebida porque as atenções

estavam todas voltadas para a prima da Maria, que tinha chegado durante a
nossa ausência. Pedi ao Pedro para me pôr a par e �quei a saber que a prima
da Maria era amiga da Carlota Ribeiro Menezes, que passava férias num
casarão em frente ao mar na Salema. Nessa noite ela ia dar uma festa em sua
casa para celebrar os seus 18 anos, seria o suprassumo das festas e a prima
da Maria, a Maria e eu própria, tínhamos sido convidadas.



Tive dúvidas que tivesse sido realmente convidada, mas garantiram-me que
sim. A Carlota tinha pedido para convidarem a So�a, a amiga da Maria com
o cabelo escuro muito comprido, morena, bonita (não me achava assim tão
bonita na altura) e magrinha. Era eu, não havia mais ninguém assim, era um
facto.

Fiquei indecisa se deveria ir, sobretudo depois de descobrir que um dos
miúdos que estava no toldo com o Gustavo era namorado da aniversariante.
O Pedro aconselhou-me a recusar o convite porque aquela festa não ia ter
nada a ver comigo, mas quando chegámos a casa a Joana deu-me uma
opinião diferente.
Ela conhecia a Carlota e tinha boa impressão dela. A mãe da Joana era

amiga da avó da Carlota e de muitas «tias» que provavelmente iriam à festa,
a Joana tinha brincado desde pequena com os �lhos delas e achava-as boas
pessoas, amáveis e divertidas.
− Vai, So�, estás com medo do quê? O Pedro tem ciúmes. Vais conhecer

pessoas novas simpáticas e a comida deve ser ótima! Vai ser bom para
variares das coisas que nós cozinhamos!
Sorri para a minha amiga, cujos conselhos nunca deviam ser

menosprezados.
− Tens razão. Também deve haver montes de entradas daquelas cheias de

pormenores. Acho que vou e peço para te trazer uma fatia de bolo!
A Joana riu-se e acrescentou.
− Tenho uma ideia melhor, leva um tupperware grande para encheres com

o prato principal, assim já temos jantar para amanhã!



A festa

Demorei muito mais tempo do que o habitual para decidir o que iria vestir.
Primeiro, experimentei um vestido preto justo da Joana, que tinha a ver com
as amigas da prima da Maria através da qual tínhamos sido convidadas.
Depois, optei por levar uma roupa minha e com provas dadas de me fazer
sentir bem na minha pele.
Já me sentia um bocadinho nervosa por ir a uma festa onde não conhecia a

aniversariante e grande parte dos convidados era de uma classe social alta.
Ao menos que a minha roupa fosse um porto seguro. Além disso, não queria
tentar parecer uma pessoa diferente, isso acabaria com todas as hipóteses de
me divertir.
Vesti uma saia comprida de seda às �ores que a minha avó me tinha trazido

das galerias Lafayette e uma camisola bege de malha �na, que me deixava
um ombro e um pedacinho da barriga de fora, complementei com um colar
comprido de turquesas pequenas e uma mala leve castanha em pele.
Pareceu-me que até estava bastante bem arranjada dentro do meu estilo
boho habitual.

A Maria e a prima apanharam-me à porta do prédio às oito e meia, ambas
entusiasmadíssimas com a festa e com todas as pessoas importantes que lá
poderiam estar, que na realidade não eram pessoas importantes. Eram
pessoas mais ou menos da nossa idade, a maioria universitários, �lhos de
pessoas importantes que eu não conhecia.
Durante o percurso, informaram-me de que estava perante a fantástica

oportunidade de conviver com herdeiros e herdeiras de uma conhecida
marca de chocolates, de uma conhecida marca de edredões e lençóis, de
propriedades com �orestas no Fundão, de herdades produtoras de vinho no
Ribatejo, de propriedades para criação de cavalos, de médicos proprietários
de clínicas prestigiadas, de juízes desembargadores, etc. Resumindo e
concluindo, não seria fácil encontrar alguém normal como eu.
Apanhámos a estrada nacional 125 em direção a Sagres, passámos por

Budens e depois saímos da estrada principal em direção ao mar, primeiro
numa estrada de alcatrão e depois por um caminho de terra batida, até
chegarmos a um portão alto de ferro verde-escuro.



A casa da Carlota era um palacete com portas enormes e janelas altas,
cheio de charme e muito bem decorado, um exemplo perfeito de bom gosto.
Viam-se quadros nas paredes que deveriam ser obras de arte originais e
lustres de cristal, mas não se sentia um ambiente ostensivo e o resultado era
acolhedor.
Demorou um bocadinho e tivemos de percorrer várias salas, mas por �m

encontrámos a Carlota. Era muito bonita, tinha olhos azuis, um narizinho
pequeno arrebitado e cabelos louros compridos. Assim que nos viu foi
muito simpática a receber-nos e perguntou-nos se tinha sido fácil encontrar
o caminho.
A Maria �cou eufórica, quase não me deixou cumprimentar a Carlota e

desatou a enumerar todas as pessoas que conheciam em comum e das quais
ela era amicíssima.
Eu estava a pensar de quem era amicíssima e a tentar encontrar mais

alguém além da Joana, do Henrique, de alguns colegas de liceu e três amigas
na faculdade, quando o tal Ricardo apareceu, vindo de outra divisão e com
um copo na mão.
− Carlota, querida, desculpe não a ter cumprimentado logo quando

cheguei mas não a encontrei. Está linda, como sempre. O Diogo é um
sortudo. – Deu-lhe um beijo na cara e depois �cou a olhar para nós.
A Carlota sorriu-lhe com cumplicidade e depois apresentou-nos o Ricardo

Soares de Almeida, irmão mais velho do seu namorado, o Diogo Soares de
Almeida.
Não vou mentir, o meu coração acelerou com a visão do Ricardo Soares de

Almeida, e não teve nada a ver com o facto de me recordar do nome estar
associado a propriedades vinícolas em Almeirim. Ele devia ter um pouco
mais de um metro e oitenta, era muito bem constituído e movia-se de uma
maneira ágil que fazia lembrar um felino. Tinha o rosto comprido, um nariz
a�lado perfeito e uns olhos verdes como eu nunca tinha visto, tinham veios
cor de mel junto à pupila, eram verde-claros a seguir e depois verde-escuros
no contorno externo da íris. Fiquei maravilhada, eram os olhos mais bonitos
que já tinha visto num homem.
Estava de calças de ganga e uma camisa da Ralph Lauren branca, com as

mangas arregaçadas a mostrar os antebraços bem de�nidos e cobertos de
muitos pelos claros. O cabelo dele também era claro, assim como as
sobrancelhas e as pestanas que emolduravam aqueles olhos tão invulgares.



Felizmente, a Maria voltou à carga com as amizades comuns e o meu
momento de contemplação passou despercebido. Foi impressionante como
ela conseguiu enumerar mais pessoas das quais era amicíssima e que
conheciam o Ricardo Soares de Almeida, devia ser extenuante conviver com
tanta gente, quanto mais ser amicíssima...
No quarto amigo comum �z um esforço para cair em mim, relembrei a

minha alma contempladora que aqueles lindos olhos verdes pertenciam a
um dos betos gozões de quem eu tinha salvado o Gustavo, e que o dono
deles devia ser insuportável e convencido, por ir herdar aquelas coisas todas
que a Maria tinha contado e eu já não me lembrava.
Agradeci novamente o convite à Carlota, não resisti a fazer algumas

perguntas sobre a casa e ela ofereceu-se para me fazer uma pequena visita
guiada. Contou-me que o seu tetravô, proprietário de uma das empresas de
metalurgia mais antigas de Portugal, tinha decidido construí-la naquele
local porque gostava de ouvir o mar. Depois de ele morrer, a casa tinha
passado por um período de grande degradação até os seus avós se terem
dedicado a recuperá-la de acordo com a traça original e a adquirir as peças
que a decoravam. A avó tinha enviuvado quatro anos antes, mas continuava
a viver ali sozinha grande parte do ano.
Eu conhecia a Carlota há vinte minutos, mas a romântica pateta e

desbocada dentro de mim, parou em frente a uma cómoda com um jarrão
chinês e não se controlou.
− Se calhar quer �car aqui para estar próxima das coisas belas que

escolheram juntos.
Quando acabei de falar toquei com a ponta do dedo no jarrão verde com

duas pegas em forma de dragões, de uma cor que me lembrava uns olhos
que tinha visto recentemente, muito invulgares... e que estavam a olhar para
mim.
O Ricardo Soares de Almeida estava ao meu lado, a �tar-me com um

sorriso matreiro e os seus modos felinos. Aquela casa e as coisas verdes que
apareciam dentro dela estavam a deslumbrar-me, a enervar-me e a dar-me
palpitações.
− Também gosto muito desse. Posso trazer-lhe uma bebida? – Encarou-me

con�ante, como se tivesse a certeza de que eu queria uma bebida e só lhe
faltasse saber qual.
Senti-me ameaçada pela sua con�ança e pelos efeitos que o seu olhar me



provocava. A Carlota deixou-nos sozinhos e eu respondi depressa.
− Estou bem, Ricardo, obrigada. Vou ter com as minhas amigas, até já.

Confesso que fugi do Ricardo com a desculpa de ir para ao pé da Maria e
da Teresa. Encontrei-as no jardim virado para o mar, onde os convidados
estavam alegremente espalhados por várias mesas rodeadas por sofás de
palhinha e pufes brancos.
Recompus-me das palpitações e chamei a Maria à parte.

− Quem é aquele Ricardo que a Carlota nos apresentou?
− O Ricardo Soares de Almeida?
Con�rmei com o maior desinteresse que consegui.
− So�, não fazes a coisa por menos, o Ricardo Soares de Almeida! Ah! Ah!

Ah! – A Maria começou a rir-se como se fosse muito engraçado eu
demonstrar interesse por um ser tão importante. Pedi-lhe que falasse baixo e
ela contou-me novamente a história dos vinhos e das propriedades em
Almeirim da família da mãe, a Pi Castro Andrade, o que não me interessava
nada, mas que não consegui que abreviasse antes de chegar às partes que me
interessavam.
O Ricardo tinha 23 anos, mais um do que eu, estava a tirar o curso de

arquitetura numa universidade em Barcelona que era uma das melhores do
mundo, os pais moravam em Lisboa, a mãe era a tal Pi, herdeira das
propriedades no Ribatejo, o pai tinha um atelier de arquitetura muito
conceituado e era de uma família lisboeta muito chique, os Soares de
Almeida.
Passavam férias numa casa com piscina por cima da Rua do Ramalhete e

pertenciam ao crème de la crème da minissociedade luzense no verão. Isto
era tudo o que a Maria sabia, e �quei verdadeiramente irritada comigo
mesma por desejar que ela soubesse mais.

Mentalizei-me que não havia nada em comum entre mim e o menino
bonito da alta sociedade da Praia da Luz. Decidi aproveitar a festa, conheci
mais pessoas, pedi um gin tónico e depois outro, experimentei todos os
aperitivos e repeti alguns várias vezes, incluindo umas tostas com patê de
camarão e umas tâmaras com bacon muito boas. Depois de comer o salmão
assado com batatinhas, sentei-me com um grupo de amigos da prima da
Maria a ouvir as histórias de dois irmãos muito simpáticos, sobre as



aventuras do interrail que tinham feito no verão anterior.
Estava a rir-me das partidas que faziam sempre que alguém adormecia no

comboio, quando ele apareceu outra vez e falou efusivamente com grande
parte do grupo. Vinha acompanhado por um amigo espanhol chamado
Froilán, que estudava com ele na Universitat Politècnica de Catalunya e
estava a passar férias na Quinta do Lago. Pouco depois de chegarem, o
Ricardo e o Froilán roubaram o protagonismo ao interrail, porque toda
gente tinha mais interesse nas odisseias catalãs de um português e de um
madrileno unidos pela tendência para a folia.
O nosso grupo �cou muito animado, faziam-se muitos comentários

espirituosos e ríamos alto, o que levou a que mais pessoas se juntassem a
nós. Eu também estava a achar graça, até a conversa mudar em direção a
Pamplona e às largadas de touros que eles tinham ido ver.
Nesse momento, para mim a piada acabou. Porque é que alguém iria

conduzir durante quatro horas e meia para ver um desgraçado dum touro a
tentar fugir pelas ruas? Qual era a diversão de ver um animal inocente ser
magoado e depois conduzido a uma arena para ser morto? Era melhor se
dissessem que iam só pela paródia e pela festa de San Fermin…
Eu devia estar com uma expressão que espelhava os meus pensamentos,

porque o Ricardo olhou para mim e questionou-me num tom de trocista.
− No te gustan los toros, guapa?
Fez-me lembrar o episódio do Gustavo e talvez por isso a resposta tenha

sido quase automática.
− Me gustan los toros. No me gustan los hombres que los maltratan. –

Arrependi-me no segundo seguinte.
Respondi sem pensar e na mesma língua da pergunta, porque estava muito

habituada a ouvir e a falar espanhol, nas muitas vezes que ia com a minha
mãe a Madrid passar férias com o nosso primo. Fartava-me de conversar e
passear com a mulher dele, a Vicência, que me enchia de atenções desde que
me lembro, brincava comigo às bonecas e comprava-me laços enormes para
o cabelo que eu não suportava mais de dois minutos. Também contribuiu
para a minha resposta rápida o facto de a Vicky ser uma grande entusiasta
pela leitura e me emprestadar muitos dos seus livros que devorei na versão
original.
Fiquei estupefacta com a minha resposta instantânea, mas ainda mais com

o facto de ninguém me apoiar ou achar graça ao meu comentário. Exceto o



Froilán, que ria a imitar o gesto de espetar bandarilhas nas costas do
Ricardo, e o próprio Ricardo, que também sorriu antes de simular dor com
as bandarilhas imaginárias.
A Maria tentou desculpar a amiga inconveniente.
− A So� foi voluntária num abrigo de animais, por isso é que ela é assim.
Não quis acreditar que ela me considerasse assim tão estranha... Não era

preciso ter trabalhado numa associação que recolhia cães abandonados para
achar mal que animais fossem violentados e mortos como divertimento.
Ouvi o rapaz do interrail argumentar que o touro não sentia dor e
perguntei-me como era possível que alguém minimamente inteligente
acreditasse em tal coisa. A seguir, uma rapariga ao lado do Ricardo também
defendeu as largadas e as touradas, alegando que se elas não existissem os
touros iriam extinguir-se, portanto, na sua lógica brilhante, era muito
melhor os animais continuarem a ser massacrados em público. Depois de a
ouvir, a minha paciência esgotou-se, estava farta de pessoas que não
respeitavam os animais, mas sobretudo estava farta do Ricardo, da maneira
como ele afetava os meus pensamentos e o meu ritmo cardíaco, nas últimas
horas da minha existência.
Não disse mais nada e fui-me embora.

Assim que entrei na casa considerei chamar um táxi por telefone, mas não
fazia a mínima ideia onde estava nem queria pedir a alguém para me
explicar e dar azo a perguntas sobre a minha saída precoce. Talvez outro
convidado que também saísse mais cedo me pudesse levar para a Luz, para
Budens ou outro sítio qualquer onde houvesse táxis.
Qualquer lugar era melhor do que aquela casa, com aquele homem de

olhos verdes por ali à solta a dar-me cabo do juízo. Fiquei atenta a alguém
que se estivesse a despedir e parecesse simpático, mas não vi ninguém com
vontade de ir embora, toda a gente estava a adorar a festa menos eu.
Reparei numa tia com cerca de cinquenta anos que costumava estar num

toldo ao pé do nosso, muito bronzeada e com um batom espesso que lhe
deixava os lábios quase brancos. Olhou para mim e para a minha camisola
com ar de reprovação, a seguir voltou-se para as amigas e ajeitou o colar de
pérolas. Imaginei que estaria a comentar: «Oh Meu Deus, onde será que a
Carlota foi desencantar esta?»
Respirei fundo e resolvi parar com os meus �lmes mentais. Voltei para o



jardim, evitei as zonas mais concorridas e encontrei um pufe ideal para
mim, num local periférico e pouco iluminado, provavelmente levado para
ali por algum casal em busca de privacidade.
Ajeitei-me até �car semideitada e bastante confortável, a ouvir as ondas do

mar e a olhar para as estrelas. Era incrível a quantidade de estrelas que se
conseguiam ver na Salema e por isso decidi que iria �car ali um bom
bocado, pelo menos até a minha intervenção sobre touros que ninguém
tinha apoiado cair no esquecimento...
Enquanto estava perdida no céu noturno com esperança de ver uma estrela

cadente, ouvi aquela voz, grave, límpida e decidida.
− Tenho uma proposta para lhe fazer.
Materializou-se do nada à minha frente. Era um predador sorrateiro que

não fazia barulho nenhum para me apanhar desprevenida. Desviei os olhos
dos seus e �xei-os novamente nas estrelas antes de responder.
− Não. – Falei calmamente, mas por dentro estava em alvoroço total, não

queria ouvir o príncipe da festa que gostava de touradas e me dava
palpitações, só queria fugir mas não tinha como.
Continuei a olhar para cima para ele não se aperceber do meu nervosismo,

senti que se chegou mais para ao pé do meu pufe e encostou as pernas ao
extremo onde estavam os meus pés.
− Não lhe posso fazer uma proposta?
Ele podia, mas a minha resposta seria negativa a qualquer proposta de um

tipo de 23 anos que me tratava por você.
Não lho disse porque iria parecer mal-educada, mas também não quis ser

uma pessoa diferente da que eu era. Estava cansada de não agir com
naturalidade, estava habituada a tratar as pessoas da minha idade por tu e
não por você, estava farta daquela festa e sobretudo do impacto que a
presença dele exercia na minha serenidade.
Desisti das estrelas e olhei para ele.
− Que proposta é que me queres fazer? − Tive esperança de que a proposta

envolvesse pedir um táxi para mim ou que ele se fosse embora depois de ser
tratado por tu. Não tive sorte, ou então tive, porque ele sentou-se num
pedaço livre do meu pufe, onde eu pensei que estaria a salvo até ele aparecer.
− Nunca mais vou a uma largada de touros, nem a uma tourada. –

Enquanto falava, olhava-me �xamente com aqueles olhos verdes e fazia um
ar de felino bem-comportado.



− Ótimo. – Fiquei à espera do resto porque pressenti que a proposta devia
envolver mais alguma coisa.
− Em contrapartida, tu… – Sorriu-me com cumplicidade e divertido

quando frisou o «tu» – … vens jantar comigo.
− Tu… – Sorri da mesma maneira que ele – … não vais a mais touradas.

Serás uma pessoa melhor, que não se diverte a ver um animal sofrer, e o
universo vai-te recompensar.
− Tu… – Fez uma pausa e sorriu outra vez – … é que me vais recompensar.

Senão vou continuar a ir a largadas e a touradas. Pensa bem, existir um
a�cionado da tauromaquia a menos no mundo está nas tuas mãos. Vais
deixar escapar esta oportunidade?
Um jantar com ele assustava-me, teria de estar perto dele muito tempo,

provavelmente mais do que uma hora. Não seria capaz de controlar os meus
nervos que me levavam a dizer disparates de todo o tipo, nem a minha
tendência a�itiva para �xar o meu olhar no seu.
− Para ir jantar contigo terias de te inscrever no movimento de abolição das

touradas em Portugal.
Ele riu-se com uma gargalhada sincera que me contagiou e a seguir abanou

a cabeça. Mesmo com pouca luz, era ainda mais bonito ao perto, emanava
con�ança e cheirava bem, a um perfume suave e fresco. Seria bom voltar a
ouvir aquele riso, sentir aquela presença e cheirar aquele perfume outra vez.
− Além disso, tendo em conta as agravantes de que já foste a touradas e a

largadas de touros, o melhor que consigo para te recompensar é ir beber um
café contigo.
Fez um sorriso que lhe iluminou o rosto e percebi que se sentiu vitorioso.
− Um almoço?
Abanei a cabeça porque não estava aberta a mais negociações.
− Combinado. Café amanhã, encontramo-nos no Estibordo às cinco da

tarde?
O meu coração acelerou outra vez, não imaginei que ele combinaria logo

para o dia seguinte. Se calhar tinha sido precipitada ao sugerir um café, mas
não podia recuar porque era um sacrifício em benefício dos direitos dos
animais. Não era só pelos direitos dos animais, não me ia enganar a mim
mesma...
Achei que quanto menos falasse, menos demonstraria o quanto aquela

combinação me tinha deixado ansiosa e em rebuliço mental.



− Está bem. – Pronunciei as palavras rápido e da maneira mais indiferente
que consegui.
Ele levantou-se num movimento ágil, tocou-me nas pernas por cima da

saia e �quei com uma sensação estranha onde ele se tinha apoiado, um
formigueiro quente sem explicação. Precisava urgentemente de me livrar
dele para perceber o que se estava a passar comigo.
− Vou dar uma volta à Praia da Rocha com o Froilán. Queres boleia para a

Luz?
Eu queria, mas estava assustada com as minhas reações e não conseguia

transpor aquela distância imaginária que via entre nós.
− Eu vou com a Maria, obrigada.
Deu-me duas palmadinhas ligeiras no ombro para se despedir.
− Okay. Amanhã às cinco no Estibordo. Não te esqueças.
Fiquei no pufe a rever a nossa conversa e a tentar perceber o que é que se

estava a passar comigo. Já estava na quarta repetição mental quando me
vieram chamar para participar num jogo de mímica e adivinhar nomes de
�lmes.
Deve ter sido divertido, mas a minha cabeça estava bem longe e fui uma

péssima contribuição para a minha equipa. Nem me lembrei do Titanic, ao
ver a Maria de braços abertos e olhos postos no horizonte.



Café Maresia

Passei o dia seguinte a olhar para o relógio e a recriminar-me mentalmente
de cada vez que o fazia. A Joana, posta ao corrente assim que acordámos,
gozava-me sem dó nem piedade.
De vez em quando vinha ter comigo e dizia-me baixinho:
− Faltam três horas, dezoito minutos e quarenta e oito segundos para ires

tomar café com o betinho de olhos verdes.
Saí da praia quando faltava um minuto para as cinco, com os meus calções

de ganga de sempre e um top estampado, não quis ir demasiado arranjada
para ele não pensar que o queria impressionar. Cheguei ao café Estibordo às
cinco da tarde e ele não estava em nenhuma mesa. A vontade de estar
comigo devia ter sido um impulso do momento que lhe passou rápido, ia
dar-lhe cinco minutos de tolerância e nem mais um segundo até me ir
embora.
Entrei no espaço das mesas para escolher uma ao calhas e ouvi-o chamar-

me. Apareceu ao meu lado com um sorriso felino e cumprimentou-me com
um beijo na cara.
– Vamos?
Sem que eu respondesse segurou-me no braço e encaminhou-me para fora

da zona das mesas que pertenciam ao Estibordo.
− Vamos para onde? Não íamos beber café?
Fez uma expressão matreira, de jogador experiente com trunfos guardados

na manga.
− Vamos beber café, mas não aqui. Anda, deixei o carro mal estacionado.

Enquanto o seguia para o carro, várias hipóteses me passaram pela cabeça
para não �carmos no Estibordo, o café ao pé da praia mais popular da Luz.
Primeira e mais provável de todas, ele não queria ser visto comigo, segunda,
a viagem de carro era para passar mais tempo comigo, terceira, ele não
queria ser interrompido por conhecidos a cumprimentarem-nos, quarta...
Ordenei às minhas congeminações para que terminassem quando

chegámos ao carro, a minha cabeça estava a transformar-se num lugar
terrível e tinha de ser controlada.



Independentemente das motivações dele, iria ao café que ele queria, faria o
sacrifício de meia hora de conversa de circunstância em que era péssima,
voltaria e nunca mais pensaria no assunto. Seria simples assim.

Levou-me para Lagos, mais precisamente para o café e bar Maresia, mesmo
na entrada da cidade. Atravessámos uma parte coberta e fomos para uma
esplanada mesmo no cimo da falésia, onde o Ricardo escolheu uma mesa na
extremidade oposta à entrada, que dava a impressão de estarmos suspensos
entre o rio e o mar. Por muito que eu apreciasse a simpatia das meninas do
Estibordo, o Maresia tinha outra pinta e ele tinha escolhido bem.
Conversámos sobre nós, as férias, a universidade e outras coisas banais da

nossa vida. Estar com o Ricardo era muito fácil, ele era um ouvinte
interessado, mas também era falador na medida certa. Bebemos o café
conforme acordado e a seguir pensámos pedir um mojito, depois de vermos
um empregado passar por nós com uma bandeja cheia deles, em direção ao
grupo de ingleses na mesa ao lado da nossa.
Meti conversa e perguntei-lhes se os mojitos eram bons. Uma senhora ruiva

gorducha respondeu-me a sorrir, deliciada com a sua bebida.
− Yes! Amazing! Much better than sex on the beach!
Depois de a ouvir, �z uma cara cómica e brinquei com o Ricardo.
− Acho a comparação o máximo! Só espero que a pessoa com quem ela fez

sexo na praia não tenha ouvido isto!
Ele colocou os cotovelos na mesa, aproximou-se de mim com um ar

cúmplice e sorriso furtivo, como se fosse con�ar-me um grande segredo.
− Sex on the beach é o nome de outro cocktail. A senhora inglesa gostou de

ti, mas não te estava a contar a sua vida privada... – Aumentou o tom de voz
a seguir e fez sinal ao empregado. – Mas vamos pedir os mojitos à mesma.

Fiquei envergonhadíssima e tapei a cara com as mãos. Que grande
disparate da minha parte, mas também, que nome mais parvo para se dar a
uma bebida…
O Ricardo riu-se do meu embaraço e depois falou alegremente, num tom

casual e em direção à minha cara ainda tapada.
− Por falar em cocktails, quero convidar-te para vires comigo a uma festa.
Espreitei por entre os dedos e perguntei-lhe para que festa me queria

convidar.



− Uma festa em casa de uns amigos, onde só vai haver bom vinho e
cocktails com nomes normais, Manhattans, Gins tónicos e Martinis. Para
não achares que as pessoas te estão a contar as suas aventuras eróticas
quando falarem das bebidas...
Foi um convite feito com um ar gabarola e brincalhão, até tinha achado

alguma graça mas não podia admitir, sentia-me tola e ignorante.
− Ah! Ah! Ah! Que piada. Não quero ir.
Tirou-me as mãos da cara. O toque dele nas minhas mãos tinha um efeito

estranho, fazia-me uma espécie de formigueiro bom na pele, que começava
uma milésima de segundo antes de ele me tocar e a seguir se transformava
numa vibração leve que se espalhava pelo meu corpo todo.
− Anda, vai ser uma festa fantástica. As festas de verão do tio Ruca e da tia

Tita �cam para a história. Não há ninguém que não queira ir a uma festa
deles e olha que não é qualquer pessoa que é convidada!
− E tu foste convidado e queres que eu vá contigo?
Ele acenou e eu imaginei uma festa igual à da Carlota, em que ele seria o

centro das atenções e eu o patinho feio ao lado. Não conseguia imaginar
nada que me apetecesse menos, só talvez um concerto de Trash Metal.
− Eu sou sempre convidado. – Piscou-me o olho e sorriu com orgulho. –

Acho que este ano o tema vai ser noite havaiana. Sabes dançar o hula?
Por acaso eu era muito boa dançarina e naquela altura dançava em todo o

lado, bastava ouvir uma música com bom ritmo. A minha boa coordenação
motora era uma compensação do universo em troca da minha voz
desa�nada.
− Acho que não deve ser difícil dançar o hula, mas não estou interessada na

festa. Obrigada na mesma pelo convite.
O Ricardo fez um ar incrédulo, metade sincero, metade a �ngir.
− Estás a desprezar um convite para «a festa» da Praia da Luz este verão.

Tantas pessoas que gostariam de ir e não têm oportunidade! E tu, menina
ingrata, rejeitas o meu convite.

Sorri do seu desapontamento por eu não querer ir com ele à festa havaiana
e a seguir provoquei-o, para o fazer pagar por me ter gozado à conta do Sex
on the beach.
− Foi muito fácil ir à festa da Carlota. Convidaram-me do nada. Vocês

devem estar com falta de quórum nas elites e estão a convidar pessoas



normais para fazer número.
O Ricardo fez um olhar de malandro e piscou-me o olho outra vez.
– Hummm... Garanto-te que não... Não mesmo.
Percebi naquele momento quem era o responsável pelo meu inesperado

convite para a festa da Carlota e fui percorrida por um arrepio infantil de
contentamento que tentei disfarçar.
− Porquê? Nem me conhecias...
− Gosto de morenas.
Ignorei o seu encolher de ombros e �tei-o de olhos semicerrados a pedir

mais esclarecimentos. Ele fez-me a vontade depois de beber mais um pouco
do mojito.
− Morenas magricelas e corajosas, que vão a toldos alheios salvar meninos

de dezassete anos de serem gozados... – Fez um meio sorriso trocista
quando disse «salvar meninos de dezassete anos de serem gozados» e eu vi-
me na obrigação de defender o Gustavo.
− Vocês estavam a ser maus. Eram cinco contra ele! É bom miúdo e não

merece. Nem percebo porque é que faz tanta questão de se dar convosco!
Apesar do meu tom recriminador, os meus verdadeiros pensamentos

estavam longe. Ele tinha �cado interessado em mim quando fui ao toldo e
arranjara maneira de eu ser convidada para uma festa no próprio dia... Podia
ter-me sentido perseguida, mas em vez disso senti-me orgulhosa.
− Porque é um puto esperto e sabe que as nossas festas são as melhores de

todas. São mesmo imperdíveis, tens de ver por ti própria.
Não reagi ao facto de me responder como se estivesse a constatar uma

verdade universal porque continuava a pensar na questão do meu convite.
Ainda não estava totalmente esclarecida, ou talvez estivesse, mas agradava-
me muito ouvi-lo confessar que tinha mexido cordelinhos para eu ser
convidada.
− Eu já vi por mim própria ontem, quando estive na festa da Carlota.

Como é que lhe pediste para me convidar?
Ele não estava com muita vontade de falar no assunto, mas apesar disso

contou-me o que eu queria saber.
− Não lhe pedi a ela. Pedi ao meu irmão para lhe perguntar se te podia

convidar. Ela é uma querida e disse logo que ia arranjar maneira. Teve de
convidar aquela Maria, prima da amiga dela, para fazer a ponte e chegar a ti.
Vi-o fazer um trejeito de desagrado quando falou na Maria e arrefeci por



dentro. Queria que eu fosse à festa chique da cunhada porque gostava de
morenas magricelas, mas não queria lá mais ninguém que não pertencesse
ao seu grupinho abastado. Esse tipo de segregação era uma coisa que me
aborrecia muito.
− E qual foi o problema de convidar a Maria também?
Ele não percebeu a crítica e respondeu sem hesitar.
− Ela não se cala um minuto. Queria meter conversa contigo e ela não me

deixava, é uma chata de primeira!
Fiquei feliz por o motivo pelo qual a Maria lhe desagradava não ter que ver

com a classe social e imaginei a sua frustração, a manter a pose educada
enquanto ela o bombardeava com os conhecimentos comuns quando a
Carlota nos apresentou.
− A Maria não é sempre assim. Estava um bocadinho deslumbrada... E tu

ouviste a quantidade de pessoas de quem ela é amicíssima, tem de se falar
muito rapidamente com muitas pessoas ao mesmo tempo para saber o que
se passa com tantas amizades! Deve ser preciso falar dezoito horas seguidas
por dia. Ela é a campeã da socialização...
− É a campeã dos papagaios! – O Ricardo fez um gesto de irritação e senti

alguns remorsos por estar a gozar com a Maria, mas ela merecia, pela falta
de apoio na conversa das touradas.
− E tu? Também estavas deslumbrada? – Era uma pergunta pouco inocente

e com dois sentidos. Ele queria equilibrar o jogo depois de ter admitido que
me queria na festa da cunhada. O Ricardo era um felino astuto e cheio de
con�ança, era possível que ele suspeitasse que o que mais me deslumbrou na
festa estava à minha frente naquele momento. Era bastante provável que ele
se tivesse apercebido de que aquela mistura de cores, desde o mel junto à
pupila até ao verde-escuro na parte externa da íris me deixava num estado
de total maravilhamento.
Tive de me concentrar para responder sem me denunciar.
− Claro. Aquela casa parece um palácio, está cheia de obras de arte e

objetos maravilhosos.
Quando disse «maravilhosos» já não estava a pensar em nada que ainda

estivesse na casa da avó da Carlota. Ele devia sabê-lo porque eu era péssima
a disfarçar, não tinha jeito nenhum para jogos de sedução dissimulados e ele
já me devia ter apanhado encantada a olhar para os seus olhos. Já o tinha
feito várias vezes e por mais tempo do que seria considerado razoável.



− És uma apreciadora de obras de arte? − A pergunta era completamente
maliciosa. Ele era um betinho que gostava muito de dar baile, mas eu não
era o Gustavo... Desviei o olhar para a vista sobre o oceano antes de lhe
responder.
− Não percebo nada de arte, mas aprecio coisas bonitas. Gosto apenas de as

contemplar, não tenho interesse no valor nem em tê-las para mim.
Quando acabei de falar voltei a �tá-lo, estava com uma expressão

indecifrável e um sorriso cheio de manha. Colocou os cotovelos em cima da
mesa outra vez e apoiou a cara nas mãos, sem desviar os olhos dos meus
enquanto me dizia calmamente.
− Também gosto de olhar para coisas bonitas, mas não consigo evitar

querê-las para mim...
Fiquei desconfortável. O olhar dele parecia enviar raios que me aqueciam a

cara, o peito e depois o corpo todo. Respirei com alguma di�culdade.
− Tens de te livrar do desejo e do apego, segundo o budismo são a causa de

todo o sofrimento.
Foi o melhor que me lembrei na altura, para me desviar da sua atenção e o

meu coração parar de me martelar aos ouvidos.
O Ricardo �cou surpreso e levemente consternado com a minha a�rmação,

não devia estar habituado a ouvir falar nos caminhos do budismo.
− Como é que sabes isso?
− Li em livros – respondi-lhe com um sorriso e a mudança de assunto fez

com que o meu coração batesse menos descompassadamente.
− Que livros? – Tinha lido vários, mas ele estava tão intrigado com a

origem dos meus conhecimentos que optei por ser especí�ca para o
satisfazer.
− A Arte da Felicidade do Dalai Lama, também tenho o Livro da Sabedoria

em espanhol que a minha prima Vicky me emprestou, mas ainda não o li.
Podia tê-lo trazido para ler nestas férias mas preferi trazer um policial.
Fechou os olhos enquanto eu tagarelava sobre o enredo do meu livro e

pouco depois voltou a abri-los, para que eu pudesse voltar a deleitar-me com
eles.
Fiquei suspensa naquele olhar, devia estar de boca aberta e a fazer uma

�gura bastante triste.
Abanou a cabeça enquanto me �tava e falou-me baixinho.
− O Dalai Lama não percebe nada destas coisas.



Ele era lindo mas tão presunçoso ao mesmo tempo... Debrucei-me para
�car mais próxima e falei-lhe baixinho.
− Sabias que a tradução de Dalai Lama para português é uma coisa do

género oceano de sabedoria? – Usei a mesma expressão de quem con�a um
grande segredo, como ele me tinha feito com o Sex on the beach.
Ele inclinou a cara de lado como se estivesse a estudar as minhas feições ao

milímetro, avançou a mão direita e libertou uma madeixa de cabelo que eu
tinha atrás da orelha. Quando tirou a mão tocou-me ao de leve no pescoço e
deixou-me com o peito e a cara quentes, como se latejassem de uma forma
estranha.
− Se ele estivesse aqui eu explicava-lhe. A ti também te posso explicar se

vieres comigo à festa...

Ri-me de nervosismo e senti as minhas faces ferver. O Ricardo não era só
bonito, era interessante, tinha um humor inteligente e conquistava-me com
aquele arzinho superior, conseguia fazê-lo de uma maneira muito sedutora e
sem ser arrogante.
Mesmo assim, não compreendi o que é que ele pretendia com o convite e

tive medo. Ir com amigas a uma festa em que conhecia poucas pessoas era
um risco moderado, ir com ele a uma festa chique onde não conhecia mais
ninguém era um salto no vazio. Imaginei que deviam existir outras morenas
que ele podia convidar e iriam alegremente com ele à noite havaiana, que
faziam parte do seu grupo de amigos e seriam uma companhia que tinha
mais a ver com ele.

Tentei dar-lhe uma explicação simpática e honesta que não o ofendesse.
− Estás a ver esta linha? − Desenhei o contorno da aresta da mesa à minha

frente com os dedos.
Ele acenou com a cabeça.
− Aqui… − apontei para o vértice esquerdo – … estás tu, com as coisas que

gostas de fazer nos teus tempos livres e nas férias. Aqui… – apontei para o
vértice direito – … estou eu e as coisas que eu gosto de fazer. Este ponto… –
apontei para um ponto que calculei três centímetros após o vértice dele – …
é a festa onde me queres levar. Fica longe da minha zona, onde estão as
coisas que gosto de fazer, o que signi�ca que eu iria ser uma companhia
terrível e que deves convidar outra pessoa. Eu e tu, não temos muito a ver



um com o outro.
Ao dizer a última frase percorri todo o comprimento entre os nossos

pontos e pensei que não me importava se ele convidasse outra pessoa, era
lindo e muito sedutor, mas não era para mim.
Ele apoiou um cotovelo na mesa e a cara na mão, fez um ar interessado

quanto baste e apontou para o meu vértice.
− O que é que corresponde aqui?
− Uma viagem que vai incluir um retiro de ioga em Ubud, uma cidade em

Bali.
Ele abanou a cabeça em franca desaprovação.
− Assim não vale. A festa é real, têm de ser hipóteses reais. – Afastou o

dedo um centímetro. – E aqui?
Não esperava que ele levasse a minha explicação tão a sério, mas não me

importava de o elucidar sobre os meus gostos.
− Claro que vale, Bali existe e é real, eu nunca lá fui mas um dia irei. Aí

nesse ponto pode ser comer faró�as acabadas de fazer pela minha avó Luísa.
Avançou mais um pouco e olhou para mim como se estivesse a pedir-me

para não fazer batota.
− Acampar no litoral alentejano. – Também não estava interessado e

continuou a mover o dedo...
Ele não queria desistir, fraquejei e achei que o devia premiar pela

persistência.
− Feiras medievais. Como a que está a acontecer em Silves.
Ele percebeu que lhe tinha dado uma dica apesar de não saber muito bem

do que se tratava.
− Silves é aqui ao pé. Gostavas de ir lá a uma feira medieval?
Eu gostava de ir à feira medieval em Silves e gostava de conversar com ele,

irmos juntos podia ser divertido, mesmo correndo o risco de começar a
gostar demasiado dele. Decidi não pensar nessa probabilidade naquele
momento.
− Nunca foste a uma feira medieval? É muito giro, há música da época,

espetáculos com malabaristas e danças. Há bancas como nos mercados de
rua a vender produtos de artesãos locais e de malta alternativa, às vezes
encontram-se coisas hippies e feitas à mão muito engraçadas...
Fiz os possíveis para convencê-lo de que seria um bom programa, já tinha

idealizado que ele iria comigo, ia �car desiludida se ele recuasse.



− Vamos lá então ver isso, So�a. Já amanhã!



Feira Medieval de Silves

Às sete da tarde do dia seguinte, o Ricardo estava à minha espera na entrada
do prédio. Adorei a forma como ele olhou para mim, num momento em que
pensou que eu não estava a prestar atenção. Senti-me uma guloseima aos
olhos dele, uma guloseima embrulhada na minha saia comprida verde-clara
e numa camisola justa de crochê.
− Vamos a rigor lady So�a. – Agarrou–me na mão e fez uma vénia. Ele

também não estava nada mal dentro do seu género arrumadinho, as calças
de ganga assentavam-lhe bem, trazia uma T-shirt branca que lhe acentuava a
excelente forma física e um pulôver azul-escuro nos ombros.
Estávamos no carro há quinze minutos e quase a meio do caminho quando

tive uma crise de consciência. Era muito provável que ele detestasse o
programa e senti-me egoísta. O Ricardo nunca iria a uma feira medieval se
eu não o tivesse in�uenciado nesse sentido, dando-lhe a entender que era a
única forma de estar comigo.
− Ricardo, podemos ir antes a outro sítio?
Ele tirou os olhos da estrada por segundos e olhou-me confuso.
− Porquê? A�nal não gostas de feiras medievais? Percebi mal o desenho?
Ele queria agradar-me, era querido e simpático, tinha-me convidado para

uma festa havaiana e aceitado que eu não queria ir, não merecia ser levado
para uma feira que não lhe dizia nada.
− Eu gosto, mas acho que tu não vais gostar. Pre�ro ir a outro sítio que tu

também gostes. Podemos ir dar uma volta à Praia da Rocha. Depois vou a
Silves com alguém que goste de programas deste tipo.
Podia ir com a Vanessa ou com o Pedro sem ter de o sacri�car.
− Mas eu quero ir, estou entusiasmadíssimo.
Fez um ar tão empolgado que quase me enganou.
− Não estás nada. A sério, vamos a outro lado qualquer. Vais-te aborrecer,

con�a em mim.
Olhou para mim com aqueles olhos verdes lindos, piscou-me o olho e

sorriu, o olhar e o sorriso dele juntos, faziam acontecer sensações boas e
acordavam energias nos con�ns do meu corpo.



− Garanto-te que não me vou aborrecer. Vi na Net que ia haver um
espetáculo com aves de rapina, até trouxe a máquina fotográ�ca e tudo.
Fiquei agradavelmente surpreendida, se calhar ele estava mesmo

interessado para ter ido pesquisar o programa e tudo. Abri a minha mala e
tirei a pequena Nikon digital que também tinha trazido comigo.
− A sério? Também trouxe a minha.
O Ricardo desviou momentaneamente a atenção da estrada para a minha

máquina fotográ�ca. Estava sobranceiro e bem-disposto.
− Deixa-a estar. É melhor eu tirar as fotos e depois mando-te por email.
Fiquei revoltada com a sua desvalorização da minha querida máquina,

tinha-a comprado um ano antes e estava muito satisfeita com ela.
− Para tua informação, a minha maquinita tira fotos muito boas. –

Enquanto falava agitei a minha máquina fotográ�ca, muito boa de levar para
todo o lado porque era leve e cabia na palma da mão.
− Podes guardá-la aí no porta-luvas para não a perderes, eu tiro as

fotogra�as com uma máquina como deve ser. Maquinita, sim, é um bom
nome para isso...
Falou entre risos e a ser muito convencido, um autêntico fanfarrão que

achava a sua máquina fotográ�ca a melhor do mundo enquanto zombava da
minha. Achei aquilo inaceitável.
− Não é nada! Já não vou ter pena nenhuma de ti se detestares a feira

medieval e �cares a um canto, chateado como um peru na véspera de Natal.
Desviou outra vez os olhos da estrada e virou-se para mim com um sorriso

lindo e conciliador, depois voltou a falar em frente, no mesmo estilo
gabarola e divertido.
− Estavas com pena de mim, So�a? Não valia a pena. Para que saibas, eu

percebi que querias vir e aproveitaste a oportunidade para arranjar uma
boleia. Não me enganaste com a tua armadilha.
Fiquei satisfeita por ele se ter apercebido e expliquei-lhe as minhas razões.
− Eu queria vir, mas o Fred e a Joana não estavam com muita vontade. O

Fred não é fã destas coisas e a Joana não queria deixá-lo sozinho. O Fred
podia ter-me emprestado o carro, mas depois a Joana ia sentir-se mal de eu
vir sozinha e não a quis deixar dividida...
O Ricardo fez um sinal de reconhecimento quando falei na Joana.
− Lembro-me de brincar com ela quando era mais novo, tinha os olhos

achinesados, usava o cabelo curtinho e era muito divertida. – Já não estava



nada fanfarrão, estava a falar com um ar sério porque devia saber o que se
tinha passado com os pais dela.
A mãe do Ricardo era amiga da mãe da Joana. Quando lhe falei no Ricardo,

a Joana sabia quem ele era e lembrou-me de que eu já tinha estado com a
mãe dele. A tia Pi tinha-me sido apresentada pela mãe da Joana dois anos
antes, só que na altura eu não imaginava que ela tinha um �lho com uns
olhos assim...
− Continua muito divertida, é a melhor amiga do mundo e ainda tem os

olhos achinesados. – Era uma característica que eu adorava na Joana, os seus
olhos castanhos rasgados cheios de vida, que ela quase fechava quando se
ria.
− Os pais dela tiveram um acidente... – Olhou para mim com uma

expressão solene depois de interromper a frase a meio, provavelmente à
espera que eu continuasse a triste história dos pais da Joana.  
− Sim, mas não lhe fales no assunto que ela não gosta.
Fui um pouco brusca, não gostava que as pessoas mostrassem curiosidade

sobre a morte dos pais da Joana. Quem olhasse para ela via-a alegre e
resolvida, mas eu sabia que as saudades ainda a faziam chorar às escondidas.
− Claro que não ia falar-lhe no assunto. Nunca ia estar a mexer numa

ferida assim, que Deus me guarde de uma situação dessas, nem quero
imaginar.
Depois de me responder, disse outras palavras muito baixinho que não

percebi, agarrou na cruz de prata que tinha ao pescoço, encostou-a aos
lábios num gesto sentido e depois benzeu-se.
Pareceu-me verdadeiramente crente e que a cruz de prata ao pescoço não

era só um adereço. Notava-se devoção na forma como a voltou a guardar
dentro da T-shirt.
− És religioso, Ricardo?
Perguntei sem pensar e arrependi-me imediatamente. Era suposto termos

uma conversa neutra e agradável sobre música ou �lmes, não entrar a matar
num tema tão delicado na primeira oportunidade. A minha habilidade para
fazer conversa na presença enervante do Ricardo era nula, aqueles olhos
verdes eram como um soro da verdade.
Ele não se importou com a pergunta, achou-a simples e respondeu-me

prontamente.
− Claro que sou. Tu não és?



Eu ia ter muito mais di�culdade do que ele para responder à pergunta
parva que lhe resolvi fazer, era uma eterna indecisa e pensadora incansável.
− Bem, mais ou menos, sou espiritual, acredito que há um ser superior,

uma entidade divina, que nos ama e nos protege, mesmo que não acredite
nas mesmas coisas exatas que tu...
− Como assim? − Falou-me secamente e a olhar para a estrada, claramente

insatisfeito com as minhas teorias religiosas alternativas. Paciência, ser bom
cristão também era ser tolerante.
− É complicado. Fui criada numa família católica, sou batizada e �z a

primeira comunhão. A minha avó ensinou-me a rezar e levou-me muitas
vezes à missa, mas... – Suspirei para ganhar coragem antes de continuar. −
Há coisas que para mim não fazem sentido no cristianismo e há coisas que li
sobre o budismo que fazem mais sentido... E depois há a Nossa Senhora de
Fátima. Nela acredito com todo o meu coração.
− Então, sabes que ela é a mãe de Jesus Cristo e que para acreditares nela é

preciso acreditares em Cristo. − Falou como se estivesse a dar-me uma
ordem e eu recriminei-me interiormente por ter puxado aquele assunto. Era
uma conversa muito complexa para se ter a caminho de uma festa medieval,
mas ia tentar explicar-lhe as minhas ideias de maneira que �zessem algum
sentido e não parecesse uma idiota.
− Em princípio sim. Mas Deus faz-me um bocado de confusão em algumas

coisas.
− Deus Nosso Senhor faz-te confusão? – Usou um tom alto e desviou o

olhar da estrada momentaneamente, para me olhar com uma expressão
estupefacta e arrogante, como se eu fosse uma simplória que precisava de ser
evangelizada.
Ia mostrar-lhe que a minha confusão não era falta de conhecimento, a

minha confusão era fruto de excesso de pensamentos e re�exão intensa. O
pior que podia acontecer era voltarmos para trás e não haver feira medieval
para ninguém.
− Vou dar-te um exemplo, aquelas dez pragas que Deus lançou sobre o

Egito para o faraó libertar os hebreus. Não te parece excessivo, matar os
primogénitos de todos os egípcios, fossem ricos ou pobres, e dos animais
também? Matar crianças inocentes porquê? Para mim foi um castigo muito
duro...
O Ricardo olhou para mim de uma maneira estranha, provavelmente a



achar-me um pouco louca...
−Tu achaste um castigo muito duro?
Acenei a�rmativamente. Ele �cou desconcertado durante alguns segundos

mas depois respondeu-me.
− Não podes interpretar as escrituras do antigo testamento como se se

passassem nos dias de hoje...
− Talvez, mas por muitos anos que tenham passado, Deus agora, em

princípio, é o mesmo daquela altura. Quando penso em Deus, penso que é
amoroso e compassivo, não castigador...
Abanou a cabeça num gesto mais resignado, não concordava comigo mas

estava a desistir de tentar converter-me, ou então, depois de eu lhe chamar à
atenção também não achava bem aquela praga.
− E é. Tu não podes pôr-te a pensar assim sobre Ele. Está acima de ti. Não

podes pensar assim...
Ele estava a fraquejar, era só o que eu precisava para continuar a

demonstrar-lhe os motivos das minhas indecisões espirituais.
− Não compreendo porque não posso pensar assim, se Deus nos deu

inteligência, esta curiosidade inata e capacidade de re�etir é para a usarmos.
Se a usamos para pensar sobre o mundo que nos rodeia, não faz sentido que
não nos deixe utilizá-la para pensar sobre Ele também.
Resolvi dar-lhe outro exemplo concreto.
− Imagina que és Deus.
− Eu não quero imaginar que sou Deus − respondeu-me depressa e muito

ríspido, como se estivesse a repreender uma criança inoportuna. Pelos vistos
eu tinha tocado nalgum ponto sensível.
− Então imagina só Deus, não imagines que és Deus. Achas que Ele ia �car

zangado com uma humana, eu por exemplo, por ela questionar a atuação
dele na morte dos primogénitos todos do Egito, bebés e crianças, porque o
Ramsés II não libertava os hebreus? Faz-me pena os bebés egípcios todos,
�co a pensar se não seria possível castigar só o faraó, ou se a história não foi
bem assim. Admito que possa ter havido um motivo supremo para ter
acontecido daquela maneira que me ultrapassa, mas mesmo assim, acho que
Deus não me vai castigar por eu pensar como penso. Acho que Ele me dá
esse direito. Não achas que posso ter alguma razão?
Ele abanou a cabeça num gesto de desacordo, mas a sorrir. Jamais

concordaríamos naquele ponto.



− Acho que disseste um monte de blasfémias seguidas, mas Deus é
misericordioso e vai perdoar-te, porque és especial e �caste impressionada
com essa história dos bebés egípcios.
Decidi não tocar mais no assunto depois de ele dizer que eu era especial.

Vesti aquela palavra dita por ele, assentou-me bem e provocou-me um
inexplicável regozijo interior que me acalmou os ânimos relativamente às
nossas diferenças teológicas.

Chegámos a meio do espetáculo com aves de rapina. Quando acabou o
Ricardo comprou duas cervejas e fomos dar uma volta pelas bancas. Havia
muitos vendedores com artigos de todos os géneros, bijutarias, roupas,
artigos em pele, tapetes, candeeiros árabes e outros objetos de decoração.
Ele gostou de uma banca que vendia brinquedos de madeira, incluindo

umas pistolas que disparavam elásticos que �zeram muito sucesso com a
criançada. Eu comprei duas pulseiras de pôr no pé, uma para mim e outra
para a Joana, uma saia comprida bege e uma �ta de renda azul para usar na
cabeça. Experimentei-a e ia tirá-la para a estrear noutro dia, mas ele pediu-
me para a continuar a usar porque �cava bem nas fotogra�as. Foi-me
tirando várias por onde íamos passando e deixou-me inibida, cheia de medo
de �car com cara de parva ou de olhos fechados.
Quando se começou a ouvir música demos por encerradas as compras e

fomos para a praça principal, assistir a um grupo de «mouros» a tocar e
várias odaliscas a dançarem.
A música era suave, com um ritmo alegre e quente. Ouvi-la fez-me ter

muita vontade de dançar e quando dei por mim estava num espacinho livre,
em frente às odaliscas e ao lado de duas meninas com tiaras de �ores na
cabeça. O Ricardo foi-se afastando, de máquina na mão e uma expressão
enigmática que não me preocupei em descobrir a que se devia, o momento
de dança estava a saber-me muito bem...
Ao �m de algum tempo, ele já não estava a tirar fotogra�as mas continuava

afastado, a �tar-me com o olhar meio perdido, provavelmente embaraçado
com a minha atuação tão espontânea. Do que eu conhecia dos betos, eles
não eram grandes adeptos da espontaneidade.
Despedi-me das minhas parceiras de dança infantis e fui para o pé dele,

ligeiramente apreensiva com a �gura que tinha feito apesar de haver mais
pessoas a dançar.



− Estou-te a envergonhar?
O Ricardo olhou para o ecrã da máquina com uma expressão avaliadora.
− Ainda não decidi. Podes ir dançar mais um bocadinho e já te digo.
Olhei para o que ele estava a ver e percebi que era um vídeo meu, a dançar

liberta e disparatada.
Fiquei extremamente a�ita com aquele registo embaraçoso da minha

pessoa.
− Apaga já isso.
O Ricardo olhou-me como se eu estivesse a dizer algo completamente

absurdo.
− Porquê? – Sorriu-me com o seu sorriso matreiro, um sorriso de líder do

recreio da escola, o que me fez querer ainda mais que ele apagasse aquele
vídeo.
− Porque as mulheres não devem deixar os homens fazerem �lmagens

delas em situações comprometedoras. Já houve um grande problema com
isso na minha universidade, uma rapariga de Geologia até desistiu do curso
por causa de um vídeo dela que apareceu na Internet. Agora que já te
expliquei porquê, podes apagar o vídeo?
Franziu a testa e olhou para mim com descrédito.
− Tenho a certeza de que o vídeo da tua colega não foi �lmado num sítio

público e com dezenas de pessoas à volta. No teu caso, ao lado de duas
crianças que te estavam a achar mais graça do que às bailarinas pro�ssionais.
As crianças são tão sábias!
Piscou-me o olho e comecei a �car preocupada por ele se recusar a apagar

as minhas �guras tristes. Eu não o conhecia muito bem, olhava-me com
uma expressão malandra e estava no toldo quando gozaram com o Gustavo.
Elevei a voz e tentei que me obedecesse de uma vez por todas.
− E tu podes ser um daqueles tarados voyeurs, ou apagas isso ou vou fazer

queixa!
Ele riu-se na minha cara, francamente divertido por me contrariar.
− Se eu fosse um tarado voyeur, estava a �lmar as bailarinas árabes

seminuas ou aquelas bifas, também seminuas e a darem show uma com a
outra. Tu estás muito vestida para seres uma vítima desse género de coisa.
Não vale a pena insistires, não vou apagar o vídeo.
Olhei para as turistas de quem ele estava a falar, a rebolarem-se e a

tocarem-se. Levavam a sensualidade da música ao extremo, mas não



consegui perceber se era uma exibição para chamar à atenção de machos
lusitanos ou se tinham uma relação libertina e exibicionista, o que seria
muito mais interessante.
Estava a tentar entendê-las quando ouvi um clique e percebi um clarão ao

meu lado, que só podia ser o �ash da máquina do Ricardo. Repreendi-o com
rispidez, ele e a sua máquina fotográ�ca topo de gama estavam a dar-me
cabo da noite.
− Não posso! Estás a fotografá-las a dançarem. És de�nitivamente um

tarado, já não tenho dúvidas nenhumas.
Ele não �cou nada ofendido com a minha acusação, abanou a cabeça e

defendeu-se com um sorriso tranquilo.
− Eu não faria isso, vir com uma mulher e desatar a fotografar outras, ainda

por cima em poses muito... – fez uma careta de desagrado antes de concluir
a frase − … vulgares.
O betinho religioso era mesmo dissimulado, mas a mim não me enganava.
− Que grande mentira, Ricardo, eu vi o �ash. Podes admitir que eu te

perdoo a falta de chá. Até eu estava a olhar com curiosidade e a achar graça.
− Eu percebi, tirei-te uma fotogra�a a olhar para elas.
Fiquei perplexa. Que tipo intrometido, não se podia fazer nada ao pé dele

que �cava tudo registado, sair com ele era como estar sob vigilância. Nunca
mais o ia deixar trazer aquela máquina outra vez, se houvesse outra vez.
− Não tiraste nada! Mostra-me!
Como ele não obedeceu tentei alcançar a máquina para lha tirar, mas ele

�ntou-me e colocou-a atrás das suas costas, longe do meu alcance.
− Só se me disseres o que estavas a pensar, estavas com um olhar que não

era nem de reprovação nem de troça. Conta-me e eu depois mostro-te.
Prometo.
Ele estava a ser impossível de aturar, mas eu queria ver a fotogra�a, podia

estar com cara de pateta e não queria que ele �casse com uma fotogra�a
minha assim. Só podia �car com fotogra�as em que eu estivesse bem.
− Estava a tentar perceber se eram namoradas, tipo hippies em Woodstock,

a gozar o amor livre sem se importarem com ninguém.
Ele assentiu e mostrou-me a fotogra�a, que implorei para ele apagar

porque parecia uma palerma.
− Talvez pareças um pouco... Não se pode mudar a cara que temos...
Sorriu-me depois de dizer a gracinha e apercebi-me de que tinha saído



com um gozão insuportável.
− Estou muito arrependida de te ter trazido!
O Ricardo riu-se alto, um som límpido, alegre e cheio de uma energia boa

que vinha de dentro de si, um riso que apetecia continuar a ouvir depois de
ter acabado.
− Primeiro, eu é que te trouxe; segundo, a tua teoria do amor lésbico hippie

acabou de cair por terra.
Uma das inglesas estava agarrada a um tipo baixinho de cabelo

encaracolado, provavelmente primo em terceiro grau do Zezé Camarinha.
Fiquei com pena da amiga abandonada, que se continuava a bambolear e a
agachar, ainda por cima sem respeitar o ritmo da música.
O Ricardo voltou a fazer aquele sorriso matreiro que me ganhava e alinhou

os olhos nos meus. Olhar para os seus olhos fazia-me perder a noção do
tempo, do espaço e das fronteiras entre nós.
− Ficaste desiludida?
− Um bocadinho, pensava que eram duas amantes sem tabus...
Ri-me do meu erro de interpretação e ele pôs-me o braço em cima dos

ombros. O gesto era apenas amigável, mas o olhar era mais que isso e
deixou-me o peito gelatinoso por dentro.
− Tu és muito engraçada, So�a. A parte do sem tabus até é capaz de

corresponder à verdade. Quanto ao resto... − Abanou a cabeça com uma
expressão de felino sabido e fez uns estalinhos com a boca. − Enganaste-te.
O braço dele sabia bem, mas afastei-o para voltar à carga e obrigá-lo a

apagar o vídeo e a fotogra�a. Não era justo ele ter �cado com duas provas da
minha ridicularia, que podia mostrar aos amiguinhos ou colocar na
Internet.
Ele garantiu-me que não mostraria a ninguém, mas não �quei convencida.
− Então vai dançar também e deixa-me �lmar com a minha máquina,

assim se mostrares a minha dança a alguém eu mostro a tua. É justo eu
também �car com um �lme foleiro teu.
Tirei a minha maquinita da mala, liguei-a em modo �lme e pedi-lhe para

dançar. O Ricardo não mexeu um pé do chão.
− Podes �lmar o que quiseres, eu não me vou pôr a dançar aqui de certeza

absoluta. E o �lme que eu tenho não é foleiro.
Não o ia conseguir convencer com a dança, mas podia tentar �car com

outro material que servisse o mesmo propósito.



− Então diz qualquer coisa muito embaraçosa, para fazermos um pacto.
Um pacto de não mostrar os nossos vídeos a absolutamente ninguém.
− O que queres que eu diga? – Franziu a testa à espera do meu veredicto e

eu inspirei-me numas visitantes que tinha visto numa banca de bijutarias.
− Diz que o teu sonho era seres gótico, usar uma coleira com picos e um

al�nete-de-ama no nariz, mas não podes porque a tua mãe te obriga a andar
todos os dias de camisa e sapatos vela.
O Ricardo riu-se outra vez, um som puro e são de criança feliz que alegrava

só de ouvir.
− Põe a gravar!
O vídeo �cou a tremer porque eu não parei de rir enquanto ele disse tudo o

que lhe pedi e mais uns pormenores da sua autoria, acrescentou que gostaria
de pôr um piercing em cada mamilo e pintar os olhos de preto, mas o
beicinho maroto ao dizer que não o fazia porque a mãe não deixava, deu-me
claramente a entender que ele não devia inibir-se de fazer nada por a mãe
não deixar...
Fizemos as pazes, desliguei-lhe a máquina e dançariquei mais um pouco ao

seu lado, até �carmos com fome e decidirmos ir jantar.
As tréguas duraram pouco tempo, uma hora depois já estávamos outra vez

em con�ito e eu gritava-lhe ofendida, ao lado de uma banca que vendia
ginja de Óbidos e hidromel.
− Admite que gostas! − Ele era muito snobezinho mas eu ia obrigá-lo a

ceder, o hidromel estava fresco e era doce na medida certa, era impossível
não gostar.
Tínhamos jantado caldo verde e uma sandes de leitão, que me soube

lindamente porque na altura ainda não me tinha dado para re�etir sobre o
tratamento  dos animais que comia. Acompanhámos a sandes com vinho
tinto a copo que o Ricardo classi�cou como o pior que alguma vez tinha
provado, mas bebeu-o todo, resignado pela ausência de alternativa.
Para o compensar pela má qualidade do vinho, levei-o a uma barraquinha

de um velhote que vendia licores e comprei um cálice de hidromel para cada
um. Estava delicioso, mas ele recusava-se a admitir, só para me contrariar.
O pior vinho da vida do Ricardo já me estava a fazer algum efeito,

tornando-me especialmente aguerrida. Agarrei-lhe no pulso e no antebraço
esquerdo com as minhas duas mãos, como se o fosse torcer se ele não
cedesse à minha exigência. Senti-me com coragem para o fazer porque



tínhamos estado muito cúmplices, em provocações e brincadeiras. O
hidromel estava mesmo bom e tinha vontade de lhe tocar.
Olhou para mim sobranceiro e sem falar, não ia fazer-me a vontade nem

admitir nada. Pousou o copo que tinha na mão direita sem libertar o braço
esquerdo das minhas mãos, rodeou-me com o braço direito, fez força nas
minhas costas e puxou-me para si.
Fiquei sem ar e larguei-o imediatamente. Estávamos quase colados, sentia-

me presa e encantada pelo seu olhar. Não conseguia falar nem mexer-me,
mas aquele pequeno espaço criado pelo braço dele atrás de mim e o seu
peito à minha frente era um lugar maravilhoso. Podia sentir-lhe o cheiro
suave do perfume enquanto os seus olhos me derretiam a partir do meu
interior.
Ouvi-o fazer um gemido baixinho, também parecia gostar de me ter tão

próxima. Pedi ao universo que ele tomasse a iniciativa e me beijasse. Eu era
uma presa mais que ansiosa, mas o felino não me fez a vontade.
− Admito que gosto de quê? − Aquele predador era malicioso ao ponto da

tortura, bloqueava-me o raciocínio e deixava-me tonta. Senti formigueiros
na cara e nas mãos e articulei as palavras com di�culdade.
− De... do... hidromel. – Ele era tão lindo, tinha os lábios �nos bem

de�nidos e não devia ter feito a barba nesse dia, tinha a cara coberta com
pelos castanho-claros muito curtinhos que o tornavam ainda mais
desejável... Depois de me ouvir, ele fez uma cara de descrédito e o meu
coração parou, para voltar a bater descompassadamente quando ele tirou o
outro braço do meio de nós e me segurou na cara.
− Talvez se experimentar doutra maneira.
Era uma injustiça atroz, ele sorria com a mesma desenvoltura de sempre,

tranquilo e con�ante. Era a imagem da segurança, ao contrário de mim,
completamente desorientada a olhar para ele.
Aproximou a cara da minha sem tirar os olhos dos meus. Por momentos,

pareceu-me que também havia alguma ansiedade no seu olhar, depois os
lábios dele juntaram-se aos meus, a minha cabeça �cou vazia e não pensei
em mais nada.
Ser beijada pelo Ricardo foi uma das descobertas mais maravilhosas da

minha vida, nunca imaginei que beijar pudesse levar-me para um universo
paralelo, só nosso, de comunhão e intimidade. Podia viver só daqueles
beijos.  Eram deliciosamente suaves, mas ao mesmo tempo intrusivos e



sensuais, faziam o meu corpo fugir de mim para um lugar algures no meio
de nós, carregado de desejo e prazer.
Ficámos a beijar-nos em pé não sei durante quanto tempo e depois ele

levou-nos para um banco comprido de madeira, num local menos
concorrido da feira.
Passámos o resto da noite entre beijos e palavras meigas, ele disse-me que

eu era linda e que parecia uma índia, eu contei-lhe que o meu pai também
achava o mesmo, que era igual à minha mãe e avó, e juntas formávamos «a
tribo das três». Também lhe confessei que nunca tinha conhecido ninguém
com uns olhos como os dele, poderia �car a noite toda a olhar para eles sem
me cansar.
Felizmente, não encontrámos ninguém conhecido, porque entre as frases

carinhosas, demos um belo espetáculo de marmelada aos frequentadores da
feira medieval que por ali passavam. Estávamos com alguma vergonha, mas
não tínhamos como nos impedir, era uma urgência superior a nós, que se
alimentava de si própria.

Quando as barraquinhas começaram a fechar, decidimos levantar-nos para
pedir mais um hidromel para cada e um wa�e de chocolate para
dividirmos, íamos ser os últimos a sair da feira...
Estava à espera do wa�e, a conversar com a senhora sobre outras feiras

medievais em Portugal e Espanha, quando o Ricardo chegou com os copos
de hidromel e se meteu na conversa.
− Esta feira é fantástica! Amanhã venho cá outra vez.
A senhora estranhou tanta empolgação e eu �quei desconfortável pela

alusão à palavra amanhã. Ainda não tinha pensado que iria existir um
amanhã até ouvir a palavra. Recusei-me a pensar no assunto, recebi o wa�e
e dei uma dentada na parte com mais chocolate. Carpe diem!
Depois do wa�e acompanhado com o hidromel, voltámos aos beijos

maravilhosos. Quando separámos os lábios, devo ter �cado a olhar para o
Ricardo embevecida, porque ele quis saber em que é que eu estava a pensar.
Abanei a cabeça envergonhada, mas ele insistiu tanto que lhe contei.
− Beijas tão bem, Ricardo... Onde é que aprendeste a beijar assim? Foi um

treino intensivo em Barcelona?
Riu-se da minha pergunta, com o seu riso alto e alegre que dava vontade de

rir só de ouvir.



− Tu és muito engraçada! Dizes sempre tudo o que te vem à cabeça assim à
primeira?
Não era uma crítica, ele até parecia contente de eu ser assim. Ao contrário

de mim, que detestava a falta de �ltro entre o meu cérebro e a minha boca.
− Sim, e se estou nervosa podem sair grandes disparates, estou à espera que

melhore com a idade.
Fez-me uma festa na face e brincou num tom meigo.
− Não estás a ter grandes progressos pois não?
Desviei o olhar e encolhi os ombros atrapalhada.
− Tu é que perguntaste o que eu estava a pensar!
Primeiro, queria saber, depois, ria-se do disparate, da próxima vez, se

houvesse uma próxima vez, não lhe ia dizer em que é que estava a pensar.
Sorriu-me com ternura e segurou-me a cara com as duas mãos.
− Tu pensas demais. Estavas a pensar sobre o meu desempenho? A beijar?

Não se pensa sobre essas coisas e também não se treina. Eu beijo bem
porque tu és a coisinha mais deliciosa que já alguma vez experimentei.
Sorri satisfeita com o elogio, mas quis saber mais.
− Isso é por causa do hidromel. Eu sou só deliciosa de sabor ou também

beijo bem assim como tu? – Eu queria muito saber se ele também achava a
minha técnica beijoqueira tão perfeita como eu achava a sua.
Abraçou-se a mim a rir ainda mais, como se eu tivesse contado a melhor

anedota do ano, mas eu não achei que o que tinha dito fosse assim tão
disparatado.
− Não é a mesma coisa, Ricardo. Uma coisa é o sabor e outra é os

movimentos...
Baixei a cabeça constrangida e ele envolveu-me com os braços enquanto

continuava a rir. Aquele abraço, embalado pelo riso dele, sabia tão bem
como os beijos. Foi como se nos fundíssemos e o meu corpo se misturasse
no abraço dele dentro de uma nuvem de algodão-doce, podia ser do
hidromel misturado com o vinho, mas não queria sair dali nunca mais.
− Não tem que ver com o hidromel, é o conjunto todo que o torna perfeito.
Ele parecia que estava a responder aos meus pensamentos. Levantou-me a

cabeça com a sua, como um gato a pedir festas e depois olhou para mim.
− Não te preocupes que estás a salvo comigo, podes dizer-me sempre tudo

o que te vier à cabeça. Não conto nada a ninguém porque tens o meu vídeo a
assumir o gótico dentro de mim.



Quando o Ricardo estacionou à frente do meu prédio já passava muito das
três da manhã...
− Agradeço a Deus por te ter posto no meu caminho. – Ouvi-o assim que

me deu um beijo de despedida e olhei para o seu rosto de felino malandro, a
querer ter a última palavra da discussão da ida. Saí do carro, contornei-o
pela parte da frente e pus-me ao lado da janela aberta do condutor. O último
beijo ia ser meu.
− E eu agradeço ao universo e à mãe natureza por beijares tão bem.
A última palavra também.



Dias seguintes à feira medieval

Quase não dormi nessa noite. Estava a fazer o meu pequeno-almoço o mais
silenciosamente possível quando a Joana apareceu, a pedir o relatório
completo da noite medieval com o beto.
Descrevi-lhe todos os factos, omitindo um pouco a parte em que ele me

levava ao céu sempre que me beijava e que eu queria muito ser beijada por
ele outra vez, não por não con�ar na minha amiga, mas porque era algo que
não queria admitir para mim própria.
Demorei-me com o Fred e a Joana em afazeres caseiros, chegámos à praia

bastante tarde e fomos ter com os nossos amigos à beira-mar. O vento norte
tinha voltado e a água arrefecido, mas demos um mergulho demorado à
mesma porque estávamos cheios de calor. Quando saímos do mar o Fred e a
Joana foram passear até à Rocha Negra, uma falésia de pedra vulcânica que
entrava pelo mar no extremo este da Praia da Luz, separando-a de Porto
Mós.
Eu fui para o nosso toldo, precisava de me embrulhar na toalha para

aquecer. Sentei-me ao sol na minha cadeira de pano, a ler o meu livro
enquanto ponderava como agiria quando encontrasse o Ricardo. Não
consegui ponderar muito, só tinha virado duas páginas quando o vi chegar.
Sentou-se ao meu lado com as mãos apoiadas na areia, numa posição que

lhe realçava o físico irrepreensível e fazia os pelos claros do peito re�etirem a
luz do sol. Fitou-me com aqueles olhos que me tiravam o fôlego e o mesmo
sorriso malandro da noite anterior.
− Bom dia.
Subitamente, passou-me o frio todo e �quei com a cara a escaldar.
Não consegui manter uma conversa, ele perguntou-me se a água estava fria

e eu respondi que sim, depois fez-me mais algumas perguntas
circunstanciais e também respondi com monossílabos. Parecia uma atrasada
mental, mas sentia-me pouco à vontade. Várias pessoas estavam a olhar para
nós, amigos dele, pessoas mais velhas que eu não conhecia e amigos meus.
Também podia ser eu a imaginar que estavam, a minha imaginação era
muito fértil e a minha cabeça um mar revolto de pensamentos.



Ficámos em silêncio, talvez por culpa das minhas respostas parcas, mas o
Ricardo continuava ao meu lado. Olhei em frente a pensar nalguma coisa
inteligente para dizer e vi o irmão dele. Estava ao pé dos amigos que tinham
gozado com o Gustavo, a olharem na nossa direção com uma expressão
trocista.
Fiquei enervada e virei-me para o Ricardo embaraçada.
− Não precisas de estar aqui, Ricardo. Podes ir para ao pé dos teus amigos.
Apesar de adorar os beijos dele, naquele momento a sua presença

incomodava-me e preferia que se fosse embora.
− O quê?
Fez-me a pergunta com a testa e os olhos franzidos num esgar de

desconcerto.
− Está toda a gente a olhar para nós por estares aqui sentado.
As únicas frases completas que consegui dizer desde que chegou foram

para o mandar embora.
− E então? – Falou-me secamente, sem nenhuma boa disposição na voz

nem no rosto.
−Eu não gosto de... sabes... ser assim como tu… o centro das atenções. –

Tentei justi�car a minha falta de simpatia, mas o discurso não �uía. A
expressão zangada dele também não ajudava por isso desisti e calei-me.
− Desculpa ter-me sentado aqui. – Falou depressa e sem emoção nenhuma,

como se estivesse a despachar um desconhecido que o estava a aborrecer.
Logo a seguir levantou-se e foi-se embora sem olhar para trás uma única
vez.

Revi a nossa conversa mentalmente e martirizei-me pelo meu
comportamento durante bastante tempo, até que não aguentei mais sofrer
sozinha e contei à Joana.
Ela não queria acreditar e riu-se na minha cara.
− Só tu, So�. Só tu para mandares o beto-mor embora dessa maneira.
Abanei a cabeça desiludida comigo própria.
− Fui parva, eu gosto de estar com ele, é querido e engraçado...
A Joana fez uma careta e falou-me com descon�ança.
− Gostas mesmo de estar com ele? Vocês não têm nada a ver um com o

outro...
Abri o jogo com ela e também comigo própria.



− Gosto muito. Beijá-lo é todo um mundo novo para mim. – Sorri da cara
de espanto que ela fez e escondi a minha atrás das mãos. – E agora?
Fizemos vários planos de como eu poderia dar a volta à minha situação,

mas todos implicavam ir ter com ele e eu não me imaginava a aventurar-me
pelo meio de «território beto». Ele parecia ser muito orgulhoso, podia tratar-
me mal ou com indiferença e eu não queria correr esse risco.
Para piorar as coisas, a meio da tarde o Pedro decidiu arrastar-me para o

mar. Debati-me para escapar, mas ele pediu ajuda ao Miguel e levaram-me a
meias. Fui caladinha e a tentar passar despercebida enquanto eles me
transportavam como um cabrito, mas o Ricardo viu-me. Senti o olhar dele
em mim, um olhar irritado que ele tentou disfarçar.
Regressei ao meu toldo pelo meu próprio pé, deitei-me ao sol e pensei em

nós.
A nossa história não tinha futuro, mas deixá-la acabar assim, porque eu o

tinha mandado embora num acesso de nervosismo, parecia-me idiota. Mais
valia acabar por algum motivo importante depois de nos beijarmos mais
algumas vezes.
Sim, devíamos estar juntos mais vezes antes de seguirmos os nossos

caminhos tão diferentes.
Sentei-me e procurei-o com o olhar. Durante as minhas re�exões, o

Ricardo e um amigo mais velho tinham ido para a frente dos toldos e
estavam a brincar com várias crianças pequenas que os conheciam.
Colocavam-nas numa toalha, balançavam-nas durante algum tempo e
depois atiravam-nas para a areia. A brincadeira estava a fazer sucesso e
vieram mais crianças dos toldos em volta, para assistir ou pedir para
também serem balançadas.
Se eu pensasse nalguma coisa criativa, aquilo podia ser uma oportunidade.
Lembrei-me de uma técnica infalível quando a minha mãe se zangava

comigo e eu não tinha coragem de lhe pedir desculpa, na altura eu tinha
apenas 22 anos e saído da adolescência há pouco tempo.
Abri o meu saco, tirei o lápis de apontar as pontuações do King e uma

concha bonita, que tinha apanhado dois dias antes ao pé da Rocha Negra.
Chamei a Joana, contei-lhe o meu plano e perguntei-lhe o que ela achava.
− Acho que é mesmo à So�. Completamente a tua cara.
A seguir, procurei a sobrinha da Maria e disse-lhe que precisava da sua

ajuda. A missão da Nonô consistia em ir para ao pé do Ricardo, entregar-lhe



uma concha e dizer que era minha. Uma concha onde eu tinha escrito a
lápis com letras pequenas: «Fui parva, desculpa».
Ele tinha de ver as palavras na concha, isso era o mais importante.
A Nonô compreendeu tudo e seguiu em direção ao Ricardo muito

concentrada na sua tarefa, com a concha bem apertada na sua mãozita. Eu e
a Joana �cámos a vê-la e a controlar as operações, fazendo-lhe sinais de
encorajamento dum toldo vazio na segunda �la.
A Nonô chegou ao pé do Ricardo e nós deixámos de a ver bem, pareceu-

nos que falaram e a seguir vimos uma Nonô muito satisfeita a ser balançada.
Eu esperava que quando ele visse a concha me procurasse com o olhar, mas

ele continuou a brincar com as crianças como se não tivesse recebido nada.
A minha pequena mensageira também não me adiantou mais informações.
O Ricardo tinha-lhe perguntado se também queria ser balançada e não
tinha dito mais nada.

Passei o resto da tarde indignada por ele não ter reagido ao meu pedido de
desculpas, a remoer o assunto com a Joana e o Fred, entretanto posto a par
dos acontecimentos
− A miúda é tão querida, ele podia ter-lhe dito qualquer coisa não achas

Fred? Não era preciso vir ter comigo, podia pelo menos ter olhado para
mim!
O Fred era o melhor namorado que eu conhecia, achei que o ia recriminar

mas enganei-me.
– So�, vocês mandaram um recado numa concha por uma miúda de cinco

anos. Ele se calhar não ouviu a miúda e não reparou no que estava escrito na
concha. Se calhar resultava melhor pedirem ao velhinho cego que toca
acordeão lá em cima para cantar «desculpa» quando ele fosse para casa.
A Joana atirou-se para cima dele a �ngir que lhe ia bater, ele agarrou-lhe

nos pulsos e continuou a fazer pouco dos nossos planos.
Voltou a insistir que o velhinho do acordeão, por um euro, podia substituir

o Bailinho da Madeira do costume por outra versão que nós lhe pedíssemos.
Primeiro, tínhamos de pedir a outra criança para cuspir leite com chocolate
para cima do Ricardo, depois, quando o ceguinho sentisse cheiro a leite com
chocolate cuspido (toda a gente sabe que os invisuais �cam com olfato
apuradíssimo), cantava as minhas desculpas. Aquele plano sim, seria
infalível.



Não faltou muito para a Joana estar a rir e o Fred a dar-lhe beijos. Eles
�cavam amorosos juntos e eu senti que gostaria muito de ter um Fred na
minha vida...
Quem saberia se... Era impossível. Paciência.

Resolvi ir para casa, despedi-me deles e o Fred gozou-me enquanto eu
procurava as minhas havaianas.
– Tu não me enganas, So�! Vais é falar com o velhinho do acordeão!
A meio da passadeira de madeira reparei que já estavam a jogar vólei, na

rede montada ao lado da rampa de acesso à praia. O Ricardo também devia
estar a jogar, por isso não levantei mais a cabeça e caminhei com os olhos no
chão.
Ia a meio da rampa quando o ouvi chamar-me.
Parei e vi-o saltar para cima da rampa e avançar na minha direção, era

impressionante como os seus sentidos felinos estavam sempre alerta.
Agarrou-me na mão e devolveu-me a concha.
− Fica com a tua concha. – Logo a seguir virou-se e voltou a correr para o

jogo. Fiquei parada a ouvi-lo gritar, revoltado porque a equipa dele tinha
perdido um ponto com uma bola que ele tinha visto tocar na linha.

Recomecei a andar depressa, cheguei a casa num instante e atirei-me para
cima do sofá com a concha na mão.
Sentia-me uma idiota, mas tinha sido bom ele tê-la devolvido, assim não

tinha �cado com provas da minha idiotice.
Rodei a concha e pareceu-me diferente. Aquela não era a minha concha,

era outra. As letras também não eram as minhas.
«10h, à tua porta.»
Ri-me sozinha, muito mais contente do que eu quereria admitir.
− Toma lá, Fred! Os meus planos funcionam!

Desci às dez e ele já estava à minha espera, encostado ao pilar da entrada
do prédio.
− Olha, olha! A saia nova! Tens umas pernas tão lindas, �ninhas mas

musculadas, não devias escondê-las. Andas no ginásio?
Fiquei surpreendida por ele ter reparado na saia que comprei na feira

medieval.
− Não, não gosto de ginásios. Faço ioga e jogo basquete na equipa da



faculdade. As minhas pernas não são lindas, os meus joelhos são esquisitos,
tu não viste bem.
− Vi muito bem quando foste salvar o Gustavo, essas coisas não me passam

despercebidas e os teus joelhos são perfeitos. Basquete? – O basquete foi dito
com um sorriso de estranheza enquanto me olhava de alto a baixo, a medir
os meus 160 centímetros e a avaliar a minha fraca constituição.
Revirei-lhe os olhos por me estar a subestimar, se jogasse comigo e eu lhe

desse uma abada perdia logo o sorrisinho de troça...
− Sim, jogo basquete desde os doze anos. Sou base, a altura não é o mais

importante. Podes ser pequena e magra, o mais importante é ser rápida e ter
boa visão de jogo. Vamos a pé?
Aceitou os meus argumentos e fez-me sinal para passar à frente dele.
− Sim, vamos até lá abaixo beber um copo ao Gaivota.
Franzi os olhos num esgar de descontentamento assim que o ouvi

mencionar o Gaivota, um bar com mesas de snooker muito frequentado por
pessoas da nossa idade.
− Querias ir para um sítio com mais privacidade?
Acenei com um sorriso envergonhado. Eu sabia que havia um segundo

sentido naquela pergunta.
− A seguir. – Segurou-me no queixo e deu-me um beijo no canto da boca,

não foi um beijo na cara nem nos lábios, foi uma mistura boa dos dois, o
que fez com que me apetecesse ainda menos ir para um bar cheio de gente
onde não seria beijada assim.
– E se fossemos já?
Pensei que ele ia �car satisfeito com o meu atrevimento, mas em vez disso

�cou tenso e falou-me num tom ríspido.
− Tens algum problema em ser vista comigo?
Eu tinha vários problemas, ele era um menino-bem, rico e de sangue azul.

Eu era eu, e sabia o meu valor, mas a minha mente sempre foi um lugar
frenético e não conseguia impedi-la de imaginar os hipotéticos pensamentos
daqueles que nos vissem juntos.
Do que eu já conhecia da vida, os amigos dele pensariam que eu era uma

arrivista social e os meus que ele me estava a usar. Não quis ser sincera, por
isso decidi fazer uma piada e imitei o ar superior que ele às vezes fazia.
− Eu sou a miúda boa-onda e alternativa da grupeta classe média cool. Ser

vista contigo vai fazer-me descer muitas posições no top das mais cool.



Feito por mim, o ar superior não tinha tanta piada.
− Não me parece que sejas o tipo de pessoa que se preocupa muito com

isso.
Ele era perspicaz, além de não ter achado graça, percebeu que eu não

queria responder à pergunta. Mesmo assim, insisti na brincadeira, não havia
nenhuma razão para ele �car tão perturbado com a minha timidez social.
− Os jovens de classe média liberais também podem ser elitistas como

vocês, só que de uma maneira estranha e inversa que não conseguirias
compreender…
Olhou-me como se descon�asse que eu estava a esconder alguma coisa,

mas encerrou o assunto.
− Eu não sou elitista.

Caminhámos lado a lado falando sobre assuntos triviais até ao Gaivota,
quando chegámos ainda estava pouca gente e conseguimos uma mesa para
nos sentarmos.
O Ricardo foi buscar uma cerveja para cada e depois perguntou-me porque

queria ser professora. Achava que eu devia ter saídas pro�ssionais melhores
com o curso de Biologia, ser professor não era uma carreira que ele
imaginasse que alguém escolheria como primeira opção.
Expliquei-lhe que não me imaginava a fazer outra coisa e que era o meu

sonho desde os 13 anos.
− A escola tem o poder de mudar mentalidades e a vida dos alunos. Ser

professora é uma maneira de contribuir para um futuro melhor. Não sentes
vontade de fazer a diferença e mudar o mundo nem que seja só um
bocadinho? Tem que ver com a superação das desigualdades…
Ele continuava muito cético em relação à minha decisão.
− Estou a pensar nas minhas professoras do São João de Brito e não

consigo imaginar nada do que dizes…
Achei que o meu entusiasmo o devia estar a aborrecer, tentei encerrar o

assunto mas ele não me deixou.
− Explica-me como quando �zeste os pontos na mesa, isso foi giro…
Resolvi tentar porque ele parecia muito interessado e piscou-me o olho de

uma forma irresistivelmente encorajadora.
− Imagina uma família muito pobre, aqui no Algarve, por exemplo, a viver

com muitas di�culdades. A maior probabilidade é que os �lhos, sem apoio



escolar em casa, frequentem a escola mas sem grande interesse. Enquanto
isso, começam a trabalhar a apanhar fruta, a ajudar em trabalhos de
construção civil ou outra coisa qualquer.
Ele acenou com a cabeça e parecia estar a seguir o meu raciocínio.
− Estes miúdos estão na escola porque são obrigados e em casa ninguém os

incentiva a estudar. A maioria está a contar os dias para poder trabalhar e
ganhar dinheiro. Apesar da escolaridade ser obrigatória, as oportunidades
não são iguais. Agora imagina, um deles, no oitavo ano e com a ajuda e
motivação de uma professora empenhada… − Fiz um sorriso e apontei para
mim − … acreditar nas suas capacidades, decidir que quer estudar e entrar
para a universidade. Consegue uma bolsa ou trabalha à noite para tirar um
curso e torna-se médico ou advogado. Claro que o mérito será sempre dele e
vai ter de se esforçar muito mais do que se tivesse nascido numa família
como a tua, mas quando voltar para me visitar à escola, passados apenas
cinco anos de ter entrado para a universidade, é o senhor doutor, com
múltiplas possibilidades de um futuro diferente. Pode vir a ser professor
catedrático ou decidir que é mais feliz a apanhar laranjas, isso não interessa.
O importante é que tem outras oportunidades e pode ir além das
expectativas. Além disso, vai in�uenciar a vida dos pais, dos irmãos e dos
sobrinhos… Não há melhor maneira de superar as desigualdades e dar
poder às famílias do que a instrução.
O Ricardo olhou para mim de uma maneira que me fez sentir orgulhosa.
− E por cada vez que um miúdo destes se dedicar e estudar, foi nesse

momento que ele mudou o seu futuro e será o meu match-point! – Bati
numa bola com uma raquete imaginária e �z um sorriso triunfal por ter
usado uma metáfora de ténis, que ele já me tinha dito que era o seu desporto
favorito.
Quando concluí, pareceu-me que a�nal o seu olhar era porque eu estava a

ser presumida e mudei de assunto rapidamente.
− E tu, porque decidiste ser arquiteto?
− Depois de te ouvir, acho que não te vou dizer...
Insisti em saber o porquê da arquitetura e ele fez-me a vontade.
− O meu pai tem uma das �rmas de arquitetura mais antigas em Lisboa,

fundada pelo meu avô. Eu gostava mesmo era de ténis, mas não deu para
fazer carreira. Sempre gostei de desenhar e decidi tirar o curso fora porque
me apetecia ir para um sítio diferente. Falei com o meu pai sobre fazer



arquitetura noutro país e ele aconselhou-me a Universidade de Barcelona
por ser muito prestigiada a nível internacional. Ao início achei o curso
muito teórico, mas quando comecei a fazer projetos entusiasmei-me e estou
a gostar.
Fiquei encantada de o ouvir, sincero e despretensioso.
− Gostava de ver uma casa desenhada por ti, melhor ainda, trabalhar numa

escola desenhada por ti, com um recreio enorme e um court de ténis.
Ele sorriu-me de volta, um sorriso lindo, quente e cheio de promessas.
− Fazia-te uma sala de professores com uma parede em vidro e um recanto

para fazeres ioga.
Sorri muito satisfeita com a ideia, ele levantou-se e estendeu-me a mão.
– Vamos dar um passeio?
Falámos com algumas pessoas que estavam no Gaivota, incluindo a Maria,

e depois fomos de mãos dadas até à praia.
Eu preferia que tivéssemos saído afastados e discretamente, mas o Ricardo

levava muito a peito as minhas reservas em ser vista com ele e não o quis
contrariar. Antecipava com um frenesim no peito o que iria acontecer
durante o nosso passeio, por isso escondi o meu desconforto perante os
olhares de curiosidade de quem ia passando por nós.

Descemos para a areia, estava quase lua cheia, viam-se bem os contornos
dos toldos fechados e a rebentação das ondas à beira-mar. Fomos andando
na direção da Rocha Negra, a brincar e a fazer conversa leve até ao início de
umas rochas planas.
Ele sentou-se, puxou-me para o seu colo e beijou-me como na feira

medieval. Ficámos muito tempo assim, entre carícias misturadas com beijos
deliciosos e pensei que seria muito bom se pudéssemos fazer um acordo de
nos beijarmos regularmente, com um horário �xo de oito em oito horas
como os antibióticos. Daquele remédio eu gostaria muito...
Senti-o afastar-se e abri os olhos.
− Aquilo que disseste sobre a superação das desigualdades. Sentiste isso

alguma vez?
Fiz um gesto de negação.
− Não, nunca. Sempre vivemos muito bem, os meus avós maternos tinham

várias propriedades e outros bens em Beja. Quando os meus pais casaram
eles ajudaram o meu pai a ter o seu primeiro restaurante. Ele já teve mais



dois, mas vendeu-os porque preferiu investir em casas para arrendar e
outros negócios. Eu e o meu irmão tivemos sempre o que quisemos dentro
do razoável. Fiz balé, equitação, bodyboard, ioga, viagens, e tudo o que me
foi apetecendo. Acho que o meu pai me deu quase todas as coisas materiais
que lhe pedi, também nunca pedi coisas muito extravagantes...
Era tudo verdade, mas senti-me horrível depois de o dizer, como se tivesse

urgência em comprovar a minha segurança �nanceira para me sentir mais à
vontade com ele.
− Então, acho que ainda tens mais valor, se és uma menina que teve sempre

o que quis e te preocupas tanto como vivem os outros.
As suas palavras encorajaram-me a ser completamente honesta.
− Não acho que tenha mais valor querer um futuro melhor para todos sem

nunca ter passado di�culdades. Da mesma maneira que se fosse uma pessoa
fútil, não seria menos mau porque tive uma infância e uma juventude
confortáveis.
Colocou-me uma mão de cada lado da cara e olhou-me com um meio

sorriso.
− Achas-me fútil?
Se ele fosse fútil não teria paciência para mim e para os meus discursos, ou

então poderia estar a fazer um grande sacrifício porque gostava tanto dos
nossos beijos como eu.
− Não, acho-te um bocadinho mimado mas é compreensível. És tão bonito

que toda a gente te deve ter feito sempre as vontadinhas todas.
Ele riu-se da resposta e encostou a boca ao meu pescoço.
− E tu, também me vais fazer as vontadinhas todas?
Dependia das vontadinhas... Foi o que pensei mas não me atrevi a

verbalizar.
− Não contes com isso.
Fez um beicinho de desapontamento e depois encarou-me cheio de

malícia.
− Eu faço-te as vontadinhas todas a ti.
Ficámos horas na praia, felizmente não estava uma noite muito fria e ele

tinha um blusão quente que me pôs em cima dos ombros. Falou-me da sua
infância entre Almeirim e Lisboa e eu contei-lhe que depois da escola ia
para o nosso restaurante conversar com toda a gente. Os nossos empregados
chamavam-me «So� perguntadeira», fazia-me confusão não vivermos todos



da mesma maneira e gostava de saber pormenores das suas vida. No
caminho para casa também lhe confessei a minha paixão adolescente pelo
professor Keating do Clube dos Poetas Mortos e imitei as frases dele que
sabia de cor. «Carpe diem, Seize the day; No matter what anybody tells you,
words and ideas can change the world; I always thought the idea of
education was to learn to think for yourself.»

Na altura estava desejosa de começar a minha carreira, não sabia que ia ter
uma grande desilusão depois de acabar a faculdade e que não seria colocada
no concurso público. O Ricardo viu-me tão triste que, apesar de eu lhe ter
pedido para não o fazer, falou com o pai para me tentar ajudar e o meu
sogro conseguiu-me emprego no colégio São Pedro.

Voltámos àquelas rochas nas noites seguintes, depois de passarmos grande
parte do dia juntos, em brincadeiras e conversas cúmplices na praia. Não
nos beijávamos nem fazíamos demonstrações de afeto em público, mas
quando estávamos sozinhos sentia o ar entre nós carregado de sedução e
pertença.
Naquele dia tínhamos ido à Rocha Negra de manhã e a meio da tarde ele

convidou-me para jogar raquetes. As suas raquetes eram de madeira maciça
e ele jogava muito bem, eu tinha de me esforçar muito para o acompanhar.
Ao �m de algum tempo �quei cansada e pedi para nos sentarmos à beira-
mar, no sítio onde as ondas maiores conseguiam chegar aos nossos pés para
nos refrescar.
Estava a fazer um minicastelo com gotas de areia muito molhada, uma

técnica que desenvolvi desde os seis anos, quando ele anunciou num tom
�rme:
− Hoje, depois de jantar, vamos fazer uma coisa do meu lado da linha.
Ricardo decidido e mandão no seu melhor...
− Que linha?
− A linha que tu desenhaste quando fomos ao Maresia. Fomos a Silves à

feira medieval que era do teu lado, agora é justo fazermos uma coisa do meu
lado.
Deitei-me na areia molhada e tapei a cara com as duas mãos.
− Não quero ir contigo a uma festa cheia de pessoas que não conheço... Por

favor Ricardo... Tudo menos isso.



Respondeu-me num tom de reprimenda mas divertido.
− Não é uma festa e vamos estar só os dois.
Fiquei curiosa e sentei-me outra vez.
− E vamos fazer o quê? – Eu sabia o que gostava de fazer quando estávamos

só os dois...
− É surpresa. – Subiu e baixou as sobrancelhas com uma expressão marota

que me deixou ainda mais curiosa.
− Tens de me dizer para eu me preparar, saber que roupa visto...
− É uma coisa de que eu gosto. Veste o que tu quiseres, pode ser calças de

ganga e aquela tua camisa de �anela.
Ele gostava de desporto, mas depois de jantar e de calças de ganga não era

desporto. Seria um concerto? Tentei obrigá-lo a falar.
− Tu sabias que íamos à feira medieval e não te importaste de ir. Eu

também tenho de saber onde vou. Pode ser uma coisa que eu não queira
mesmo fazer.
Olhou para mim com seriedade e achei que tinha conseguido que ele me

contasse.
− Tipo o quê?
Ficou muito sério à espera de uma resposta. Ele era esperto e não tinha

vontade de se descoser. Tive de pensar rápido em algo que não quisesse fazer
sozinha com ele. Não era nada fácil...
− Sei lá! Alguma coisa muito depravada!
O Ricardo começou a rir alto e não parou durante um bom bocado.

Depois, quando ia responder-me, ainda voltou a rir mais um pouco. Ficava
ainda mais bonito quando se ria, as gargalhadas dele eram promessas de
recordações felizes.
Agarrou-me na face com a mão, sujou-me a cara com mais areia mas não

me importei. Trouxe-a de lado na direção da sua boca e beijou-me a
têmpora direita, entre o canto do olho e os cabelos. Foi a nossa primeira
demonstração de intimidade pública e não consegui evitar o pensamento de
que a mãe dele, a tia Pi, nos podia estar a ver. Adorei à mesma.
− Tu és demasiado engraçada. Prometo que não vai ser nada depravado...

Mas não me dês ideias!
Tinha-se desatado nele a fome de beijos e o recato em público acabou,

voltou a beijar-me no mesmo sítio e depois na boca, um beijo leve mas
perfeito que me fez desistir de saber o que íamos fazer.



− Então vem jantar lá a casa connosco. Eu e a Joana vamos fazer uma
massa que é a nossa especialidade desde sempre. Aliás, é a especialidade dela
e eu sou a sua assistente desde sempre.



O lado da linha do Ricardo

Quando o Ricardo chegou com vinho e gelados, o jantar estava quase
pronto, só nos faltava colocar a nossa massa com �ambre e queijo no forno
para gratinar. Começámos a beber o vinho que o Ricardo trouxe com os
aperitivos, chamava-se Fonte da Luz DOC do Ribatejo, era produzido numa
das propriedades do avô dele e absolutamente delicioso. O Fred fez
perguntas sobre a produção e o Ricardo explicou-nos que era feito com uvas
de vinhas velhas com mais de 80 anos, fermentava em lagares tradicionais e
depois �cava 12 meses em barricas de carvalho francês, o que fazia toda a
diferença. Ainda tentei perceber os pormenores sobre as castas, mas o
Ricardo falava com muitos termos técnicos e não o consegui acompanhar.
Mesmo assim, gostei de saber que tinha muitos conhecimentos sobre o que
acontecia nas propriedades do avô, não se limitava a usufruir da riqueza que
elas produziam.
Enquanto o ouvia e mordiscava um gressino, olhei para a nossa massa,

entretanto tirada do forno, e tive vontade de rir. Não devia ser muitas vezes
que massa com �ambre e queijo era acompanhada com um vinho daqueles.
O jantar foi muito divertido e imaginei-nos aos quatro juntos mais vezes,

em jantares, saídas à noite ou até em viagens de férias. As imagens que se
formaram na minha cabeça deixaram-me mais feliz do que eu quereria, por
isso obriguei a minha mente a voltar para o presente.
Depois da sobremesa, a Joana não nos deixou arrumar nada e mandou-nos

embora com um «boa surpresa com o beto-mor» em mímica labial.
Felizmente, só eu, que lhe lia os lábios desde o 5.º ano, é que percebi.
Estava em pulgas para descobrir onde íamos. Fui vestir a camisa de �anela

aos quadrados conforme ele tinha sugerido e voltei a tentar a minha sorte.
− Estou bem assim? Já posso saber o que vamos fazer?
Olhou-me de alto abaixo com um ar de felino avaliador.
− Estás ótima, traz um casaco também, pode ser aquele com capuz e

forrado por dentro. Se a Joana nos emprestar traz uma manta também.
Passou-me pela cabeça que poderíamos ir ver estrelas, mas não era nada o

estilo do Ricardo.



Saímos para o hall comum do quarto andar e fui mostrar-lhe a vista das
escadas, não porque se via a lua por cima da Rocha Negra, mas porque
estava cheia de vontade que ele me beijasse de uma maneira que não �cava
bem ao pé da Joana e do Fred. Achei que ele ia aproveitar a oportunidade e
não me enganei, estava a �car perigosamente viciada nos beijos dele.
Depois da sessão de beijos ao luar, interrompida pela chegada do vizinho

chato do 4.º A, o Ricardo levou-me até ao carro que tinha estacionado ao pé
da igreja.
− Vamos de carro?
− Não. Vou buscar coisas ao carro.
Abriu a bagageira e começou a remexer em sacos grandes. Tirou caixas

com anzóis, boias, chumbos e mais umas traquitanas que não consegui
identi�car para dentro de outro saco, um balde e depois uma cana de pesca
encolhida.
− Vamos pescar! – Estava contentíssimo agarrado aos sacos com os

acessórios e à cana de pesca. Eu também �quei contentíssima de o ver tão
feliz com algo tão simples, se calhar não éramos tão diferentes como eu
pensava.
Fomos até à Fortaleza da Luz, descemos para as rochas e depois andámos

até uma pequena enseada a que chamavam Prainha.
O Ricardo montou o material à luz da lanterna, muito concentrado na sua

tarefa enquanto eu ia fazendo perguntas sobre a boia, o peso do chumbo e o
funcionamento do carreto. A cana tinha sido um presente dum primo do
avô, o tio António, com quem ele pescava em Almeirim desde pequeno.
Ainda não a tinha usado desde que tinha chegado, estava muito
entusiasmado com a perspetiva, e demorou imenso tempo a montar aquela
tralha com todos os preceitos. Até me pareceu que lhe agradava tanto a
montagem do sistema como a captura do peixe em si.
Eu estava a adorar a nossa saída até o ver pôr a minhoca viva no anzol. A

pobre minhoca ou casulo, como ele lhe chamou, ia �car ali espetada viva à
espera de ser comida por um peixe.
Chamei-lhe à atenção para a morte desgraçada da minhoca, mas apanhar

um peixe era um objetivo que justi�cava completamente o tratamento ao
coitado do bicho.
− Não comeces. Já ganhaste com os touros. É assim que se pesca.
Cedi na questão da minhoca, não o ia demover e não lhe quis estragar o



momento pelo qual estava tão desejoso.
Ensinou-me a mexer no carreto e a fazer um lançamento. Até consegui

uma boa distância, mas ele não �cou satisfeito. Voltou a puxar a boia e o
anzol para fazer um lançamento para muito mais longe. O Ricardo, como
seria de esperar, era um pescador bastante exibicionista. Ficou agarrado à
cana algum tempo, depois prendeu-a num buraco entre as rochas e sentou-
se a olhar para a boia. Eu sentei-me ao seu lado embrulhada na manta, a
pensar que não adorava aquele desporto mas que a companhia dele ia
compensar o frio e a tortura da minhoca.
Ficámos a ver a boia durante um bom tempo, a conversar sobre a pesca no

Tejo e as férias que ele passava em Almeirim. Durante a conversa, o Ricardo
foi puxar cinco vezes o anzol, em quatro foi falso alarme e noutra um peixe
demasiado pequeno que ele devolveu ao mar.
Quando voltou a sentar-se olhou-me em silêncio, fez um sorriso maroto e

puxou-me até �car sentada em cima dele, mas com uma perna de cada lado.
Gostei da nova posição mais atrevida, enrolei a manta também à sua volta e

�cámos a namorar dentro daquele ninho. Ele esquecido da boia que deveria
vigiar, eu perdida nos beijos e na maneira como ele me tocava, que
despertavam um prazer novo dentro de mim.
Separou a boca da minha, colou-a no meu pescoço e respirou fundo.
− Dava tudo para... – Depois de falar fez um gemido grave, de gato bem

comportado a olhar para um passarinho na gaiola. A seguir apoiou a testa
nos meus lábios e �cou assim, quieto e de olhos fechados. Afastei-me e olhei
para ele.
− Apanhar um peixe? – Fiz um sorriso brincalhão para ele não reparar no

estado de desejo e absoluto deslumbramento em que me deixava.
− Não. – Deslizou as mãos das minhas costas até à minha cintura e

encostou-me mais a si. Senti através das nossas roupas para que é que ele
daria tudo, eu também me sentia igual... Acariciei-lhe os cabelos, inspirei a
maresia fria misturada com o seu perfume para ganhar coragem e falei-lhe
ao ouvido.
– É um boa ideia. Liberta as minhocas todas. Vamos acabar com os maus-

tratos aos pobres bichos.
Ele �cou surpreendido, segurou-me a cara e �cou a olhar para mim até

perceber que eu estava a falar a sério, depois deu-me outro beijo, com uma
urgência e um ardor que me deixaram ainda mais nas nuvens e com mais



certeza do que queria.
Quando ele separou os lábios dos meus, senti-me uma nova versão de mim

própria, sensual e ousada. Comecei a abrir os botões da minha camisa de
�anela enquanto ele me �tava, desconcertado e sem pestanejar.
No terceiro botão, ele agarrou-me na mão e impediu-me de continuar.
Fiquei gelada e estupefacta. Eu tinha-me enganado, ele não queria fazer

amor comigo e a situação não podia ser mais embaraçosa…
Baixei a cabeça confusa e cheia de vergonha, para abotoar a camisa

enquanto pensava que devia ser a miúda mais oferecida e sem jeito com
quem ele já tinha estado.
− Quero muito So�, muito... – Foi a primeira vez que me tratou por So�.

Ouviu a Joana e o Fred tratarem-me assim ao jantar e disse-me que
combinava comigo, mas ainda não o tinha ouvido dizê-lo. Pronunciou-o
com tanta ternura, que ouvi-lo me transportou para uma nova dimensão.
No meu imaginário, ele era só meu e eu era sua... − Mas aqui no meio das
rochas não. Vamos para outro sítio.
Senti um arrepio, estava a sonhar acordada desde que o tinha ouvido dizer

So� daquela maneira tão terna.
– Para onde?
Ele embrulhou-me melhor na manta e voltou a colar os lábios ao meu

pescoço.
– Um sítio quentinho... Queres?
Acenei com a cabeça, ele levantou-nos num ápice e começou a arrumar o

equipamento cheio de pressa.
O Ricardo normalmente era muito con�ante, devia estar com medo de que

o passar do tempo me arrefecesse e eu voltasse atrás. Pedi-lhe para arrumar
as coisas com calma, antes que estragasse as tralhas de pesca de que gostava
tanto e se arrependesse.
− Eu não vou mudar de ideias, Ricardo.
− Podes mudar, não �co chateado. Queres mudar? – Sorri ao vê-lo

inseguro, equilibrava a nossa relação…
– Não.
Deu-me a mão quando acabou de guardar tudo o que tinha trazido, saímos

das rochas e chegámos ao carro em poucos minutos.
Quando chegámos a uma casa com um portão branco, senti-me inquieta

com o súbito desenvolvimento provocado por mim. O Ricardo apercebeu-se



da minha hesitação, beijou-me nos lábios e perguntou-me com a mesma voz
terna.
– Vamos?
Assenti com um aceno, ele segurou-me na mão e tirou as chaves do bolso.
A casa dos avós maternos do Ricardo era uma moradia de dois pisos num

terreno enorme, com piscina e court de ténis. O nosso objetivo era
contorná-la, passar sorrateiramente pelo jardim e entrar no anexo de apoio à
piscina. Fomos a correr o percurso todo de mão dada e entrei ofegante, não
pelo exercício, mas nervosa e excitada com a prevaricação. Ele trancou a
porta à chave, fechou as portadas para que não nos vissem da casa principal
e acendeu um candeeiro de pé alto. O anexo era uma minicasa de madeira
branca, muito bem mobilado com dois sofás grandes, uma mesa de refeições
de madeira clara, oito cadeiras de vime e um balcão de apoio com um
pequeno frigorí�co.
− Queres alguma coisa?
Respondi em pensamentos. Sim, os teus beijos, o teu corpo e o teu coração,

que me abraces e me digas todas as frases lamechas que te consigas lembrar.
− Não. Estou bem.
O motivo que nos tinha levado ali continuava presente, mas as arrumações

dos equipamentos da pesca, o caminho a pé, a viagem de carro e uma
chamada do meu irmão que atendi nas rochas, tinham esmorecido a nossa
disposição. Pelo menos a mim tinham, e suspeitava que a ele também. Só
atendi o Vasco porque pensei que era alguma coisa urgente, mas claro que
não era. Só o bon vivant do meu irmão, para me ligar à meia-noite de um
restaurante de Portimão, segundo ele com as melhores sardinhas que tinha
comido na vida, porque «precisava» de saber se eu queria ir lá comer as tais
sardinhas, se fosse passar uns dias com ele quando a Joana e o Fred fossem
para cima...
Aproveitei a luz do candeeiro para ver as fotogra�as que estavam expostas

na parede atrás do sofá maior. A primeira que me chamou à atenção foi uma
do Ricardo com 13 ou 14 anos, dentro de um barco com um peixe na mão e
ao lado de um homem que devia ser o avô, pois tinha os mesmos olhos
felinos e o mesmo sorriso que ele.
− Tu e o teu avô?
Abraçou-me por trás, com os braços à volta da cintura e a cara apoiada no

meu ombro.



– Eu e o meu tio António, que na verdade é primo direito do meu avô. Essa
foi tirada na barragem dos Gagos. Esse achigã foi um dos maiores que já
pesquei. – Era o tio que lhe tinha dado a cana e percebia-se que ele também
gostava muito daquela fotogra�a.
Encontrei outra que também adorei, um mini Ricardo com 11 anos,

exibindo uma taça com uma raquete de ténis e ar de conquistador. Ele
continuou atrás de mim, a explicar-me onde tinham sido tiradas, quem
eram as outras pessoas que apareciam e as relações que tinham com ele.
− Tu e o Diogo eram tão lindos, Ricardo... Oh, que amores! – Estava a vê-lo

desdentado com uns seis anos, a rir-se ao lado do irmão que segurava um
balde de brincar e uma pá, os dois na Praia da Luz ao pé da avó, uma
senhora de cabelos louros muito elegante.
Virou-me para si e o seu olhar relembrou-me porque é que estávamos ali,

escondidos no anexo da piscina.
− Tu é que és linda. Nunca vi nenhuma mulher mais linda que tu. Nunca.
Engoli em seco enquanto me abria os botões e me despia a camisa. Depois

tirou-me o top e eu �quei nua da cintura para cima, a pensar que devia ter
pedido um soutien push up à Joana, para favorecer as minhas pequenas
maminhas na sua primeira aparição àquele homem perfeito.
Ele fez uma das minhas expressões favoritas, a de predador satisfeito.
– Linda demais... − A seguir envolveu-me com os braços e �quei outra vez

naquele espaço donde nunca quereria sair.
– Dá-me um beijo.
Obedeci porque era tudo o que eu mais queria.

Eu já tinha tido bons momentos com o meu ex-namorado, mas fazer amor
com o Ricardo não tinha absolutamente nada a ver com bons momentos.
Fazer amor com o Ricardo era uma vida nova à qual me entreguei sem
reservas. Descobri-me nele, em nós, nos nossos corpos juntos, no nosso
cheiro, na nossa pele e na magia de não distinguir onde um acabava e o
outro começava. Tudo nele me dava prazer e me emocionava, os olhos, o
sorriso, o corpo, a voz, o sabor, o cheiro, o toque e as palavras que me dizia.
Junto a ele senti-me completa, feliz e em êxtase.
Ficámos abraçados em silêncio, deitados de lado, em frente um do outro,

depois de fazermos amor. Eu tentava recompor-me do atropelo de
sensações, sentia-me surpreendida e maravilhada com o meu corpo, que



ainda latejava baixinho depois de me permitir viver tudo aquilo. Não queria
falar nem pensar, fechei os olhos e sorri mais para mim própria do que para
ele quando lhe pedi:
− Podemos �car aqui mais um bocadinho? Estou tão bem...
Senti uma festa e uma mão suave que me ajeitou os cabelos atrás das

orelhas.
− Claro que podemos.
Acordei às cinco da manhã e assustei-me porque não percebi onde estava.

A luz do candeeiro ainda estava acesa, o Ricardo dormia profundamente ao
meu lado e estávamos tapados com uma manta fofa que ele devia ter ido
buscar algures.
Sabia bem estar quentinha junto dele, mas tive medo de voltar a adormecer

e sermos apanhados. Levantei-me e vesti-me, dei-lhe um beijo na cara e
disse-lhe que me ia embora. Ele agarrou-me e puxou-me para me deitar com
ele outra vez.
− Não posso, Ricardo, é quase dia... Tu estás em casa, podes �car.
Ele levantou-se, vestiu-se e veio comigo. Pouco falámos durante o caminho

e enquanto andava ao seu lado revi mentalmente tudo o que tinha
acontecido entre nós, à procura de sinais que revelassem se ele se teria
sentido tão arrebatado pelo nosso ato como eu. Seria bom se conseguisse
perguntar-lhe diretamente, teria poupado muito trabalho e angústia mental,
mas não me atrevi.
Ele também parecia perdido em pensamentos quando me beijou nos lábios

à porta do meu prédio, mas não percebi se estava pensativo por se ter
emocionado com o que tinha acontecido entre nós, ou se tinha apenas sono
e queria ir dormir.
Quando chamei o elevador, pensei que ter ido para a cama com ele talvez

não tivesse sido boa ideia, mas naquele momento já não podia fazer nada
porque já tinha acontecido. Tentei consolar-me com uma frase que adorava
e tinha lido num dos livros do Osho: «Opta por aquilo que faz o teu coração
vibrar apesar de todas as consequências.»
Tinha sido muito bom, mesmo que não acabasse bem, o meu coração, e

não só, já tinham vibrado. Muito.



A Benedita

No dia seguinte acordei cedo, vesti o biquíni verde e um macacão curto,
peguei no meu saco com a toalha e saí sorrateiramente.
Subi a rua até ao café do supermercado e arranjei uma mesa à sombra para

tomar o pequeno-almoço. Estava a acabar de me deliciar com um pastel de
nata que cobri completamente de canela quando vi a nossa porteira a sair do
supermercado. Era uma senhora de meia-idade, enérgica e muito simpática,
que devia achar que eu também estudava Medicina como a Joana porque me
contou pormenorizadamente todos os problemas de saúde do marido.
Fiz uma cara de interesse e compreensão, alternei com vários «hum-hum»

como já tinha visto a Joana fazer e disse-lhe que achava que ia correr tudo
bem. A�nal, pensamento positivo era bom, independentemente de eu não
fazer ideia se o senhor tinha alguma hipótese de se safar, com tantas doenças
e a precisar de ser operado a três coisas diferentes.
− Ai que querida, é tão querida como a Joana! É que até já me sinto muito

mais animada. Os médicos, às vezes, parece que só nos querem pôr para
baixo sabe? Duas médicas assim tão boazinhas é que faziam falta naquele
hospital!
Acabei o meu sumo de laranja a pensar que os médicos lhe estavam a dizer

a verdade e eu era uma idiota, mas pelo menos a Leontina e o marido iam
passar o dia mais felizes.
Eu também estava feliz, tinha afastado os pensamentos melancólicos sobre

a postura retraída do Ricardo quando me trouxe a casa e a caminho da praia
ia revendo os momentos mágicos da noite anterior…
Estava a passar no Papaia, um café na rua pedonal, quando a Maria me

chamou. Estava sentada com duas amigas da prima, a Benedita e a
Margarida, que me convidaram para me sentar com elas. Recusei porque
não me apetecia fazer assunto com as duas betinhas, mas elas não me
deixaram ir embora e pediram-me para esperar porque tinham algo muito
importante para me dizer.
Fiquei à sombra de uma palmeira, a vê-las pagar a conta e a imaginar o que

é que a Maria e as duas queques teriam para falar comigo de tão importante.



Talvez quisessem convidar-me para uma festa, devia ter subido na
hierarquia social da Praia da Luz, dada a minha «grande amizade» e
demonstrações públicas de afeto com o beto-mor.
Começaram sorridentes, mas logo a seguir a simpatia deu lugar a uma

expressão preocupada.
A tal Benedita incitou a Maria a revelar-me que o Ricardo era um

conquistador leviano e inconsequente, que todos os verões escolhia duas ou
três miúdas que ele achava que seriam fáceis, para depois acabar logo a
relação assim que conseguia ir para a cama com elas. Eu era amiga da Maria
e por isso estavam a proteger-me, para que não cedesse aos seus encantos e
não lhe desse «o que ele queria». De acordo com a Benedita e a Margarida, ir
para a cama com alguém antes do casamento era perder todo o respeito que
merecíamos, porque as pessoas se usavam para satisfazer os seus desejos e o
outro era apenas um meio para atingir um �m.
Fiquei tonta com tanta informação para digerir, mas ainda havia mais e

pior...
Também �quei a saber que o Ricardo não resistia aos seus impulsos,

divertia-se com umas e outras que cediam aos seus avanços, normalmente
abaixo da sua classe social e com um «estilo diferente», mas de quem
gostava era da própria Benedita. Uma menina de uma família tão boa como
a dele, que tinha sido a sua primeira namorada e com quem um dia iria
casar. A Benedita era a «tal» do Ricardo, talvez porque conseguiu manter-se
casta e apesar das suas tentativas nunca lhe deu «o que ele queria».
Fiquei tão enervada que tive di�culdade em falar, precisava de fugir dali,

delas e daquela conversa que me estava a dar volta ao estômago.
− Obrigada por se preocuparem comigo. Agora gostava de ir para a praia

sozinha e pensar sobre estas coisas todas que me disseram.
A Benedita acrescentou com um sorriso cheio de falsidade.
− Sim, pense bem porque o Ricardo pensa muito pouco. Se o deixar ele vai

usá-la e a seguir livrar-se de si como se fosse descartável. Depois não diga
que não foi avisada.
Afastei-me delas com os olhos turvos e o coração a bater desalmadamente.

Queria ir para casa, para o pé da Joana, mas não podia voltar para trás
porque me iria denunciar, ou pelo menos eu achava que iria, não conseguia
pensar com clareza e sentia o cérebro em sobreaquecimento. Abri os olhos
com força para não chorar e disse para mim própria que não era descartável.



Eu era apenas uma pessoa que se tinha deixado levar pelo desejo e pelo
sentimento, não era promíscua.
Tinha tido vários namoricos inconsequentes e o Rodrigo. O Ricardo foi o

segundo homem com quem tinha estado intimamente, mesmo que ele fosse
um mulherengo fugaz e me deixasse naquele dia, isso não iria fazer de mim
descartável. Ingénua e palerma talvez, mas não descartável.
Senti alguém atrás de mim e o braço preso. Virei-me com medo que fosse a

Benedita, detestava a maneira como ela me encarava, como se eu fosse uma
criatura de uma classe inferior que ela tinha de tolerar.
Suspirei de alívio assim que percebi que era só a Maria.
− So�, é verdade, se eu não achasse que era verdade não te tinha dito nada.

O Ricardo esteve com pelo menos três miúdas em agosto no ano passado,
todas fora do grupo dele. Uma Lena com tatuagens, uma Susana que se
vestia toda provocante e uma inglesa.
Respondi-lhe com uma voz desa�adora que não ocultava a minha

desolação. Talvez ela tivesse pena de mim por sermos amigas e me dissesse
alguma coisa que me desse esperança de que comigo seria diferente.
− Já vos ocorreu que o género dele pode não ser betas louras com cruzes de

prata ao pescoço?
A Maria não teve pena nenhuma de mim e tirou-me as esperanças todas,

com uma pose assertiva como se fosse perita no comportamento do
Ricardo.
− Não sei, So�, mas garanto-te que as rebeldes e atrevidas também não são.

Vai para a cama com elas uma vez no anexo da piscina da casa dele e
despacha-as no dia seguinte. Podes acreditar em mim.
A minha a�ição deixou-me as mãos quase dormentes mas não dei parte

fraca, naquele momento queria saber tudo. Inclusivamente queria saber
como é que a Maria sabia tanta coisa sobre ele. Provavelmente estava a
debitar o que a Benedita, a sua nova grande amiga, lhe tinha dito.
− E como é que sabes isso tudo? Foi a Benedita, que namorou com ele há

quatro anos e está à espera dele para casarem, quem te contou?
A Maria apercebeu-se de que eu estava no limite das lágrimas, falou-me

mais baixo e num tom conciliador.
− Não, So�. Quem me disse não foi só a Benedita, foi também a Carlota. Eu

perguntei-lhe se era verdade antes de te contar, eu sou tua amiga, So�. Ela
diz que, do que percebeu e do que o irmão lhe disse, o Ricardo está a fazer



contigo o mesmo que fez com a Lena, a Susana e as outras todas. Mas assim
até é melhor para ti, já sabes o que é que tens de fazer!
Estava com medo da resposta mas perguntei na mesma.
− O que é que tenho de fazer?
Respondeu-me como se fosse óbvio e eu estivesse a ser pouco esperta.
− Resistes sempre, por muito que te apeteça. Assim, ele vai continuar

interessado em ti...
Tive vontade de lhe bater, de a agarrar pelos cabelos e dar-lhe uma estalada.

Primeiro, porque já tinha acontecido o ato ao qual era suposto eu resistir, ele
ia despachar-me porque no caminho para minha casa já me tinha parecido
muito desinteressado, elas iam saber o que tinha acontecido e regozijar-se de
terem tido razão. Segundo, porque o conselho que ela me deu, no meu
entender, era estúpido e um atentado a noventa anos de emancipação
feminina. Não havia ninguém pior para as mulheres do que as outras
mulheres, nós dávamos e eles recebiam, eles usavam e nós éramos
descartáveis, o ideal era �ngir pudor em vez de assumirmos a nossa posição.
Eu podia ser inexperiente nas relações daquela natureza e ter-me deixado

enganar, mas não queria manter o interesse de alguém à custa de dissimular
o meu desejo ou andar a jogar ao gato e ao rato. Se o segredo era esse eu
assumia a minha derrota à partida porque não tinha essa capacidade. Sentir
vontade e não ter relações com um homem para o manter interessado,
parecia-me quase tão degradante como ter relações sem vontade para
conseguir o mesmo efeito.
− Se fosses mesmo minha amiga, contavas-me a sós e poupavas-me a este

�lme com a Benedita mais a outra.

Enquanto descia a rampa para a praia liguei à Joana. Falei com ela em voz
baixa e a olhar em volta porque pressentia inimigos em todo o lado.
− Joana, vem para ao pé de mim. O Ricardo vai-me dizer que não quer

mais nada comigo e eu tenho medo de começar a chorar aqui na praia.
− O quê? Mas como é que sabes que ele te vai dizer isso?
− Porque me disseram. Podes vir?
− Então porque é que não vens tu para casa? Ainda estou de pijama e o

Fred foi buscar croissants...
A Joana não me ia falhar, tinha a certeza de que a convenceria a vir-me

salvar por muito ilógicas que fossem as minhas razões.



− Não posso porque disse à Maria e à Benedita que vinha para a praia, se
me virem ir embora vão achar que fui para casa chorar e não lhes vou dar
essa satisfação! Vens ter comigo ou não? Preciso de ti.
− Deixa-me avisar o Fred e vestir-me.

Cheguei ao toldo e pousei as minhas coisas, olhei pelo canto do olho e
localizei o Ricardo. Tinha-me visto e vinha a andar na minha direção. Eu
ainda não estava preparada para ouvir o que ele me vinha dizer por isso
decidi fugir. Fingi que não o tinha visto e corri para o toldo do Pedro.
O Pedro não estranhou a minha chegada, ainda vestida e a correr

esbaforida. Disse-lhe que uma amiga minha estava a acabar o curso de
Matemática e queria saber se a empresa dele tinha vagas para estágios. Era
mentira, a minha amiga ia estagiar numa seguradora, mas foi a única coisa
que me ocorreu.
Senti-me mal de o estar a enganar, mas precisava de me refugiar ali. O

assunto do estágio deu lugar a outras conversas e consegui acalmar-me, até a
Isabel e a Vanessa chegarem e fazerem-me perguntas sobre a minha «cena»
com o beto.
Respondi-lhes com monossílabos hesitantes, senti-me outra vez de cabeça

perdida e perguntei-lhes se não queriam ir à água. Só o Pedro é que aceitou,
deve ter percebido que eu não estava bem, mas não o mencionou até já
estarmos a vir para cima, depois dum mergulho rápido na água fria.
−Estás bem, So�? Essa tua nova amizade, que não deve ser só amizade...

Não sei se vai ser boa para ti...
O Pedro estava a ter uma premonição, ou então a Maria já tinha feito

comentários no grupo.
−Porque é que dizes isso? – perguntei-lhe despreocupada como se não

tivesse acabado de saber que ia ser descartada.
− Acho que vocês não têm nada a ver um com o outro.
O Pedro tinha razão. Era um bom amigo e dava bons conselhos. Houve

uma altura em que achei que estava interessado em mim e teria sido tudo
muito mais fácil entre nós dois. Só que o Pedro não me fazia borboletas na
barriga e o Ricardo fazia, milhares delas, extremamente irrequietas e
intensas.
Concordei com ele mas não dei seguimento à conversa, peguei na minha

roupa e voltei para o meu toldo. Enrolei a toalha à volta do corpo e sentei-



me encolhida sobre mim própria, agarrada às canelas e com a testa apoiada
nos joelhos. Ia �car assim até que a Joana chegasse. Planeei fazer as malas e
apanhar um autocarro para casa. Não tinha disposição para ir para
Portimão com o Vasco, nem ia estragar os dias que a Joana e o Fred ainda
tinham de férias com as minhas lágrimas. Ia chorar para ao pé da minha
mãe, dentro de uma semana ou de um mês ia estar bem outra vez e nunca
mais voltaria à Praia da Luz nem pescaria com ninguém.

Não tive a mínima hipótese de fuga porque ele foi muito rápido como era
sempre. Chegou antes da Joana e sentou-se ao meu lado, na mesma posição
que eu mas com a cabeça erguida. Olhou-me com uma expressão séria e
deve ter percebido que eu estava triste.
Não lhe disse nada e encarei-o, à espera do veredicto. Ele desviou o olhar

do meu e falou em frente.
− Estás arrependida? De ontem.
Não estava arrependida, estava muito triste porque não era correspondida e

me sentia desprotegida.
Pensei melhor na sua pergunta à luz da minha conversa com a Benedita e a

Margarida. Eles eram amigos de infância, tinham sido criados de forma
semelhante e deviam pensar da mesma maneira em muitas coisas. Se calhar
a estratégia dele para despachar as conquistas fora do grupo era fazer-nos
sentir arrependimento, para assumirmos que tínhamos tomado uma má
decisão, vítimas dos nossos impulsos. Até era inteligente e não �cava como o
mau da �ta.
Não lhe ia dar essa benesse...
− Porque havia de estar arrependida? Explica-me para eu perceber.
Falei-lhe asperamente e �quei à espera de qualquer coisa como «foi

precipitado», «não acho que vá funcionar porque somos muito diferentes»,
«gostei de estar contigo mas foi um erro»… o costume, o que tinha ouvido
contar em situações semelhantes que se tinham passado com amigas
minhas.
Ele �cou pensativo. Pelos vistos não estava à espera que eu lhe di�cultasse a

vida e respondesse com outra pergunta. Só falou ao �m de algum tempo,
hesitante e pueril.
− Porque... é pecado?
Olhei para ele quase com repulsa. Nem queria acreditar que ia levar uma



tampa com a desculpa que era pecado. Já me bastava a Benedita e a
Margarida, a fazerem-me sentir mal pelo sexo antes do casamento ser uma
falta de respeito e com o elogio da castidade, não precisava que o Ricardo
me viesse com a mesma conversa, depois do que tinha acontecido entre nós
era pura hipocrisia.
Lembrei-me da nossa conversa a caminho da feira medieval e achei que a

Benedita se calhar tinha razão. Ele desprezava as miúdas que não se
guardavam para o casamento na igreja. Ia casar com ela um dia, mas só
depois de experimentar várias. Como era homem, Deus fecharia os olhos.
Não sabia qual das duas ideias me irritava mais, ele desprezar-me por
termos ido para a cama ou ele casar com a Benedita. Que �zesse as duas
coisas e fosse muito feliz, longe de mim.
Eu não me sentia culpada de nada, não tinha feito mal a ninguém. Talvez

só a mim própria, mas na altura pareceu-me que me estava a fazer bem.
− Sabes, no meu entender, pecado é acharmos que somos melhores que os

outros. Carícias, afeto e prazer com outra pessoa não me parece que sejam
pecado. Acho que Deus ou a mãe natureza criadora do universo gostam que
sejamos felizes e que a nossa passagem neste mundo seja maravilhosa.
Aproveitar a vida sem prejudicar ninguém não devia ser considerado
pecado, devia ser considerado um direito natural da nossa existência, como
cheirar as �ores ou ouvir os passarinhos.
Ele fez um sorriso que lhe iluminou os olhos verdes lindos e que não era

bem a reação que eu estava à espera. Depois deixei de lhe ver os olhos
porque os fechou, enquanto abanava a cabeça num gesto de desacordo.
− Achas possível não dizeres isso à minha mãe quando a conheceres?
Fiquei surpresa com a resposta, não fazia ideia aonde ele quereria chegar.

Estava outra vez a olhar para mim com um meio sorriso e não conseguia
perceber o seu estado de espírito. A verdade é que depois da conversa com a
Maria já não me interessava percebê-lo e estava nervosa demais para
conseguir raciocinar convenientemente.
− Eu já conheço a tua mãe. A mãe da Joana apresentou-me a tia Pi há dois

anos. – Fiz uma careta que não lhe passou despercebida quando disse «tia
Pi».
− Estás a gozar com a minha mãe? – Inclinou a cabeça de lado e

semicerrou os olhos, estava a repreender-me, mas ligeiramente amigável e
quase querido.



− Claro que não, mas tens de admitir que o nome é engraçado! – Ele fez
uma expressão curiosa e não parecia estar a levar a mal, por isso resolvi
explicar-lhe porque era engraçado. O grande problema é que falar quando
estava tão nervosa como naquele dia nunca me corria bem, podiam sair
todo o tipo de disparates possíveis e imagináveis.
− Imagina o teu pai chamá-la ao longe. Pi! Se ela não ouve, ele tem de

gritar mais vezes Pi! Pi! Pipi! Pipi! – A seguir ri-me, não tinha muita graça
mas estava enervada e um pouco enlouquecida. Eu e o Ricardo já não
tínhamos futuro, podia dizer e fazer o que me apetecesse.
− Também não lhe digas isso. − Fez uma cara séria e abanou outra vez a

cabeça, mas pelos olhos pareceu-me que estava divertido. Ia dizer-me mais
alguma coisa, mas a Joana chegou e agarrou-me num braço.
− So�, levanta-te! Nem imaginas. Tens de vir comigo. AGORA!
A Joana era uma excelente atriz apesar de nunca ter tido aulas de

representação, era um dom que tinha nascido com ela. Até eu, que lhe tinha
pedido para vir e fazer qualquer coisa para me salvar do Ricardo, �quei na
dúvida se não teria de facto acontecido alguma coisa urgente, que requeria a
minha presença imediata.
Levantei-me e vesti-me com ela ao comando.
− O que é que aconteceu? – perguntou o Ricardo, mas nós não lhe

respondemos. – As meninas não podem esperar cinco minutos? Não dá
para eu e a So� acabarmos a conversa que estávamos a ter?
Agarrou-me na mão e olhou-me com uma intensidade que fez o meu

coração acelerar. Eu podia estar a ver apenas o que desejava, mas algo no seu
olhar me fez pensar que a Maria e a Carlota podiam estar enganadas. Era
melhor calar-me antes de dizer mais disparates e re�etir, de preferência com
a ajuda da Joana. Esforcei-me para não demonstrar o meu frenesim interior,
�z uma ar casual como se tivéssemos falado da temperatura da água e
despedi-me com naturalidade.
− Já venho, Ricardo. Depois continuamos a nossa conversa.
Ele aceitou e �cou sentado no nosso toldo, a olhar para nós enquanto nos

íamos embora, cheias de pressa, resolver um assunto muito importante a
�ngir.

Subimos a rua do lado direito da praia e entrámos no supermercado do Sr.
António, àquela hora quase vazio. Ela levou-me para ao pé do expositor dos



iogurtes e das manteigas, abraçou-me e falou-me cheia de preocupação.
− Então, So�, como é que foi? Estás bem?
Revi a conversa com o Ricardo antes de lhe responder.
− Acho que me enganei, a�nal ele não me ia dar uma tampa.  
Contei-lhe o melhor que consegui a nossa conversa. A Joana ouviu tudo

com muita atenção, fazendo-me perguntas sobre o seu tom de voz e
expressão corporal, que tive muita di�culdade em responder. Estava
demasiado alterada para reter pormenores. Depois de ela analisar tudo o
que eu me lembrava, agarrou-me nos ombros e repreendeu-me.
− Porque é que és assim? Porquê? A tua cabeça pensa demasiado e deixa de

funcionar bem! Ficas a remoer sem parar nas coisas, sofres por antecipação
e por situações hipotéticas que imaginas depois de ouvires gajas parvas. E eu
sofro também! Não comi os croissants que pedi ao Fred por tua causa!
Depois, ele fala em apresentar-te à mãe e tu gozas com o petit nom dela!
Riu-se, pôs a mão direita na testa e fez uma pausa. A seguir olhou para

mim com a expressão que usava antes de fazer uma declaração importante,
ia ser proferida uma verdade absoluta de Joana Ferreira, quase tão certa
como uma lei da física, como a gravidade ou a inércia.
− Eu acho que ele gosta de ti.
Fui ao céu e voltei. Se ela dizia, podia ser verdade que ele gostasse de mim

como eu gostava dele...
Decidi compensá-la em géneros alimentares por ela ser a melhor amiga de

sempre, por me vir salvar e por achar que o Ricardo gostava de mim.
− Anda, vamos almoçar as duas, pago-te uma quesadilla naquele

restaurante inglês ao pé da praia e bebemos sangria de champanhe. Muito
melhor que os croissants que não comeste.
Ela aceitou, entrámos no Fabrics de braço dado e cheias de boa disposição,

comemos quesadillas, dividimos uma entrada ótima com húmus e bebemos
uma sangria inteira. A seguir, ela foi para casa ter com o Fred, que �cou
amuado por ter comido os croissants sozinho, enquanto nós nos
banqueteávamos no Fabrics. Despedi-me dela com um abraço apertado
como se não a fosse ver daí a pouco e fui para o nosso toldo, dormir uma
sesta e sonhar com felinos de olhos verdes.

Quando acordei eram quase seis horas e doía-me ligeiramente a cabeça. −
Então? A menina não dormiu de noite foi?



O Ricardo estava de pé ao meu lado, com o seu sorriso mais charmoso e
cheio de malícia. Ele não me queria despachar. Pelo menos não tão cedo. Eu
também não queria ser despachada. Pelo menos não tão cedo.
Espreguicei-me enquanto ronronava.
− Dormir na praia é tão bom. É um prazer da vida também... Temos de

aproveitar as férias...
Pôs-se de joelhos ao meu lado, sorridente e ligeiramente desaprovador.
− Há quem lhe chame preguiça. – Enquanto falava desenhou um círculo à

volta do meu umbigo com o indicador, o que me deixou a cara a escaldar e o
peito mais leve.
Suspirei ruidosamente enquanto lhe sorria de volta, depois levantei a

cabeça e apoiei-me nos cotovelos. Ainda devia ter sangria no sangue quando
o provoquei.
− Achas que a preguiça é um pecado pior ou melhor que a luxúria? Achas

que para Deus é….
Calei-me assim que o vi �car muito sério.
− Não brinques mais com a minha religião.
Estava zangado sem motivo, ele é que tinha começado de manhã, quando

me perguntou se estava arrependida da noite anterior por ser pecado. Ele
podia falar mas eu não, só lhe pedi desculpa porque ele era um católico à
séria, com uma profunda fé cristã que o acompanharia sempre. Iria admirá-
lo muito por isso ao longo da nossa vida juntos.
− Levanta-te. Anda jogar. – Apontou para a rede ao lado da rampa e eu

avaliei as minhas capacidades no vólei. Era uma jogadora razoável mas não
era tão boa como no basquete, enquanto ele e os amigos eram quase
pro�ssionais, levavam os jogos muito a sério e eu não queria fazer má �gura.
− Não quero. Não sou tão boa jogadora como vocês.
Alcancei o meu livro dentro do saco e ele tirou-mo logo a seguir.
− Ficas na minha equipa. É só passar a bola para o outro lado, tu

consegues, já te vi a jogar com os teus amigos à beira-mar.
Estava completamente con�ante quando me guardou o livro, devia estar

mesmo habituado a que �zessem sempre o que ele queria. E eu não o
desabituei, porque me levantei e o segui a lamuriar-me.
− A tua equipa vai perder por causa de mim, vais ver!
Olhou para trás com a sua expressão de predador e mostrou-me os dentes

certinhos, quadrados e muito brancos.



− Ai de ti. Dou-te uma tareia.
Ameaçou-me lentamente e num tom de voz que podia ser facilmente

ouvido. Fiz �gas para que ninguém estivesse com atenção e �ngi que não era
comigo que ele estava a falar.

Fizeram duas equipas de quatro, os manos Soares de Almeida comigo e
com a Carlota, contra três rapazes amigos mais a namorada de um deles.
O Ricardo e Diogo jogavam muito bem, faziam remates indefensáveis e

grandes bloqueios, eu e a Carlota esforçámo-nos bastante, defendemos
várias bolas de manchete, �zemos assistências para eles rematarem e passes
longos para o outro campo. O jogo estava renhido e muito animado, tinha
sido bom aceitar o convite.
Quase no �m do jogo, 18-17 para nós, falhei uma manchete que não era

assim tão difícil, hesitei e quando me atirei para o chão ainda toquei na bola,
mas atirei-a para fora do campo e �z a minha equipa perder a jogada.
O Diogo foi buscar a bola enquanto me gritava divertido:
− Concentração, So�a!
Voltei para a minha posição ao pé da rede e vi o Ricardo caminhar na

minha direção, pensei que me vinha dar uma dica ou algum conselho
pertinente para o jogo, mas não…
− Pás! – Levei um açoite na minha nádega direita, que não me doeu mas

fez barulho. Era tão inesperado e palerma que não sabia se me ria ou se o
esganava. Fiquei a arder por dentro, mas quando ia reagir ele já estava no
�m do campo.
Tive vontade de lhe chamar nomes, alto e bom som.
− És mesmo… − Depois olhei para a cara de sonso dele e não consegui

acabar.
− Eu avisei-te. – Falou e piscou-me o olho com um ar de supervilão. Um

supervilão demasiado adorável para insultar.

Ainda ganhámos outro ponto, mas a seguir falhámos dois e perdemos o
jogo 21-19. Era suposto a nossa equipa sair e entrar outra no nosso lugar,
mas só eu e a Carlota é que saímos do campo. O Ricardo substituiu a
namorada do amigo na equipa que nos tinha vencido e o Diogo fez equipa
com três novos elementos para jogar contra eles.
A competitiva dentro de mim sentiu uma leve indignação, pareceu-me que



as equipas mistas tinham sido só para aquecer e que depois das meninas
saírem é que iam começar a jogar a sério. Mesmo assim, apeteceu-me �car a
vê-los, podia aprender algumas jogadas e o Ricardo em tronco nu a jogar
vólei era um excelente entretimento. Fui ao café Estibordo comprar gelados
para mim e para a Carlota, o nosso prémio de consolação por termos
perdido, e depois sentei-me na rampa que também servia de bancada.
No intervalo entre dois jogos, o Ricardo veio ter comigo e convidou-me

para jantar. Fomos a um restaurante no centro de Lagos chamado Piratinha,
bem frequentado mas informal. Falámos sem parar todo o jantar, o Ricardo
pensava de maneira oposta à minha em quase todos os assuntos que
abordávamos, a começar na política e a acabar na religião, mas apesar das
nossas dramáticas diferenças, ou por causa delas, não conseguia impedir-me
de me apaixonar por ele, era tão... tão ele... Nessa noite descobri que era
possível amar uma pessoa tão completamente como se discordava dela.
Ficámos naquela conversita boa até os empregados começarem

discretamente a arrumar o restaurante e o Ricardo pedir a conta. Sugeri
dividirmos pelos dois, mas ele fez-me um olhar matador e desisti da ideia.
Quando saímos do restaurante, soprava o vento norte do costume e

agarrei-me a ele para me aquecer. Fomos abraçados até à praça central e
parámos ao pé da estátua do Dom Sebastião, ele beijou-me entre o canto do
olho e os cabelos e falou-me com aquele ar maroto que ainda o tornava mais
querido.
− Vamos até ao Bon Vivant beber um copo ou preferes ir para uma casa

quentinha?
A pergunta era muito traiçoeira, ambos os sítios, exceto o terraço do Bon

Vivant, eram quentinhos...
− Eu é que decido? – Senti-o acenar na minha têmpora esquerda.
Era uma decisão fácil, eu gostava do Bon Vivant, mas tinha muito melhores

recordações da outra opção.
− A casa quentinha. Está frio.
Imaginei o sorriso malandro contra a minha orelha quando sussurrou

cheio de malícia.
− Boa ideia. Não quero que te constipes.
Chegámos num instante, os pais ainda tinham a luz da sala acesa, mas ele

achou que conseguíamos passar despercebidos pelo jardim e arriscámos.
Assim que entrámos no anexo ele fechou a porta à chave por dentro, tirou



as almofadas de trás do sofá para o transformar numa cama grande e eu
pedi-lhe a manta polar que tínhamos usado na noite anterior.
Ficámos enroscados debaixo dela muito tempo, primeiro vestidos e depois

despidos, entre beijos e carícias sensuais que acabaram em absoluto deleite.
Era como se o meu corpo soubesse mais sobre o Ricardo do que eu própria e
o esperasse desde o início, porque sabia que ele ia chegar e o
deslumbramento que me ia acontecer a seguir.
Adormeci abraçada a ele, mas quando acordei o Ricardo não estava

comigo, estava à porta a falar com alguém. Julguei que eram os pais e entrei
em pânico. Pensei em levantar-me e esconder-me na casa de banho, mas
depois lembrei-me de que estava completamente nua. Enquanto procurava a
minha roupa por baixo da manta ouvi a voz do irmão, parecia zangado e
falou alto.
− Disseste que não era nada sério, mas agora não saem daqui! Ias sair à

uma e meia no máximo, mas a�nal... Eu namoro com a Carlota há...
Não ouvi o resto porque o Ricardo saiu e fechou a porta, mas não precisava

de ouvir mais para entender o que se passava. Deviam ter combinado dividir
a noite, o Ricardo não estava a cumprir o horário de saída porque eu
adormeci e o irmão queria o anexo para estar com a Carlota.
A combinação dos turnos não me chocava, mas as palavras do irmão sim.

Eu «não era nada sério» enquanto a Carlota era «namorada». Tentei
racionalizar para me acalmar, não ser nada sério não era assim tão grave, na
verdade conhecíamo-nos há duas semanas.
Foi em vão. Fiquei profundamente magoada de uma maneira quase

irracional e tive de me esforçar muito para não começar a chorar.
Fingi que estava a dormir quando ele se voltou a deitar no sofá e desenhou

o contorno do meu corpo com a ponta dos dedos. Começou na minha
têmpora direita, passou pela face, pescoço, ombro, braço e �anco, até acabar
na minha anca onde pousou a mão com suavidade. Fiquei imóvel durante o
que me pareceu muito tempo, até que a respiração do Ricardo �cou mais
profunda e me vim embora.



Não tem de ter lógica

Quando cheguei a casa tinha a cara lavada em lágrimas. Esforcei-me para
me convencer de que eram lágrimas de raiva, por ele me ter referido ao
irmão da mesma maneira que devia ter falado da Susana ou da Lena. Eram
lágrimas só de raiva, não eram lágrimas de desgosto por estar apaixonada e
não ser correspondida.
Tentei mentalizar-me de que ele era uma pessoa que não me interessava e

por isso EU é que não queria nada sério com ele. Mesmo assim, antes de
adormecer, revivi vezes sem conta as nossas conversas, em busca de indícios
da qualidade dos seus sentimentos por mim.
Adormeci sem conseguir chegar a nenhuma conclusão, a sentir-me pouco

importante para ele.
Quando a Joana e o Fred se levantaram, contei à minha amiga a conversa

que o ouvi ter com o irmão e depois pedi-lhe que fosse para a praia e me
deixasse em casa, apetecia-me �car sozinha e ver uns episódios de uma série
que tínhamos trazido.
A Joana não queria, mas foi-se embora contrariada, depois de eu insistir

muito e lhe prometer que depois de almoço ia beber café com ela.
Fiquei no meu sofá-cama sem acender a televisão até às duas da tarde,

quando tocaram à porta no momento em que pensava levantar-me para
fazer uns cereais com leite. Devia ser a Joana para irmos beber café. Fui ao
intercomunicador e perguntei por ela.
− A Joana está na praia. É o Ricardo. Desce. Quero falar contigo.
Parecia zangado por eu me ter vindo embora. Eu também estava zangada e

estava-me nas tintas para o que ele queria, não ia descer porque tinha os
olhos inchados e não lhe queria dizer porque é que me tinha vindo embora.
− Estou de pijama. Vou-me vestir e depois ligo-te ou vou ter à praia.
Era verdade, estava de pijama, uns calções curtos às �ores e um top de alças

azul, mas tendo em conta o que já se tinha passado entre nós, era uma
desculpa esfarrapada para o mandar embora.
Sentei-me na cadeira da entrada a pensar como iria justi�car a minha fuga.

Decidi dizer-lhe que tive pena de o acordar. Quanto mais simples a



explicação, menores as hipóteses de me atrapalhar e ele perceber que tinha
ouvido a conversa com o irmão.
Dling Dlong!
Dei um salto assustada com a campainha do apartamento e enraiveci-me a

pensar na pessoa idiota que deixou entrar um desconhecido no prédio.
Mordi os lábios enervada e lembrei-me de que também fazia o mesmo
muitas vezes…
Dling Dlong!
Não tinha como escapar, abri-lhe a porta e ele lançou-me o olhar mais frio

que já lhe tinha visto, passou por mim sem falar e foi diretamente para a
sala. Segui-o e �quei a vê-lo olhar para o meu sofá-cama com os lençóis
amarrotados, para os guardanapos amachucados ao pé da almofada e depois
para a minha cara.
− Estiveste a chorar?
− Não. Achas!? – Fiz o melhor sorriso que consegui para lhe mostrar que as

suas suposições não faziam sentido. − Que ideia!
Apanhei os guardanapos para eliminar provas e também porque tinham

ranho e era nojento. Fui pô-los no caixote do lixo da cozinha, depois passei
por ele que parecia uma estátua no meio da sala e encostei-me à mesa ao pé
da janela.
Pensei que tinha conseguido uma distância de segurança para que os meus

olhos vermelhos passassem despercebidos, mas não tive sorte nenhuma.
− Porque estavas a chorar? – Falou-me asperamente, irritado por eu estar a

chorar, como os pais se zangam quando acham que os �lhos choram sem
motivo. Não devia gostar de aturar dramas das mulheres com quem se
envolvia de uma maneira pouco séria.
Fiquei irritada também, chorar era um direito meu, que exercia

frequentemente quando me contavam histórias tristes, via �lmes que me
emocionavam ou ouvia conversas entre irmãos betos que me magoavam.
Não lhe ia admitir que me criticasse por chorar.
− Porque me lixaste a cabeça toda! – As palavras saíram-me sem eu ter

pensado nelas, completamente verdadeiras.
− E porquê? – Falou-me com brusquidão e uma expressão que passou de

irritada para gelada. Fez uma pausa e continuou num tom de desprezo. –
Porque algures por aí há um namorado, não é?! Um tipo cool e boa onda
como tu! Mas eu apareci e tu gostas de aproveitar os prazeres da vida que a



mãe natureza te proporciona, não é verdade?
Fiquei furiosa pela forma como ele estava a distorcer as minhas palavras

contra mim. Se pensava que não ia levar troco estava muito enganado.
− E tu, Ricardo? Não gostas de aproveitar os prazeres da vida? Pelo que me

contaram, o ano passado aproveitaste-os muito bem, com uma Lena, uma
Susana e uma inglesa que não sei o nome!
− E então? – Disse-me as palavras com tanta altivez e a olhar-me de uma

maneira tão hostil que eu deixei de o reconhecer. − Vais-lhe contar sobre
nós?
Fiquei alguns segundos atónita e sem reação. Quando recuperei e ia

começar a falar ele não me deixou. O Ricardo estava num estado em que não
ouvia, só falava e não me deixava responder.
− Ou não precisas? É uma relação aberta? Uma cena hippie sem tabus

como tu achas piada e nem tens de dar justi�cações? Parece-me bem, é
muito liberal e combina contigo! − O trejeito de repulsa que fez e a maneira
furiosa como me olhou davam a entender que combinava comigo de uma
maneira que não era boa.
Aproveitei um segundo de silêncio para desatar aos gritos.
− És doido?! Que conversa é esta?!
Eu não percebia o que estava a acontecer e pedi-lhe explicações.
O Ricardo depois de ter dito tudo o que queria já não parecia tão furioso,

parecia sobretudo magoado.
− Quem é que te ligou de Portimão à meia-noite, na primeira vez que

fomos para a minha casa?
Assim já começava a fazer sentido...
− O chato do meu irmão Vasco, não tenho namorado nem nenhuma

relação aberta com ninguém!
Virei-me para trás, em direção ao meu telemóvel em cima da mesa da sala

para lhe mostrar a chamada. Ele não me deixou alcançá-lo, agarrou-me os
braços com as duas mãos e encostou-me a si. Ouvi-lhe o coração acelerado e
foi muito bom saber que não era só eu que tinha palpitações.
− Porque não disseste logo, So�? Deixaste-me fazer esta cena...
Quis responder que ele não me tinha deixado falar, mas senti-me tão bem

com a cabeça colada ao peito dele, que me mantive em silêncio para
continuar ali. De uma maneira estranha e um pouco assustadora, eu tinha
gostado daquela cena. A Joana se calhar tinha razão, a minha cabeça não



funcionava bem e tinha sérios problemas.
Descolou-me ao �m de pouco tempo, mas manteve as mãos nos meus

braços.
− Então, qual é o teu problema? Porque é que eu te lixo a cabeça toda?

Porque é que te vieste embora a meio da noite sem me avisar?
Ficou à espera de uma resposta com uma expressão encorajadora, sem

nenhuma da agressividade anterior.
Eu podia ter sido sincera, podia ter-lhe contado o episódio com a Benedita

e que tinha ouvido a conversa com o irmão. No entanto, mesmo depois de
ele se ter exposto tanto, escondi-lhe as minhas verdadeiras angústias.
− Eu e tu... Não tem lógica.
O Ricardo fez um esgar de incredulidade e abanou a cabeça a olhar para

mim, hesitante entre repreender-me ou consolar-me.
− Estás a chorar, porque eu e tu... não tem lógica?
Dito por ele parecia infantil, mas eu não podia melhorar a minha resposta,

implicava fazer con�ssões para as quais não estava preparada.
− Não consigo explicar. Não �ques impressionado, eu choro muitas vezes a

ler livros e em �lmes, por tudo e por nada, chorar para mim é uma coisa
muito fácil.
Ri-me com a parvoeira total que tinha acabado de dizer, que de certa forma

até era honesta. Ele �cou convencido, aproximou-se novamente e pôs-me
uma mão em cada face. Falou-me com carinho, com a boca perto da minha
e os olhos nos meus, a dissolverem-nos.
− Não tem de ter lógica. Tu pensas demais sobre tudo.
Deu-me um beijo, uma carícia leve sobre os lábios que quase não senti,

depois outro, também leve mas mais demorado, outro a seguir mais
apaixonado, suave mas a procurar-me. Acariciei-lhe os cabelos na nuca e
correspondi ao mesmo tempo que o senti pegar-me ao colo sem separar os
lábios dos meus. Deitou-me no sofá-cama e depois continuou a beijar-me
desde o pescoço até àquele sítio especial que, segundo ele, lhe pertencia.
Perdemo-nos outra vez um no outro e numa coisa ele tinha acertado, eu
estava muito grata à mãe natureza e ao universo pelos prazeres da vida.
Depois de fazermos amor, ele contou-me que �cou descon�ado com a

minha reserva social ao início e depois com a chamada fora de horas do
meu irmão. Percebeu que despachei um tipo com quem falava muito à
vontade e que me estava a convidar para �car em Portimão, mas como



íamos a caminho do anexo da piscina decidiu tirar o assunto a limpo mais
tarde…
Ri-me enquanto o censurava por não me ter perguntado logo, os homens

eram tão obcecados por sexo… Ele admitiu uma leve obsessão para não ter
perguntado logo, mas depois de eu sair do anexo sozinha a meio da noite e
da Joana lhe ter dito na praia que eu talvez �casse em Portimão quando ela
se fosse embora, tinha �cado doido...

O Ricardo estava deitado de lado, a falar com a boca encostada ao meu
ombro e um braço em cima de mim. Eu estava de barriga para cima e olhos
fechados, a deliciar-me com a sua proximidade e o peso do braço dele no
meu ventre. Senti-o a pôr um cotovelo na cama e percebi que estava a apoiar
a cara na mão.
Virei-me de lado e abri os olhos, ele sorriu-me ternamente e acariciou-me

os cabelos, não tinha nada que ver com o arruaceiro altivo que me tinha
invadido a casa umas horas antes.
− Namora comigo. – Eu não estava à espera daquela pergunta, que tinha

parecido mais uma ordem que uma pergunta. Ouvi-la fez-me sentir muito
feliz e ter medo. Tive um daqueles acessos de riso parvo que me davam
quando �cava nervosa e optei por divagar.
− Sabes que só nos conhecemos há duas semanas e uns dias? – Ele fez um

sorriso malandro enquanto subia e descia as sobrancelhas na direção do
meu corpo despido.
Sentei-me de pernas cruzadas e tentei puxar o lençol.
− O que é que estás a insinuar?
Ele impediu-me de me tapar, enrolou o lençol numa bola e atirou-o para

longe. Depois deitou a cabeça no meu colo, em cima da minha coxa direita e
perto do lugar que ele achava que lhe pertencia. Não senti que fosse um
gesto sensual, apenas intimidade e carinho. Fez uma cara de snobe a �ngir,
olhou para cima e encarou-me.
− Vou fazer de ti uma mulher séria.
Ri-me com a preocupação dele.
− Não há necessidade. Não faço questão de ser uma mulher séria, pre�ro

ser feliz.
Debrucei-me e dei-lhe beijos provocadores no peito, enquanto as minhas

maminhas lhe tocavam levemente. Adorei que ele quisesse namorar comigo,



mas era um grande passo e assustava-me. Usei aquela estratégia insinuante
para ele esquecer o assunto e funcionou. Passado pouco tempo o Ricardo
levantou-se, empurrou-me enquanto me beijava e �cou deitado em cima de
mim. Agarrou as minhas mãos com as dele e colocou-as de cada lado do
meu corpo. Beijou-me o pescoço, subiu pela linha do maxilar até ao lóbulo
da minha orelha que mordiscou levemente e derreti-me com o que me disse
ao ouvido.
− Muito feliz.

Ficámos no meu sofá-cama até eu ser vencida pela fome e ter de me
levantar para fazer uns ovos mexidos, o meu melhor e praticamente único
dote culinário. Estávamos tão esfomeados e contentes que, apesar de
provavelmente não estarem grande coisa, como todas as minhas atuações
que envolviam um fogão, pareceram-nos um manjar fabuloso.
O Ricardo foi-se embora às sete porque tinha combinado ir jantar a Lagos

com uns amigos do liceu que estavam de férias em Alvor. Convidou-me para
ir com ele mas recusei. Achei que ele precisava de espaço para pôr a
conversa em dia com os amigos e dei a desculpa que ia à festa da Nossa
Senhora da Luz.
As festas da Senhora da Luz não eram nada de grandioso mas eram

genuínas, consistiam num bailarico com um artista local num palco
montado em frente à Fortaleza e numa correnteza de barraquinhas na rua
pedonal ao pé da praia. Considerando a oferta de divertimento noturno da
Praia da Luz, as noites da festa eram do melhor que havia.

Saí com a Joana e o Fred para as festividades já passava das onze.
Chegámos durante a atuação de uma cantora que também tocava acordeão,
o Fred e a Joana �caram um bocadinho comigo a ouvi-la, mas não
apreciaram o género musical ou já não aguentavam mais a minha cara de
cachorro feliz e foram dar uma volta. Pedi-lhes para me comprarem �gos
secos com amêndoas e �quei a ouvir a acordeonista. Era um bocadinho
brejeira mas tinha piada e eu estava num estado de deslumbramento interno
que me faria gostar de tudo.
Estava a ouvir a Garagem da Vizinha quando o senti ainda antes de me

tocar, foi uma espécie de premonição instantânea ou então uma reação
invisível entre os átomos do ar que nos unia. Idealizei um instante antes de



sentir o corpo mais alto que se colocou atrás de meu, o braço que me
envolveu e a mão que entrou dentro das minhas jardineiras e acariciou a
minha barriga por cima do top. Lamentei-me mentalmente por ter vestido
as jardineiras largas, uma escolha muito confortável mas nada sedutora. Não
esperava que o Ricardo viesse para a Luz, era suposto estar em Lagos.
− Olá... – Depois de o ouvir recebi um beijo no pescoço e senti o cheiro do

seu perfume fresco misturado com a respiração de quem tinha bebido
álcool.
– Está boa? – A voz dele também estava diferente, entaramelada e

brincalhona.
Não me virei, ri-me e provoquei-o.
− Oh, Meu Deus! Está com os copos, Ricardo? – Fiz uma entoação

parecida à da Maria no aniversário da Carlota e ele riu-se da minha
imitação.
− Estou, acho que nem vou conseguir ir para casa, tenho de �car ali

naquele prédio, a dormir num sofá-cama muito jeitoso... – Apontou com a
cabeça para o meu prédio no cimo da rua, abraçou-me por trás com os dois
braços e �cou com a cabeça ao lado da minha. O Ricardo com os copos
�cava querido, menos sério e pretensioso. Era impossível não o adorar.
Virei-me e beijei-o com doçura, mas não passou muito tempo até ele tirar

os lábios dos meus.
− Eu �z-te uma pergunta.
− Estou ótima.
Estiquei-me e tentei beijá-lo outra vez, mas ele esquivou-se a sorrir.
− Fiz-te uma pergunta antes, em tua casa, e tu depois distraíste-me...
− É que não resisto a distrair-te... – Estiquei-me outra vez, mas ele segurou-

me nos ombros e fez-me assentar os dois pés no chão. Já não estava
brincalhão, pelo contrário.
− Sim ou não. Quero uma resposta agora. – Em segundos, tornou-se num

homem orgulhoso e autoritário. O ego do Ricardo era muito grande.
− Não é justo. – Fiz beicinho e uma cara fofa, podia ser que ele desistisse de

uma resposta imediata e me beijasse. Precisava de tempo para assimilar as
implicações de namorar com o beto-mor e sobretudo para tentar controlar
as minhas expectativas. O ditado «Namoros de verão têm curta duração»
não me saía do pensamento. Nenhuma das duas tarefas seria fácil, mas a
segunda era quase impossível.



Ele não se deixou afetar pela minha cara fofa, manteve a mesma expressão
fechada e encarou-me muito sério durante alguns segundos. Eu �quei em
silêncio até que ele tirou as mãos dos meus ombros e se ia afastar.
− Sim! Sim! − Eu estava apaixonada, queria-o para mim e nunca tive a

mínima hipótese. Agarrei-me a ele com força para ter a certeza de que não o
perdia naquela noite à conta das minhas divagações mentais. Teria muito
tempo para isso no futuro.
Fui recompensada com um abraço apertado e os meus pés deixaram de

tocar no chão.
− Linda menina.

Os amigos do Ricardo também tinham vindo para a Luz. Fui com ele até
uma zona mais afastada do palco e conheci o Manel, o seu grande amigo do
liceu, o Bernardo, o Zé Maria e a Cris. Eram muito simpáticos e estavam
todos «alegres» como o Ricardo, exceto o Zé Maria que ia conduzir. O mais
alterado era o Manel, que interrompeu a minha conversa com a Cris,
agarrou no meu cabelo e �cou a olhar para a mão enquanto passava as
madeixas entre os dedos. Não foi desrespeitador mas era um gesto um
pouco inconveniente, tendo em conta que nos tínhamos acabado de
conhecer.
O Ricardo estava ao pé do Bernardo, mas materializou-se como por magia

ao nosso lado e chamou-o à atenção em tom de brincadeira.
− Então, pá?
O Manel justi�cou-se com um meio sorriso enquanto olhava para mim.
− Tens razão, Ricardo, parece mesmo uma índia, assim como a Pocahontas.
Tive em conta que ele tinha bebido bastante e não lhe disse o que pensava

sobre homens que opinavam sobre o aspeto das mulheres como se elas não
estivessem presentes.
O Ricardo também não se zangou.
− Estás a querer arranjar problemas? − Disse-o com ar de ru�a, mas sorriu

enquanto lhe tirava os meus cabelos da mão. – Estou feito contigo…
Quando terminou colocou o braço direito à minha volta, puxou-me contra

si e falou calmamente para o amigo.
− Minha índia. Minha Pocahontas.
Senti-me a oitava maravilha do mundo.



Ficámos na rua até muito depois de acabarem as atuações, as barraquinhas
continuavam a vender bebidas e os cinco amigos estavam a saborear o
reencontro, relembrando as suas histórias do liceu que adorei ouvir.
O Ricardo estava a falar a sério em relação a �car a dormir no meu sofá-

cama, eu achei que o Fred e a Joana não se importavam e que não o ia
conseguir dissuadir, por isso nem discuti o assunto e subimos a rua
abraçados depois de nos despedirmos dos seus amigos.
Antes de entrarmos no elevador ele parou subitamente, olhou para mim

com um ar intrigado e perguntou-me numa voz bem-disposta, a articular as
palavras com mais di�culdade do que o habitual.
− Porquê tanta indecisão?
Era um enigma para o Ricardo que uma mulher com quem tinha dormido

hesitasse perante a fantástica oportunidade de namorar com ele.
Decidi que não faria mal alimentar-lhe um bocadinho mais o ego, a noite

tinha corrido muito bem, eu também já estava alegre e não queria pensar na
hipótese de estar apaixonada por ele e ser abandonada assim que acabasse o
verão.
− Receio de não estar à altura do beto-mor…
− E não estás. – Fiquei estupefacta com a resposta. Era horrível ele ter-me

respondido assim, até porque eu era uma mulher bonita, com bom coração,
relativamente inteligente, divertida e cheia de outras qualidades.
− Depende do ponto de vista, Ricardo, porque se colocarmos em

perspetiva a minha cultura, as minhas qualidades solidárias e humanistas...
− Ele não estava a ouvir nem uma palavra do que eu dizia, mas eu estava tão
indignada que só me apercebi disso quando me puxou para cima ao longo
do seu corpo depois de me prender pelas coxas.
− Agora foi demais. Vamos ter de descer um bocado... Ainda não… –

Falava como se fosse um operário que estava a desempenhar um trabalho.
Baixou-me lentamente, colada a ele, até �carmos com os narizes ao mesmo
nível e ele sorrir triunfante.
– Agora sim, já estás à minha altura…
− Ah! Ah! Ah! És tão palerma! − Agarrei-lhe na cara e dei-lhe um beijo

prontamente correspondido.
Avisei-o dez vezes no elevador e enquanto abria a porta de casa para não

fazer barulho, porque o Fred e a Joana já deviam estar a dormir há muito
tempo. Ele assentiu obediente, mas depois conseguiu esbarrar em todas as



peças de mobiliário possíveis até chegar ao meu sofá-cama, e eu, ainda �z
mais banzé do que ele às turras com a mobília porque o repreendia a rir-me
estupidamente. Era impossível o Fred e a Joana não terem acordado
connosco, mas nenhum dos dois se manifestou.
O Ricardo despiu-se e deitou-se só de boxers assim que chegou, eu deixei-o

no meu sofá-cama e fui para a casa de banho, lavar os dentes e vestir o
pijama.
Quando voltei senti-me muito afortunada por ter aquele homem lindo a

dormir tranquilamente debaixo dos meus lençóis. Deitei-me devagarinho e
aconcheguei-me ao pé dele, para descobrir imediatamente que a�nal não
estava a dormir, ou então estava mas acordou assim que me sentiu, como
aqueles bonecos de mola que saltam quando se abre a tampa da caixa. Eu
ria-me baixinho, enquanto tentava libertar-me e chamá-lo à razão.
− Ricardo para. Por favor... Não estás em condições...
− Claro que estou em condições...
E estava, em perfeitas e excelentes condições.

Os dias que se seguiram foram de sonho e aproveitei cada um deles sem
pensar no seguinte. O tempo voou até me aperceber de que estava quase a
ir-me embora. Estávamos deitados no toldo da Joana, eu a ler o meu livro e
o Ricardo com a cabeça apoiada na minha barriga, quando o nadador-
salvador, que também ajudava com os toldos, veio despregar a pequena
placa de madeira a dizer «reservado».
Dois dias antes, tinha decidido �car uma semana com o Vasco em

Portimão, não por estar com saudades do meu maninho, mas porque era a
menos de 30 minutos de carro da Praia Luz e do Ricardo.
Tinha vivido em modo carpe diem até àquele momento, em que o nadador

Jorge tirou a placa do toldo e me deixou desolada.

− So�, o teu irmão é assim como tu?
Senti-me menos triste porque a pergunta signi�cava que ele planeava ir ter

comigo.
− Não, o meu irmão não tem nada que ver comigo, é um chato, quer

sempre decidir os restaurantes, os bares e as discotecas. E se te apetecer ir
dormir antes das cinco da manhã não te deixa.
− E achas que ele me deixava �car a dormir contigo?



Fiquei muito feliz por o Ricardo estar a planear �car uma noite comigo.
− Ele não tem de deixar nada, eu sou a irmã mais velha. − Era o que me

faltava, ter de pedir autorização ao Vasco para dormir com o meu
namorado. O Ricardo às vezes era tão retrógrado que até fazia impressão. −
Quando é que queres �car lá?
Ele deu um pequeno suspiro e eu baixei o livro em cima do peito.
− Ainda não sei como é que vou fazer… Tenho de �car aqui alguns dias a

marcar presença com a minha mãe, senão ela começa a re�lar porque não
me vê durante o ano todo, venho passar o agosto com eles e só quero saber
de...
Virou-se de lado para me encarar de uma maneira que me fez cócegas e

não acabou a frase.
De mim, ele só queria saber de mim. A mãe dele devia lamentar o dia em

que nos conhecemos e eu podia dar-lhe alguma razão. Não pretendia falar
no assunto até àquele momento, mas ganhei coragem ao imaginar que
podíamos não conseguir �car sozinhos em Portimão e que a mãe do
Ricardo o ia recriminar por ir ter comigo.
Falei a medo, ao mínimo sinal de reserva da sua parte recuaria

imediatamente.
− A Joana ofereceu-me a casa. Para eu �car cá.
Ele sentou-se de repente, tirou-me o livro e atirou-o para cima do meu

saco.
− Não acredito nisto, So�! Estou doido a pensar que te vais embora e a ver

como ia gerir isto com a minha mãe. E tu não me disseste que podias �car!
Porquê?!
Não imaginei que �casse tão revoltado por não lhe ter dito antes, não foi

por falta de vontade de estar com ele, disso ele podia ter certeza.
− Achei que tu podias querer �car o resto das férias mais à vontade com a

tua família. Não me quis impor mais do que o tempo que era suposto estar
cá…
Fez um sorriso falso e falou-me com irritação.
− A sério? Achaste isso?
Encolhi os ombros embaraçada e ele não me criticou mais.
− A Joana não se importa que eu �que contigo?
Revirei-lhe os olhos, estávamos a falar da Joana…
− Claro que não se importa, mas vou ter de contar aos meus pais, já lhes



disse que ia ter com o Vasco. Não consigo atender o telefone à minha mãe
aqui e dizer-lhe que estou em Portimão.
Ele �cou pensativo e deitou-se na minha barriga outra vez.
− Como é que vais fazer?
Acariciei-lhe as madeixas loiras misturadas no cabelo castanho-claro.
− Vou dizer-lhe a verdade. Que não me quero ir embora porque me

convenceste a ir beber café contigo para deixares de ir a touradas e beijas de
uma maneira inacreditável. Achas possível uma pessoa viciar-se em beijos e
em…?
Senti-o rir e ri-me também.
− Diz lá a sério, o que é que lhe vais dizer?
− O que te disse. A minha mãe vai gostar de saber, ela é contra touradas e

completamente a favor de beijos.
− So�, vá lá. Não vais dizer isso à tua mãe. Não quero que ela pense em

mim dessa maneira, parece que sou um engatatão beijoqueiro qualquer!
Ri-me do tom empertigado e a preocupação com a sua imagem perante a

minha mãe.
− Não precisas de levar isto tão a sério...
Levantou-se outra vez, ainda mais impetuoso que da primeira vez. Sentei-

me também, ia repreendê-lo pela falta de cuidado, mas não consegui porque
ele se antecipou num tom ríspido.
− Ah não? Porquê? Tu não estás a levar a sério, é? Por isso é que não me ias

dizer que podias �car cá? Ainda bem que me avisas para eu saber.
O Ricardo com o orgulho ferido falava de uma maneira muito arrogante.
− É uma maneira de dizer, Ricardo... − Tinha sido uma resposta um pouco

infeliz da minha parte, mas ele estava a exagerar muito.
Olhou-me altivo e quase cruel.
− Pois, eu também já disse isso muitas vezes e acredita em mim, sou muito

bom a não levar a sério. Aliás, é a minha especialidade, podes perguntar a
quem quiseres.
Fiquei apavorada, mas esforcei-me por não o demonstrar.
− Estás a ameaçar-me?
Ele continuou sobranceiro, mas menos.
− Não te estou a ameaçar, vou limitar-me a fazer-te a vontade. Foste tu que

me pediste para não levar isto a sério.
Aquelas palavras magoaram-me demasiado para continuar a medir forças.



− Eu disse para não levares tão a sério a minha conversa com a minha mãe,
não era em relação a nós.
Abracei os joelhos e não disse mais nada. As suas palavras rodopiavam na

minha mente e �zeram-me imaginá-lo com a Lena, com a Susana, com a
inglesa e com outras depois delas e antes de mim. Era a sua especialidade. A
Maria e a Benedita tinham razão, talvez o meu prazo de validade estivesse a
prolongar-se, mas era apenas uma questão de tempo. O ditado «amores de
verão têm pouca duração» tomou conta dos meus pensamentos. Nem
lembrar-me dele a chamar-me tonta, quando lho disse a propósito duns
amigos dele que se tinham separado, me animou.
Ele fartou-se do meu silêncio e puxou o meu saco. Fiquei a vê-lo pelo canto

do olho, à procura de alguma coisa enquanto falava sozinho. Tirou o meu
telefone tijolinho Alcatel e agiu como se estivesse a fazer uma chamada, o
meu telemóvel desbloqueava no MENU * e ele sabia disso.
Pôs o telemóvel no ouvido e adotou uma voz formal, digna do berço de

ouro onde tinha nascido.
− Estou? Muito boa tarde. Estou a falar com a mãe da menina So�a

Mendonça, a senhora... − Olhou para mim a pedir ajuda e eu disse-lhe o que
ele queria saber − … a senhora dona Madalena? O meu nome é Ricardo
Soares de Almeida e estou a ligar para a felicitar. A sua �lha é a mulher mais
linda do mundo, mesmo amuada e com a testa franzida é uma visão do
paraíso.
Estava a gostar de o ouvir, quem não gostaria...
− Sim, de momento está um bocadinho amuada porque ela é terrível e

tivemos um pequeno desentendimento. − Fez uma pausa e acenou com a
cabeça como se estivesse a ouvir. – Não se preocupe. É só um ligeiro
beicinho, prevejo que o sorriso dela regresse muito em breve. – Não contive
um sorriso, ele fez uma expressão vitoriosa e concluiu: − Ela vai �car comigo
na Praia da Luz, vou mimá-la muito e provar-lhe que o ditado «namoros de
verão têm curta duração» não tem sentido nenhum...
Fiquei a pensar se não seria possível ele conseguir aceder aos meus

pensamentos, pela minha aura ou por algum magnetismo entre os nossos
cérebros...
− Eu não sou terrível. Tu é que te transformas num tirano quando te

zangas!



Sozinhos na Luz

Telefonei à minha mãe nesse mesmo dia. Ela era uma romântica, pouco
preocupada com as normas tradicionais, mas muito preocupada com a
felicidade dos �lhos. Achou graça ao meu deslumbramento, quis saber se ele
estava tão apaixonado como eu e concordou que eu �casse. Ia contar uma
versão diferente ao meu protetor e um pouco ciumento pai, algo como eu ter
encontrado amigas da faculdade. Quando eu regressasse, contávamos-lhe a
verdade.
Os dias que se seguiram ainda foram melhores. Fomos a uma praia secreta

em Sagres e �cámos na Luz, num guarda-sol que comprei ao pé do café
Estibordo e dava sombra à justa para os dois. As noites também foram cada
vez mais maravilhosas. Às vezes, acordava de madrugada, aconchegava-me
nele e lutava contra o sono só para o sentir a dormir ao meu lado.
Seis dias depois de estarmos a «morar juntos», como seria de esperar e

porque não há rosas sem espinhos, tivemos a nossa primeira discussão e eu
perdi.
Não tive hipótese senão ir a um jantar que os avós dele iam organizar.

Supliquei durante uma hora para �car em casa a ler, até perceber que a
insistência dele tinha um motivo estranho à Ricardo e que ele não iria
desistir enquanto não me convencesse. No seu entender, as pessoas verem-
nos na praia em atitudes íntimas e não estar presente no jantar era muito
desprestigiante para mim, era-lhe indiferente que eu não me importasse e
preferisse ler, ele importava-se muito.
− Só tu é que pensas assim, Ricardo, tu e a Jane Austen! – Ficou

surpreendido com a referência e eu elucidei-o. − Uma escritora inglesa do
século dezoito...
− Ótimo, nunca li mas gosto da maneira de pensar dela. Está decidido,

então, vens e acabou-se. Obrigado por teres existido, Jane Austen!
Fui, mas senti-me tão à vontade como um pinguim no deserto quando

cumprimentei os pais dele, com quem já tinha estado na praia e sabia que
deveria tratar por tia Pi e tio Afonso. Conheci amigos dos pais do Ricardo
que também deveria tratar por tios e os �lhos dos amigos dos pais do



Ricardo. Depois do jantar, quando lhe sugeri em surdina que nos
poderíamos tratar todos por primos, o Ricardo sorriu com matreirice e
apertou-me o rabo discretamente.
− És muito engraçadinha, vê lá se queres que te dê uma palmada igual à

que levaste no vólei… – Olhei-o suplicante e abanei a cabeça, pedindo ao
universo para ele não me deixar ainda mais envergonhada do que eu já me
sentia.
− Não sejas mazinha. Toda a gente me veio dizer que gostou muito de ti,

So�, és uma indiazinha linda, simpática e cheia de pinta.
Beijou-me entre o canto do olho e a raiz dos cabelos, o sítio onde me

passou a beijar em público para sempre. Eu suspirei de alívio, não fui
açoitada em frente à sua família e estava a causar boa impressão.
A partir do momento em que percebi que não podia escapar àquele jantar,

tinha entrado em pânico com a escolha da indumentária. Só me acalmei
quando liguei para a minha mãe e lhe contei o meu drama a hiperventilar.
− Amorzinho da mãe, passa o secador no cabelo, veste o melhor vestido

que levaste, não ponhas nenhuns desses teus acessórios alternativos com
berloques e está o assunto arrumado.
Fiz o que ela disse, levei o meu vestido em seda azul estampada até aos

tornozelos, que me acentuava a cintura �na com uma barra dourada. O
Ricardo tinha aprovado mas não me tinha sossegado, era um juiz demasiado
parcial.
Fiquei até ele querer, sorri muito, ouvi histórias de viagens bastante

enfadonhas, outras nem por isso, e ri-me de todas as piadas. Algumas sem
graça absolutamente nenhuma, e outras, como as do Diogo, com muita
piada. Não foi muito diferente de outras festas a que já tinha ido, exceto pelo
meu estado de nervos e desejo maior do que o habitual de não fazer má
�gura.
O avô do Ricardo conversou comigo sobre o meu curso e a avó ouviu-nos

enquanto esboçava um sorriso delicado. Era uma senhora muito elegante,
uma versão loura da Audrey Hepburn. A sua irmã mais nova, a tia Concas,
era parecida com ela mas mais roliça e calorosa, pintava quadros nos tempos
livres e também gostava de vestuário �orido. Simpatizei muito com a tia
pintora, contei-lhe que a minha mãe também pintava e costumava expor os
seus trabalhos numa galeria em Beja.
Os pais e os avós do Ricardo não estiveram muito comigo, o que era



compreensível porque tinham de se repartir pelos vários convidados, ou
então porque não quiseram imprimir seriedade à nossa relação recente e
fora do seu círculo de amizades. Não �quei muito contrariada com a falta de
atenção, pelo menos a tia Concas tinha gostado de mim e, muito mais
importante, o Ricardo veio comigo para casa e trouxe-me o pequeno-
almoço à cama na manhã seguinte.
Três dias depois do jantar em casa dele, caminhava em direção à praia com

um sorriso pateta nos lábios. O Ricardo tinha saído de minha casa cedo
porque a mãe lhe tinha pedido para tomarem o pequeno-almoço juntos.
Depois disso dormi mais uma hora, comi torradas na varanda e liguei à
minha mãe a con�rmar-lhe que continuava muito feliz.
Quando passei no Papaia, o café do qual não tinha boas recordações

porque foi onde conheci a Benedita, ouvi o meu nome. Virei-me e vi uma
amiga do Ricardo, a Mitá Vasconcelos.
A tia Pi tinha-lhe pedido para me chamar porque queria falar comigo.
Fui ter com a tia Pi com taquicardia e a imaginar uma daquelas cenas como

nos �lmes, em que o progenitor rico dá um cheque ao pretendente
indesejável para ele desaparecer da vida do �lho. Descartei rapidamente a
ideia, eu não era assim tão indesejável e ela não se atreveria a fazê-lo num
café cheio gente.
A tia Pi estava com uma amiga que se despediu para ir para a praia. Sentei-

me à sua frente e fomos alvo de bastantes olhares. Ela nem deve ter
reparado, era uma mulher vistosa, com cabelos louros volumosos, óculos
Chanel estrela de cinema e túnica esvoaçante. Parecia uma diva e devia estar
habituada a ser o centro das atenções.
Felizmente, a mãe do Ricardo não era de grandes rodeios e não precisei de

esperar muito tempo para saber o que queria falar comigo.
− A menina tem de trazer as suas coisas para o nosso toldo, senão eu não

estou tempo nenhum com o meu �lho. Não tarda ele vai para Barcelona e eu
vou �car cheia de saudades.
A tia Pi adorava o Ricardo e adorava estar ao pé dele. Eu sabia partilhar e

ela também. Tratou-me sempre bem desde que me conheceu. Era uma
mulher inteligente e conhecia o �lho, não ia correr o risco de estragar a boa
relação que tinham por causa de uma paixoneta de verão.
− Está bem, tia Pi, eu levo as minhas coisas para o seu toldo, obrigada.
Acabou de beber a sua água gasei�cada com gelo e limão, fez um �oreado



com as mãos e um sorriso triunfante muito parecido com o do �lho.
− Ótimo, esqueça já hoje esse seu guarda-sol pindérico, deite-o para o lixo

ou leve-o para casa e não o traga mais.
Sorri e olhei para o meu guarda-sol verde encostado à mesa, igual a tantos

outros espalhados pela praia.
− Porque é que o meu guarda-sol é pindérico, tia Pi?
Ela �cou surpreendida com a minha pergunta e fez um trejeito com os

ombros. Dizer ou perguntar tudo o que nos apetece era um jogo que podia
ser jogado a dois. A tia Pi reconheceu isso e não me levou a mal.
− Oh menina, sei lá! Não é só o seu que é pindérico, são todos. Põem-se à

nossa frente pespegados e tiram-nos a vista de mar, depois com o vento os
guarda-sóis voam e é uma chatice. Olhe, ainda no outro dia a tia Concas ia
levando com um guarda-sol à beira-mar!
Ri-me divertida com a resposta genuína, mas sobretudo aliviada por ela

não me ter chamado para dizer que eu �cava aquém das suas expectativas
para o �lho.
Continuámos a falar sobre assuntos banais e eu devo ter referido o nome

do Ricardo com um sorriso palerma, porque ela gozou-me imediatamente.
− Isto a si também lhe bateu mesmo forte! Francamente, deixe-me que lhe

diga, não se aguenta olhar para vocês. Tudo o que é demais faz mal! Nem se
aguenta o Ricardo a falar de si…
A tia Pi falava sempre francamente, mesmo quando não precedia as frases

com a palavra.
− Sim, tia Pi. A mim também me bateu muito forte.
Bater não me parecia a melhor maneira de caracterizar os meus

sentimentos pelo Ricardo, mas optei por usar as mesmas palavras.
− Então, diga-me lá, de um a dez, sendo o um, um namoro sem sal e o dez,

a paixão total, quanto é que lhe bateu exatamente?
Pensei em milésimas de segundos.
− Doze.
Ela sorriu com a minha resposta rápida, depois, fez um olhar felino que me

lembrou o do Ricardo e cruzou os braços em cima da mesa.
− Tem uma diferença de três pontos do meu �lho. Não quer pensar melhor

na sua resposta?
O Ricardo tinha dito nove, ele tinha muito mais bom senso do que eu.

Nove era uma resposta boa, não �quei triste nem muito contente, mas não ia



voltar atrás.
− De certeza? – Deu-me uma última hipótese, com um olhar inquiridor e

benevolente.
Mantive a minha resposta e senti-me corar.
− Está bem. O meu �lho disse «quinze» e ganhou-lhe!
Aquela tia Pi era mesmo traiçoeira, uma traiçoeira snobe e engraçada que

tinha criado um homem maravilhoso.
− Não ganhou não, quando a variável ultrapassa o limite superior deixa de

ser quanti�cável, doze, quinze ou mil é igual. Ficámos empatados.
Ela fez uma expressão admirada e aceitou os meus argumentos.
− A menina também tem sempre o que dizer, não é verdade?
Fiz um sorriso conciliador que ela retribuiu.
− Gosto disso, eu sou igual. Venha, vamos para a praia.



Quando a palavra é de prata o silêncio é de ouro

A partir do convite-ordem da tia Pi, passei a estar bastante mais tempo do
que desejaria com os meus sogros e os amigos deles.
Na maior parte do tempo, as conversas eram fáceis, discutia-se arquitetura,

musicais em Londres, viagens, festas, empreendimentos de luxo, amigos
colunáveis e gastronomia, mas algumas vezes também se falava de política e
outros temas quentes.
Apesar das minhas curtas intervenções, apenas quando inquirida e debaixo

do olhar vigilante do Ricardo, o meu sogro já tinha percebido de que eu
estava nos antípodas dele e referido que um dia me iria explicar como as
coisas funcionavam.
Ele estava a ler o jornal enquanto fazia comentários indignados sobre o

governo. Eu estava sossegadinha a beber um iogurte líquido, nem sequer
gostava do governo nem do primeiro-ministro, mas o pai do Ricardo não
devia ter nada melhor para fazer e resolveu espicaçar-me.
− Sabia disto, So�a? Se calhar não sabia, daí algumas das suas opiniões

bastante ingénuas, é de ser muito jovem... – Fez-me um olhar trocista e
snobe e eu percebi com quem é que o Diogo tinha aprendido a ser uma
hienazinha, só que o Diogo tinha mais graça.
Apesar do olhar admoestador do Ricardo na minha direção, tinha-me sido

feita uma pergunta e senti-me na obrigação de responder.
− Não sabia, mas as minhas opiniões não são sobre políticos, têm que ver

com ideais...
Baixou o jornal e fez-me um sorriso pretensioso.
− E quais são esses ideais? Estou curioso para saber.
Engoli em seco e o Ricardo imitou-me.
− Na sociedade que eu idealizo, a educação e a saúde são gratuitas e de

igual qualidade para todos. A desigualdade na educação é a mãe de muitas
outras desigualdades e também não queria viver num país como os Estados
Unidos, em que uma criança com uma doença grave tem menos hipóteses
de sobreviver se não tiver um seguro de saúde.
O tio Afonso olhou-me como se eu não soubesse fazer contas de somar.



− Oh, Ricardo, atravessou o espelho e foi buscar a So�a ao país das
maravilhas? É So�a ou Alice?
Tentei não me deixar afetar pelo tom condescendente.
− Eu sei que haverá sempre desigualdades mas, no fundo, tudo se resume a

que não me importo de viver bem mas com um pouco menos, para que os
que têm mais di�culdades possam viver melhor.
O tio Afonso deu uma gargalhada desdenhosa, como se a minha resposta

fosse a coisa mais ridícula que tinha ouvido nas férias.
− Ah! Ah! Ah! Onde é que foi buscar essas ideias? Isso é pura demagogia,

minha querida, para manipular pessoas ingénuas e pouco informadas. Não
acredite nisso que não é assim tão simples…
Ele podia ter razão, mas eu também tinha direito ao meu ponto de vista e

não me quis render.
− Talvez, mas na Suécia, na Dinamarca e noutros países nórdicos funciona,

as pessoas pagam... – Calei-me porque a tia Pi interveio. Falou ao mesmo
tempo que eu, mas muito mais alto. Pode ter sido porque não nos queria
ouvir mais, ou porque percebeu o desconforto do �lho querido e quis salvá-
lo. Recriminou-nos aos dois e sem papas na língua como de costume.
− Pelo amor da Santa! Oh Afonso! Acha mesmo que é assunto para estar a

ter agora? Que disparate! Quem é que se lembra, numa tarde de praia tão
agradável, sem vento nem nada, de vir com essas conversas do Sócrates?! Se
fosse ver do senhor das bolas de Berlim, como já lhe pedi há bocadinho,
aquele novo magrinho, não o velhote de bigode, é que era o que fazia
melhor! E a menina, deixe-me que lhe diga, mas também é uma chata de
primeira que não se consegue conter, não é?!
Era irónico, a tia Pi, que dizia tudo o que lhe vinha à cabeça, dar-me

sermões sobre não me conseguir conter. Apesar de apenas me ter limitado a
responder a perguntas, �z uma expressão de arrependimento e capitulei, em
nome das boas relações com os pais do homem por quem estava
apaixonada.
− Tem razão, tia Pi. Às vezes tenho esse problema e falo demais, não é por

mal.
Ela continuou no mesmo tom alto e reprovador.
− Pois, eu até a percebo. Também gosto muito de dizer tudo o que me

apetece, mas na sua idade �cava muito mais caladinha. Aliás, não podia
mesmo abrir muito a boca que ouvia logo o meu pai: «Quando a palavra é



de prata, o silêncio é de ouro».
Imitou os trejeitos do pai austero descontente e eu consegui imaginar

perfeitamente a cena. A tia Pi era um pouco espalhafatosa, mas falava-me
com uma franqueza adorável e era muito engraçada. Perdoou-me o mau
gosto na política em poucos segundos e chamou-me para o pé dela e de uma
amiga, que folheava a edição especial de moda da revista iHola!
− Venha cá. Deixe-se de conversas parvas e diga-me lá se estes vestidos

compridos de veludo Elie Saab não eram giros para si. São completamente o
seu género, não são?
Concordei com ela, eram lindos e tinham tudo a ver comigo.

O Ricardo demorou muito mais a perdoar-me. Quando foi buscar-me para
irmos jantar ainda estava ressentido.
− So�, o que é que se passou contigo hoje à tarde? Estavas a discutir

política com o meu pai porquê? Tu não tens razão e não o vais fazer mudar
de opinião.
Fiquei triste por ele estar a ser tão faccioso na forma como me censurava.
− Ele é que me provocou! Lamento que não gostem das minhas ideias, mas

não vou dizer que voto onde querem só porque tenho a lancheira no vosso
toldo. Amanhã levo o meu chapéu de sol outra vez e acabaram-se estas
chatices!
O Ricardo fez um trejeito de desacordo e puxou-me para si.
− So�, por favor, podes não discutir política com o meu pai até ao �m das

férias? Podes fazer isso por mim?
Concordei de imediato, aqueles olhos verdes a �tarem-me eram

extremamente persuasivos…
− Linda menina. – Logo a seguir recebi os primeiros carinhos verdadeiros

depois da minha intervenção com o tio Afonso, o preço do meu silêncio
foram beijos e foi um negócio que valeu muito a pena.



Um pedido do Diogo

Dois dias depois, resolvi deitar-me um pouco à beira-mar para desfrutar do
meu livro e fazer um pequeno intervalo do corrupio social no toldo do
Ricardo.
Tinha lido menos de dez minutos, quando o irmão dele se sentou ao meu

lado com uma expressão ansiosa. Fiquei a saber que os pais da Carlota
tinham ido para Lisboa e que ela tinha �cado com a avó, que não a deixava
sair à noite. Ele usou muitos rodeios, disse-me que me achava muito querida
e moderna, e que só por isso é que tinha vindo falar comigo apesar de o
irmão o ter ameaçado para não o fazer. Depois lamentou-se que ia �car
muito tempo sem ver a Carlota porque ela ia para Londres a seguir às férias
e por �m sugeriu que eu poderia emprestar-lhes a minha casa duas tardes,
em troca das duas noites que eles nos tinham emprestado o anexo da
piscina.
Simpatizei com a causa, mas resolvi empatá-lo enquanto ponderava.
− Tu e a Carlota emprestaram-nos o anexo da piscina? O anexo da piscina

não é teu e do teu irmão?
O Diogo estava a perder a vergonha e respondeu-me com desenvoltura.
− Por acaso este verão foi só meu e da Carlota, até a So�a aparecer!
E foi assim, com aquela simples declaração, que ele me conquistou

de�nitivamente.
− Vou falar com a Joana, mas ela também é moderna como eu e não se vai

importar. Tu tens de falar com o teu irmão, não podemos fazer isto nas
costas dele.
O Diogo fez uma careta de medo com os olhos franzidos.
O Ricardo devia ser um irmão muito mandão. Não imaginava o Vasco

minimamente preocupado por me ter desobedecido. Tínhamos menos
diferença de idades, mas não devia ser só isso. Ao contrário de mim, o
Ricardo devia manter o irmão sempre na linha.
Suspirei, e aceitei ser eu a falar com o Ricardo.
O Diogo sorriu, muito feliz pela possibilidade de voltar a consumar o seu

amor pela Carlota antes de ela ir para Londres.



− So�, é a alma mais caridosa que conheço. Quero que seja minha cunhada
para sempre!
Fiquei satisfeita com a minha decisão. O Diogo e a Carlota faziam um

casalinho amoroso e tinha piada ele achar que eu era uma alma caridosa por
ajudá-los a pecar.

Liguei à Joana e fui ter com o Ricardo, �z-lhe uns mimos discretos e dei
início à operação «Libertem a Carlota». Falei-lhe na proibição de sair à noite
pela avó, nas duas noites de amor que lhes tínhamos roubado e em como a
Joana já estava a par.
Pensei que o ia convencer com alguma facilidade, mas enganei-me.
− Não estou a acreditar que o meu irmão teve o desplante de ir falar

contigo sobre isto. Ele vai-se arrepender tanto, mas tanto! Eu avisei-o para
não te vir com esta conversa!
Procurei defender o Diogo enquanto lhe fazia festas nos braços, mas as

minhas carícias não surtiram qualquer efeito.
− Eu vi-o ali sentado contigo, mas não pensei que te estava a dar a entender

que queria ir com a Carlota para a casa onde estás, nem que sabia que
tínhamos estado lá em casa duas noites. Se eu soubesse, tinha ido lá acima e
ele ia ver!
Achei uma atitude muito excessiva. Estava habituada a que o meu irmão

não �zesse nada do que eu queria desde que ele aprendeu a gatinhar e não
�cava tão irritada.
Fiz-lhe um sorriso maroto e aproximei-me mais.
− Eu não me importo de partilhar a nossa casa com o teu irmão e a

Carlota. Coitadinhos, também têm direito. Deixa-os ir, �cam no sofá da sala,
não sejas mauzinho...
Fez-me uma festa na cara em resposta à aproximação sedutora, mas estava

claramente contrariado.
− Não é questão de ser mauzinho. Primeiro, proibi-o de falar contigo sobre

termos estado no anexo da piscina, é uma questão de respeito. Segundo, eles
têm dezoito anos acabados de fazer e o meu irmão não tem juízo nenhum.
Pode acontecer alguma coisa e a responsabilidade é minha também.
Fiquei confusa com o segundo problema.
− Como assim, a responsabilidade é tua? O que é que pode acontecer?
Imaginei que iam fazer o mesmo que faziam no anexo da piscina, não iam



brincar com facas, abrir o gás nem atirar-se da janela.
O Ricardo elucidou-me com uma expressão séria.
− Podem acontecer muitas coisas. Como, por exemplo, a Carlota

engravidar...
Não imaginava que o problema dele pudesse ser esse e achei que não valia a

pena ele a�igir-se.
− Claro que não vai engravidar. Eles têm cuidado. Se achares melhor, falas

com o teu irmão e �cas mais descansado.
Para tentar encerrar o assunto, passei-lhe as mãos à volta da cintura e

encostei-me ao seu peito. O Ricardo não correspondeu ao abraço.
− Eu não sei se têm ou não cuidado. Sei que não con�o na cabeça do meu

irmão. Ela tem dezoito anos, se engravidar e depois �zer alguma coisa com
que não concordo não quero ter isso na minha consciência.
Fiz as contas: engravidar, mais consciência, mais Ricardo, igual a aborto.

Ele estava com medo que a Carlota engravidasse e �zesse um aborto.
− Eles têm cuidado, já namoram há tanto tempo! É normal eles gostarem

de estar juntos. Nós roubámos-lhes duas noites, dá-lhes pelo menos duas
tardes.
O Ricardo continuava irredutível, abanou a cabeça e falou-me como se eu

fosse uma criança impertinente.
− Não. Não me sinto bem porque depois se houver algum problema a culpa

também é minha.
Afastou-me depois de falar, o que eu devia ter entendido como um sinal de

aviso para parar de o pressionar.
− Porque é que não te sentes bem? Se a Carlota engravidar e �zer um

aborto que culpa tens tu? – Insisti por pura teimosia e por ter di�culdade em
�car calada quando não concordava com as ideias dos outros, um grande
defeito meu.
− Tenho culpa porque fui eu, através de ti, que arranjei maneira de eles

estarem um com o outro lá em casa.
Não consegui evitar rir-me, o Ricardo estava a delirar.
− Não acredito! O teu problema se ela �zer um aborto é se a queca que

originou a gravidez foi dada sob o «nosso» teto! – Tentei, mas não consegui
controlar o riso. − Ah! Ah! Ah! Não te preocupes com isso, se ela engravidar
não vai saber exatamente se a queca foi dada na casa da piscina ou na casa
da Joana!



Ri-me outra vez, era impossível conter-me ao vê-lo tão preocupado com
uma parvoíce daquelas. O Ricardo não apreciou o meu bom humor e falou-
me asperamente.
− Podes parar de falar assim?
Sorri-lhe con�ante, para lhe dar a entender que se estava a preocupar à toa.
− Assim como? A dizer as coisas como elas são?
O Ricardo não me sorriu de volta. Pelo contrário.
− Assim como a seres vulgar.
Perdi imediatamente a minha boa disposição. A�nal eu não era especial, eu

era vulgar. Ia dizer-lhe que podia viver com isso e que preferia ser vulgar do
que hipócrita, mas desisti um segundo antes.
− Faz como entenderes, o irmão é teu.
Virei-me para voltar para a toalha, mas o Ricardo segurou-me, estava

furioso e a discussão só ia acabar quando ele decidisse.
− Quero só fazer-te mais uma pergunta. És a favor do aborto e eras capaz

de fazer um?  
Aquilo não era uma pergunta, eram duas perguntas e com respostas muito

diferentes. Ser a favor que outras pessoas pudessem fazer um aborto não era
a mesma coisa que ser capaz de fazê-lo.
− Claro que não sou a favor do aborto, não acredito que ninguém seja, mas

é o último recurso quando houve um acidente e as pessoas estão
desesperadas...
Largou-me o braço e gesticulou enquanto me questionava novamente,

intimidante, como se eu tivesse cometido um grande erro.
− Não és a favor, mas é o último recurso... Ou és a favor, ou és contra? −
Não respondi e ele continuou a investir
− Houve um referendo em fevereiro, basta dizeres-me onde é que puseste a

cruz, ou puseste no sim, ou no não.
Falou-me com um desdém que me deixou quase tão irritada como ele

estava.
− Que eu saiba o voto é secreto, não é? Não tens de saber o meu voto nem

criticar-me por causa dele... − Não ia aturar sermões de uma pessoa
quadrada por exercer o meu direito de votar como eu quisesse, que aliás foi
de acordo com o que a maioria dos portugueses também quis.
O Ricardo juntou autoritarismo ao desdém, uma combinação que lhe

�cava muito mal.



− Acho que tenho, tendo em conta a nossa situação. Quero saber com que
linhas me coso contigo.
De repente, eu era vulgar e já não éramos namorados, «tínhamos uma

situação». Fiquei furiosa por ele se comportar como as pessoas que se
achavam donas da verdade. Eu detestava aquele tipo de atitude e também
estava farta das suas ideias moralistas ou religiosas que não conseguia
compreender.
− As linhas com que te coses comigo não têm nada a ver com o meu voto.

Eu tenho vinte e dois anos, tenho dinheiro e uma família que me apoia. Não
podes comparar-me  a uma miúda de quinze anos ou a uma mulher cheia de
di�culdades. Eu posso decidir o que quiser para mim e deixar que as outras
pessoas decidam o que é melhor para elas. O problema de pessoas como tu,
é que acham que são senhores da razão e que as mulheres são todas umas
burras. Vocês são os iluminados que têm de decidir por elas. Eu penso de
maneira diferente e tens de aceitar.
O Ricardo nem me ouvia, inspirava ruidosa e impacientemente.
− Então, és a favor de matar um bebé? Sim, porque a decisão é essa.

Preocupas-te muito com os bebés egípcios, mas com os portugueses nem
tanto!
Ele estava a ser um pouco descabido, não estávamos a falar de bebés já

nascidos. Estava a atacar-me só porque discordava dele.
− Às dez semanas é um embrião, não é um bebé...
Ele fez um esgar de escárnio e menosprezo.
− E achas que é assim tão diferente?
Respondi-lhe a verdade, apesar de ele me estar a magoar com a forma

como me falava.
− Não sei.
Eu tinha muitas dúvidas onde ele estava cheio de certezas.
O Ricardo aproveitou a minha ambiguidade para repetir a pergunta num

tom menos hostil.
− Então, e se fosses votar agora, votavas no «sim» ou no «não»?
Ele achou que eu não tinha pensado bem sobre o assunto e que depois de

esclarecida por ele ia mudar de opinião. Estava enganado, eu tinha re�etido
muito antes de tomar uma decisão seis meses antes e ele não acrescentou
nada ao que sabia. Respondi-lhe com a mesma frieza com que ele me estava
a tratar.



− No «sim».
Apesar das minhas dúvidas, o meu voto seria o mesmo. 
− Resposta errada. − Atirou-me as palavras, virou-me as costas e foi-se

embora. Caminhava tão rápido, que mesmo que eu quisesse, e não queria,
não conseguiria acompanhá-lo se não corresse.

Fiquei a olhar para ele enquanto se afastava. Tinha umas costas bem
de�nidas e os ombros eram largos na medida certa. Era uma bela visão do
homem por quem eu me tinha apaixonado, com quem «tinha uma situação»
e que me achava vulgar.
Tinha imaginado que uma das nossas diferenças poria �m ao nosso

namoro de verão, mas em nenhuma delas entrava o meu voto no referendo
sobre a despenalização do aborto. A realidade, às vezes, conseguia ser ainda
mais elaborada do que o meu cérebro multipensador.
Decidi seguir pela borda de água na direção contrária à que ele tinha

tomado.
Talvez, quando voltasse, o Ricardo estivesse arrependido de ter sido tão

duro comigo. Podíamos voltar a conversar melhor sobre o assunto e, se ele
fosse mais tolerante, chegar a um entendimento.
Vinha perdida nestes pensamentos quando o Pedro apareceu ao meu lado.
− Calma, miúda, o que se passa contigo? Vais a fugir de alguém?
Olhou para trás à procura de um possível perseguidor e eu �z um sorriso

triste.
Resolvemos ir até à Rocha Negra e eu contei-lhe a minha discussão absurda

com o Ricardo, não entendi que fosse uma incon�dência. Ele não devia fazer
nenhum segredo sobre a sua posição em relação ao aborto.
O Pedro pensava como eu.
− É estranho, as pessoas religiosas deviam ser as mais tolerantes e não o

contrário.
Continuei a criticar o Ricardo, irritada e mordaz.
− Pois deviam, mas não são. Pelo contrário, são muito rígidas com os

pecados dos outros, mas depois também gostam, e muito, de pecar!
Um segundo depois de as ter proferido, apercebi-me do que tinha �cado

implícito nas minhas palavras.
O Pedro também se apercebeu, parou de andar e �cou a olhar para mim,

com os olhos muito abertos numa expressão de troça.



− So�, isso foi informação a mais...
Tapei os olhos, muito envergonhada pela falta de �ltro.
− Esquece o que eu disse.
O Pedro agarrou-me nas mãos e destapou-me a cara.
− Vou levar-te para dentro de água, já tenho saudades de te ver esbracejar e

tu precisas de arrefecer as ideias.
Arrefecer era o termo certo tendo em conta a temperatura da água, debati-

me e ele tentou obrigar-me como costumava fazer, puxando-me pelos braços
na direção do mar. Estávamos nesta luta amigável quando o Ricardo
apareceu e nos apanhou de surpresa.
Olhou para o meu amigo como se estivesse a olhar para um ser inferior.
− Larga-a.
Era incrível como o Ricardo sabia ser tão arrogante e resolvi intervir.
− É uma brincadeira, eu sou friorenta e o Pe...
Abriu-me os olhos, duas pedras verdes frias a condizer com a voz.
− Não me interessa.
O Pedro soltou-me, despediu-se de mim e foi-se embora rapidamente.
Eu e o Ricardo �cámos a preparar-nos para o confronto enquanto ele se

afastava. Eu comecei.
− Havia necessidade de tanta brusquidão? O Pedro é meu amigo. Não vou

deixar de ser como sou e de pensar como penso, nem vou deixar de ter
amigos e de me divertir com eles.
− Havia necessidade, SIM. E se é assim que te divertes, isto acabou aqui e

agora.
Falou depressa, ríspido e sobranceiro. Eu �quei perplexa, a tentar

compreender como é que tínhamos chegado àquele momento tão
desastroso.
− Vais acabar comigo porque um amigo me tentou levar ao banho? – Não

era possível ele querer acabar comigo por causa daquela brincadeira, o
Ricardo nem sequer era ciumento.
Virou a cara na direção do mar, expirou ruidosamente e voltou encarar-me.
− Sabes quem eu sou?
Abanei a cabeça em descrença. Não podia acreditar que o Ricardo era do

tipo de pessoas que faziam aquela pergunta retórica. Noutra situação, eu
teria gozado com a cara dele, mas naquele momento e com os nervos à �or
da pele, apeteceu-me responder-lhe à letra.



− Não, não sei. Quem és, Ricardo? Diz-me o que �zeste e porque és tão
importante?
Ele percebeu a crítica implícita, mudou de estratégia mas não abandonou a

altivez.
− Quem eu não sou, de certeza, é um otário que �ca a ver a namorada a ser

agarrada por um tipo qualquer. Eu esforço-me para te compreender, vim à
tua procura para fazer as pazes contigo, mas assim não dá.
Falou-me como se ele fosse um santo importante e eu uma louca, que se

portava mal e era impossível de compreender. Já que tinha a fama resolvi ter
o proveito.
− Pois não. Não dá mesmo! Que pena a Benedita não te abrir as suas santas

perninhas, tinha-te poupado todo este esforço e todos estes aborrecimentos!
Ele deu um passo atrás, surpreendido com a minha a�rmação, depois

inclinou a cabeça para o lado, com um meio sorriso que me fez perceber o
que já tinha acontecido entre os dois. Fiquei maldisposta só de imaginar.
− Não... Vocês são tão hipócritas! Que nojo! − Não me importava com a

tatuada e a dos decotes provocantes, mas imaginá-lo com a Benedita
desagradava-me profundamente, preferia não o ter descoberto.
− Não contes a ninguém, So�. Já nem me lembro bem... – O seu tom

suavizou-se, não percebi se para tentar fazer as pazes ou para me convencer
a proteger a reputação da Benedita.
− Fica descansado que não vou contar a ninguém, mas se estás tão

preocupado, vai ter com ela! Vocês foram feitos um para o outro e tenho a
certeza de que ela te vai aceitar! Acabam-se os teus problemas e livras-te
desta «situação» com uma criatura incompreensível e vulgar!
Ele pôs as mãos nas ancas, respirou fundo e abandonou a pose arrogante.
− O meu maior problema é que não estou apaixonado pela Benedita, mas

esta criatura nada vulgar, linda e de língua a�ada tem de se comportar
melhor.
Olhou para mim com carinho e o seu ar altivo de menino-bem. Eu devia

estar zangada, mas só conseguia pensar que ele tinha dito a palavra
apaixonado.
− Como assim melhor? – Eu também estava apaixonada e cederia muito

para que aqueles olhos verdes fossem sempre meigos quando olhassem para
mim.
Puxou-me para si, era tão bom que ele me estivesse a abraçar novamente...



− Ser �el. – Falou-me com doçura e sem reprovação na voz.
− Eu sou completamente �el. – Ser �el era muito fácil para mim, esse

nunca seria um problema para nós.
− E parecer �el. Parecer é tão importante com ser.
Acenei sem pensar no muito que ele me disse, só me importava que ele

tinha voltado a achar-me linda e especial outra vez.

Regressámos de mãos dadas. Olhar para as nossas mãos juntas dava-me
um formigueiro bom no corpo todo. Estava tão distraída a contemplar os
nossos dedos entrelaçados que nem reparei na Vanessa a chamar-me, foi o
Ricardo que me avisou que ela me estava a acenar.
Ele seguiu para a rede de vólei e eu fui ter com a Vanessa, que me convidou

para o seu jantar de aniversário dois dias depois. Con�rmei a minha
presença e deixei a do Ricardo em aberto.

Fiquei com ela para jogarmos uma partida de King com a Isabel e a Raquel,
que aproveitou a �lha estar distraída a brincar com o pai e se escapuliu pé
ante pé, como se fosse uma bandida e não uma mãe.
A meio da terceira festa o Ricardo veio ter comigo, para me perguntar se

me importava que ele jantasse em casa para fazer companhia aos pais.
Eu não me importava e até ia ser bom �car sozinha, podia tomar um banho

de imersão demorado e pintar as unhas dos pés. O que não ia ser bom, era
que iria �car a pensar na sua postura apreensiva quando falou comigo.
Às onze e meia da noite já estava exfoliada, banhada e com as unhas dos

pés razoavelmente bem pintadas de vermelho. Vesti o pijama e fui ver os
emails para a mesa da sala. Tinha estado desligada do mundo nas semanas
anteriores e tinha carradas de mensagens por abrir.
Estava a ver um email do abrigo de animais onde tinha sido voluntária,

quando recebi uma mensagem do Ricardo.
«ESTÁS ACORDADA?»
«SIM.»
«VOU TOCAR.»

Ignorei a expressão distante e falei-lhe num tom alegre.
− Queres um gato?
Mostrei-lhe a ninhada recolhida no Monte da Caparica. Ele viu as fotos dos

gatos bebés e a seguir sentou-se no sofá.



− Tenho a certeza que não quero um gato. Senta-te aqui ao pé de mim.
Preciso de conversar contigo.
Estava muito sério e não ia ser uma conversa feliz.
Sentei-me ao seu lado, com o coração nas mãos.
O Ricardo começou hesitante e a escolher as palavras.
− Nós pensamos de maneira muito diferente.
Puxei os pés para cima do sofá, enrolei-me e preparei-me para o impacto.

Mordi os lábios enquanto me recriminava por ter insistido na questão do
irmão. Era superior a mim, não me saber calar na altura certa e sofrer as
consequências. Fiquei em silêncio à espera de as ouvir.
Ele apoiou uma mão no assento entre nós e fez um gesto de negação.
− Há coisas que para mim não têm discussão.
Senti-me a quebrar por dentro, mas respondi.
− Porque és intolerante. – Era a minha natureza e não podia mudar o meu

destino, não me calava mesmo sabendo que me ia afogar a seguir, como na
fábula do escorpião que pica o sapo.
Ele respirou fundo, com o olhar �xo no meu.
− Admito que sim, mas eu sou assim e a nossa discussão de hoje está a

acabar comigo.
Enchi o peito de ar à espera que ele continuasse.
− Eu sei que tomas a pílula, mas às vezes esqueces-te. Nós estamos juntos

todos os dias como se fôssemos casados e não posso imaginar que...
Eu tomava a pílula desde os 19 anos por causa das dores que tinha na altura

do período, pensava nela como um medicamento para a dor e não como um
contracetivo, por isso às vezes esquecia-me de a tomar à hora certa.
− Nem precisas de imaginar. Eu tomei a pílula a tempo de fazer efeito e se

engravidar não vou fazer um aborto. − A minha decisão não tinha nada que
ver com ele, era por mim. − Não faço ideia onde foste buscar essa ideia,
Ricardo, eu nunca te disse que o faria. Pelo contrário, disse-te que não me
podias comparar às mulheres que querem fazer um aborto.
Fez uma careta de incompreensão, levantou-se e soltou toda a revolta que

tinha dentro de si.
− Onde é que a fui buscar?! Fui buscar à tua conversa, àquela propaganda

toda pró-escolha da mulher, a defenderes a causa do aborto com unhas e
dentes!
Ele nem me tinha ouvido...



− O que te disse foi que as mulheres não deviam ser proibidas de decidir.
Eu também tenho o direito de decidir o que quiser e se engravidar quero ter
os meus bebés, até podem ser gémeos!
O Ricardo continuou a andar em frente ao sofá e a falar alto. Pensei alertá-

lo em relação ao barulho para os vizinhos àquela hora tardia, mas depois
decidi que os vizinhos tinham de aguentar. Não me atrevi a picar mais
aquele sapo já bastante espicaçado.
− Então, porque é que discutiste daquela maneira comigo se depois nem o

farias? Foi para me contrariares? Queres só dar cabo de mim ou queres
provar-me alguma coisa?
Eu conhecia duas pessoas que já tinham feito um aborto. Uma delas era a

Rosa, que namorou com um amigo do meu irmão. A Rosa tinha 17 anos
quando engravidou e os pais a levaram a uma clínica particular em Badajoz,
onde a puseram a dormir e acordou com o «problema» resolvido.
A outra pessoa que eu conhecia que tinha abortado era uma amiga minha

da faculdade, a Eunice, que tinha entrado pelo contingente especial da
Madeira com uma bolsa. A Eunice era ajuizada mas não era uma santa e
engravidou por acidente, dum tipo muito jeitoso de Veterinária que não
sabia usar preservativos, lhe pediu para «tratar do assunto» e desapareceu.
Ter aquela criança signi�cava voltar para Câmara de Lobos e ter uma vida

igual à das irmãs a trabalhar nas vinhas, a última coisa que a Eunice queria.
Não havia dois mil euros para clínicas particulares em Espanha, mas eu, a
Mariana e a Cláudia comprámos-lhe uns comprimidos para o estômago que
faziam abortar. Dentro das opções ilegais aquela parecia a mais segura, as
raspagens em casas particulares podiam acabar com úteros perfurados e
hemorragias graves. A Cláudia era a mais entendida no assunto e já tinha
ouvido falar de mulheres que nunca mais podiam ter �lhos depois de as
fazerem.
Comprámos doze comprimidos por duzentos euros a uma mulher que uma

vizinha da Cláudia conhecia. Era um grande negócio, porque uma caixa
com vinte comprimidos custava oito euros na farmácia com receita médica.
A Eunice passou uma noite inteira cheia de dores, a chorar baixinho numa

das casas de banho da residência. Nos dias seguintes continuou com dores e
a perder muito sangue, mas recusava-se a ir ao hospital com medo de ser
descoberta. Ao �m de uma semana de sofrimento, conseguimos convencê-la
a ir a Santa Maria e fazer-se despercebida.



A médica que a atendeu compreendeu tudo rapidamente, apareciam na
urgência muitas mulheres pálidas como ela, com histórias vagas e a sangrar.
Disse-lhe que tinha um aborto incompleto complicado com uma anemia
grave, fez-lhe uma curetagem para tirar os restos da gravidez e duas
transfusões de sangue. A Eunice podia ter �cado sem útero ou pior…
A minha causa não tinha nada que ver com ele nem com o desejo de o

contrariar. A minha causa era a desigualdade, mas não podia usar aquela
história para o explicar ao Ricardo. Ainda havia uma margem para a
reconciliação e contar-lhe que �nanciei um terço de um aborto não ia
ajudar.
− Não sei, Ricardo, sou assim.
Ele suspirou, agachou-se à minha frente e apoiou as mãos nos meus

joelhos.
− Gémeos? − Sorriu-me e eu senti-me esperançada, aquela pergunta era

fácil.
− Gémeos ou trigémeos, o que viesse.
Sentou-se no sofá ao meu lado e puxou-me para ele num abraço tão

desesperado como o meu. Não aguentei mais e as lágrimas começaram a
correr.
− Pensei que ias acabar comigo de vez.
Afastou-se e encarou-me enquanto me segurava a cara com as duas mãos.
− Não ia acabar contigo, So�, ia obrigar-te a pensares como eu.
Sorri da ideia. A minha cabeça já pensava demasiado por ela própria,

produzia constantemente uma in�nidade de pensamentos e de pensamentos
sobre esses pensamentos. Não imaginava possível que alguém os pudesse
controlar ou «impingir-me» mais.
− Como é que me ias obrigar a pensar como tu?
Franziu a testa como se estivesse a re�etir no assunto.
− Fechava-te à chave no quarto, sem comida, até cederes.
A minha cabeça sempre incansável já estava a produzir novos

pensamentos...
− Contigo lá dentro ou �cavas cá fora?
Aproximou a face da minha, fez um barulhinho com a garganta de felino

contente e deu-me um beijo suave.
− Hummm... Ainda não tinha decidido essa parte.
− Se �casses comigo lá dentro talvez funcionasse... Podias experimentar à



mesma com outra coisa… – Fiz uma expressão pensativa como a sua antes
de continuar. − Já sei! Tenta fazer com que deixe de gostar do Francisco
Louçã!
Beijou-me lenta e deliciosamente, quase uma tortura de tão bom que era.
− És tão terrível, So�, e eu adoro-te tanto.

Adorei a declaração e o que aconteceu a seguir. O Ricardo era ele e eu era
eu, mas quando nos fundíamos éramos um ser mágico, não pertencíamos a
nós nem ao outro, apenas àquela mistura perfeita dos dois.
Depois de fazermos amor �cámos em estado de maravilhamento, ele a

fazer-me festas no cabelo e eu a brincar com os pelos claros do seu peito.
Estava quase a dormir, quando os meus pensamentos me levaram ao outro
assunto da tarde que tinha �cado pendente. Mais valia �car tudo dito
naquele dia e não estragar mais nenhum. Já não faltavam muitos até ao �m
das férias...
− E o Diogo? Falaste com ele?
Respondeu-me num tom contrariado.
− Não. Fiquei desorientado com a nossa discussão e nem me lembrei mais

disso.
Segurei-lhe na mão que me acariciava os cabelos.
− Não me quero chatear mais contigo por causa desses dois pombinhos.

Decide como quiseres, mas tenho pena deles, vão �car cheios de saudades
um do outro...
Sentou-se na cama, olhou para mim hesitante e percebi que não tinha

falado com o irmão porque não tinha tomado uma decisão.
− O meu irmão não é um pombinho, é um rato, um rato chato e metediço.
Levantei-me, sentei-me ao lado dele e �z o meu sorriso mais malicioso.
− São dois ratinhos então, mas os ratinhos também precisam de ninhos...
Enlaçou-me pela cintura, sentou-me em cima de si e desenhou uma linha

reta com o indicador, desde a ponta do meu nariz até ao meu umbigo.
Olhou-me com aqueles olhos verdes brilhantes como não havia outros e um
sorriso ainda mais malicioso que o meu.
− E nós os dois. Somos o quê?
O simples passar do dedo dele pela minha pele era su�ciente para me fazer

sentir um redemoinho interior e querê-lo pegado a mim outra vez. Inspirei-
me nisso para lhe dar a minha resposta.



− Nós os dois somos coelhinhos! – Fiz um gesto com as mãos por cima da
cabeça a simular umas orelhas de coelhinha e pestanejei exageradamente.
Abanou a cabeça resignado como quem desiste de uma causa perdida, o

olhar continuava cheio de malícia e tinha mais alguma coisa, que eu não
conseguia perceber o que era mas que me agradava.
− Terrível, a minha So�.
Era pertença. Abracei-o, senti-lhe o cheiro suave e beijei-lhe o pescoço.
− Está bem. Eles podem vir.
Sorri triunfante contra o seu pescoço, muito mais satisfeita por ele ter

cedido graças aos meus encantos do que com o facto de ter ajudado o Diogo
e a Carlota.
− E tu, So�, vens comigo ao jantar dos Mascarenhas depois de amanhã.
Levantei a cabeça e disse-lhe que já tinha con�rmado o jantar da Vanessa.

Ele sorriu e tapou-me a boca com a mão.
− Vens e ponto �nal. Não quero ouvir mais um pio sobre isto, não pode ser

tudo como tu queres, minha coelhinha linda.
Substituiu os dedos pelos lábios e �cou decidido.



Jantar dos Mascarenhas

Claro que na manhã seguinte dei muitos pios sobre o assunto, mas o Ricardo
nem me ouviu. Ele não podia faltar e não aceitava ir sem mim.
A tia São e o tio Artur Mascarenhas, juiz do Supremo Tribunal da Justiça e

primo do avô paterno do Ricardo, eram muito queridos e receberam-nos
muito bem. Depois de conversarmos um bocadinho com eles, o Ricardo foi
buscar bebidas e eu �quei com a Carlota, a minha relações públicas. Tinha-
me custado uma discussão feia, mas tinha ganho uma aliada valiosa.
A tia Pi, ao contrário do tio Afonso que me tratava bem mas não me ligava

muito, também me ajudava a socializar, apesar de na maior parte do tempo
estar ocupada a ser o centro das atenções do seu grupo de amigas.
Durante as apresentações e as conversas em que participei, umas vezes

prestava atenção ao que ouvia e outras vezes não, porque o meu produtivo e
errante cérebro se aborrecia e viajava no tempo, a minha mente nunca me
dava tréguas e as associações de ideias levaram-me a uma conversa entre o
meu pai e o meu irmão Vasco, quando eu tinha dez anos e ele oito.
Não foi uma conversa com palavras caras num momento solene, esse tipo

de discursos não eram nada o género do meu pai. Foi numa tarde de sábado
normal em que a minha mãe tinha ido a uma exposição do Manuel
Cargaleiro e nos deixou em casa com a nossa empregada.
Depois de almoço fomos até ao nosso restaurante. O Vasco queria trocar

cromos com uns meninos e eu ia fazer o passatempo das diferenças no
jornal com o meu pai, um ritual só nosso e extremamente competitivo.
Havia sete diferenças e só podia haver um vencedor, o meu pai escrevia os

nossos nomes por cima do jogo e um tracinho por cada diferença
descoberta. Quem vencesse aquele jogo tinha direito a um ponto no papel
do nosso campeonato das diferenças, que o meu pai guardava na carteira.
O meu irmão apareceu a choramingar no momento em que estávamos os

dois concentradíssimos, empatados com três diferenças cada um.
− Pai! O Telmo bateu-me. Deu-me um murro na cara com toda a força.
O Telmo era �lho de uma das nossas ajudantes de cozinha, tinha mais um

ano que ele mas em tamanho eram iguais.



O meu pai desviou a cabeça do nosso jogo por instantes e olhou para ele,
provavelmente para ver se tinha alguma marca na cara.
− Bateu-te porquê?
Voltou a concentrar-se no jogo das diferenças enquanto o meu irmão

explicava o sucedido. Outro menino tinha um cromo repetido que ambos
queriam. O Telmo agarrou no cromo primeiro, o Vasco achou injusto,
tentou tirar-lho à força e levou um soco.
O meu pai respondeu-lhe sem desviar os olhos do jornal.
− Então, tu é que lhe começaste a bater primeiro.
− Sim, mas era só para lhe tirar o cromo do Gaspar do Rio Ave que é muito

difícil.
− Já percebi, andaste à tareia por causa do cromo. Desta vez levaste, às

vezes acontece.
O meu irmão não aceitou que o meu pai tivesse dado o assunto por

encerrado.
− Oh pai, mas eu sou teu �lho, não é... e... – O Vasco apontou para a

cozinha com o olhar, relembrando que o Telmo era �lho da nossa
funcionária.
O meu pai levantou a cabeça pela primeira vez desde que tinha visto que

ele não tinha nenhuma marca na cara.
− Nunca penses que és mais importante ou que vales mais que ninguém.

Isso vira-se sempre contra ti. Se acreditares que és mais que uns, também
vais acreditar que és menos que outros. O �lho da Dora tem tanto direito de
te dar uma pera, como tu também tens de dar outra no �lho do Presidente
da República. O teu valor não está em nada mais, só aqui e aqui. − Apontou
com a caneta para o peito e depois para a cabeça do meu irmão, logo a
seguir e num gesto contínuo, assinalou o olho do gato que era a sétima
diferença.
− Perdeste So�. – Ia começar a tirar a carteira do bolso do casaco para

assinalar um ponto a seu favor no campeonato, mas eu impedi-o e segurei-
lhe no braço.
− Não valeu pai, estava distraída. A culpa é do Vasco!
Pôs-me o indicador no nariz, meigo mas sério.
– So�, vou-te perdoar só desta vez, que vai ser a primeira e a última.
O meu pai gabava-se que a persistência e sede de vitória que permitiram à

sua «magricela» ser titular da equipa de basquete da escola desde o 6.º ano,



tinham sido forjadas nos nossos campeonatos intermináveis de diferenças.
A seguir pôs a mão no queixo do meu irmão e inspecionou-lhe melhor a

cara.
− Isso não foi nada. Vai dar um aperto de mão ao Telmo e sejam amigos.
Fui com o meu irmão assistir às suas pazes com o Telmo. Deram um aperto

de mão envergonhado, mas passados cinco minutos estavam a fazer
panelinha contra o outro, para o convencerem a dar-lhes cromos que não
tinha repetidos. Aqueles dois eram farinha do mesmo saco e �caram
grandes amigos, mesmo depois do meu irmão entrar para engenharia civil e
o Telmo ir trabalhar na o�cina de um tio.

Quando conheci o�cialmente a mãe da Benedita, estava com a tia Pi, um
casal seu amigo, a Carlota, a avó dela e o Diogo. Tinha deixado o Ricardo
noutra sala, a dissertar sobre o processo de amadurecimento do vinho, para
ouvir os planos da Carlota e da avó nas semanas que iam passar em Londres.
A mãe da Benedita chegou, deu um beijo a todos e olhou para mim com

uma expressão indiferente. A Carlota, a minha dedicada «apresentadora»,
falou-lhe com alguma reverência.
− Tia Nica, já conhece a So�, a namorada do Ricardo?
Depois de um breve cumprimento, ela voltou a olhar para mim com a

mesma indiferença.
− Ah! Mas que bem. Pois é, acho que já a vi na praia. Então e conte lá,

namora com o «nosso» Ricardo há quanto tempo? – Fez um olhar
presunçoso na minha direção e depois olhou para a mãe do Ricardo com
cumplicidade, como se lhe dissesse «esta pessoa menor está a incomodar-
nos mas vamos conseguir mandá-la de volta para onde veio».
A Carlota gaguejou sem saber o que dizer e a tia Pi também não esboçou

uma palavra de apoio. Enquanto eu ponderava rapidamente no que iria
responder, pensei por que motivo é que seria desprestigiante namorar há
pouco tempo? Todos os casais que �caram juntos a vida inteira namoravam
há pouco tempo quando começaram a namorar. Porque é que as pessoas
eram céticas e assumiam que quem namorava há pouco tempo ia deixar-se
em breve, em vez de acreditarem que podia estar a nascer um amor que iria
durar para sempre?
Dirigi-me à mãe da Benedita com uma voz segura e um sorriso de

felicidade serena. Nem sei como o consegui, porque tinha vontade era de lhe



dizer que era uma cabra, por estar a amesquinhar uma miúda da idade da
�lha que nunca lhe tinha feito mal nenhum.
− Há três semanas e cinco dias. − Disse-o com a mesma con�ança como se

estivesse a dizer «há trinta anos e cinco meses».
Olhei-a �xamente depois de falar, não queria entrar em confronto com a

amiga da tia Pi, mas se ela me provocasse não hesitaria em reagir. Eu
acreditava no meu pai. Tinha tanto direito de lhe dar uma pera como ela a
mim. Claro que era uma pera em sentido �gurado, só que o meu cérebro
funcionava de um modo estranho nas alturas mais inapropriadas e imaginei
a mãe da Benedita com a sua espessa camada de base esborratada na
bochecha esquerda, o que pronunciou um pouco mais o meu sorriso.
A mãe da Benedita desviou o olhar e depois abandonou o grupo, para

cumprimentar muito efusivamente um senhor de idade que estava a passar
ao nosso lado.
Voltámos à conversa de Londres, ao Soho mais precisamente, enquanto a

tia Pi olhava para mim com um sorriso enigmático. Os olhos verdes dela a
�tarem-me eram iguais aos do Ricardo, vivos e matreiros.
Eram quase duas da manhã quando decidimos ir embora e nos fomos

despedir dos an�triões e dos pais do Ricardo. A tia Pi estava a conversar
muito animada, mas afastou-se comigo e falou-me ao ouvido.
− Já percebi porque é que o meu �lho está desvairado consigo!
Ocorreu-me que estar desvairado não era uma coisa boa que as mães

desejassem para os �lhos.
− A So� é muito bonita e faz um género fora do vulgar. Parece assim meia

índia como ele diz e tem charme... mas, não me leve a mal, ele tem tido
outras namoradas muito bonitas e com muito charme também. A Benedita e
a Patrícia Ribeiro de Assunção, uma verdadeira beleza clássica, de olhos
azuis e cabelo cor de bronze.
Sempre que a tia Pi dizia para não a levar a mal, era para acabar comigo a

seguir. Naquela noite foi para me dizer que o Ricardo tinha tido opções mais
atraentes do que eu, nomeadamente a tal Patrícia, vencedora do concurso
«miss sangue azul».
− A diferença entre elas e a So�... – Fez um sorriso maroto e eu engoli em

seco, a prever o que a tia Pi, provavelmente ainda mais franca do que o
costume depois de vários gins, me iria dizer sobre o motivo que tinha levado
o Ricardo a desvairar-se comigo, em vez das outras pretendentes de beleza



clássica.
Se tivesse a ver com o facto de ele �car a dormir na minha casa, eu ia dizer-

lhe que se metesse na vida dela.
− A So� tem raça.
Fiquei desconcertada. Por muito que tentasse nunca teria adivinhado.
− Raça?
− Sim, minha querida, não sabe o que é ter raça? É uma coisa que não se

pode aprender nem comprar. Algumas pessoas nascem assim, com raça!
Aceitei e �quei feliz, a tia Pi achar que eu tinha raça era bom e preferível a

alusões sobre sexo ou hormonas, a minha primeira aposta sobre o motivo do
desvairamento do Ricardo.
Fomos a pé da Villa Mascarenhas até minha casa. Tentei �car caladinha,

mas o caminho era longo e não resisti a questioná-lo sobre a beleza da tal
Patrícia Ribeiro de Assunção. O Ricardo estava muito intrigado quando me
respondeu.
− É bonita, sim. Porque me perguntas isso? – Pelo menos não mentiu.
− Foram namorados?
− Sim, durante algum tempo. Quem é que te falou nela?
Podia estar a disfarçar muito bem, mas não se notava grande emoção

quando se referia à beldade de cabelos cor de bronze. Fiquei muito satisfeita
com isso.
− A tua mãe.
O Ricardo �cou muito apreensivo. Nunca se sabia o que poderia sair da

boca da tia Pi.
− O que é que minha mãe te disse?
Não quis complicar a vida da tia Pi com o Ricardo…
− Que essa tal Patrícia era bonita, mas que ela achava que eu era mais. Só

isso.



O �m das férias

Era sábado, dia 1 de setembro, o Ricardo ia levar-me a Portimão no dia
seguinte de manhã e eu ia para casa com o Vasco.
Acordei e percebi que estava sozinha. Levantei-me e encontrei o Ricardo

sentado na mesa da sala em frente ao meu portátil.
Estava feliz por ainda estar com ele, mas ao mesmo tempo não conseguia

evitar uma tristeza �na, que se entranhava em mim conforme acabava o mês
de agosto.
Ao contrário de mim, ele parecia muito contente com o regresso às aulas.

Deixei-o a ler uns emails em espanhol e fui preparar torradas com sumo de
laranja. Nos pequenos-almoços a minha prestação era aceitável.
Estava a acabar de espremer as laranjas quando ele me chamou. Sentou-me

ao seu colo e apontou para o ecrã.
− As tuas aulas começam a dezassete de setembro, vamos para Barcelona a

oito e regressamos a dezasseis. Ficamos num hotel e ajudas-me a escolher
outra casa para este ano, a senhoria da que �quei o ano passado não quer
alugar mais. Costumo �car com o Froilán, num apartamento com dois
quartos desde o nosso segundo ano. Ele já me mandou algumas alternativas,
há um apartamento razoável no bairro Gótico, um dos quartos tem cama de
casal e já o avisei de que �ca para nós, nos muitos �ns de semana em que me
irás visitar.
Não sabia o que é que prevalecia, se a felicidade de ele me estar a incluir

nos planos da sua vida, ou a irritação por não me consultar sobre esses
planos e comprar bilhetes como se eu não tivesse uma vida também. Talvez
a segunda.
Levantei-me do colo dele e falei com rispidez.
− Compraste bilhetes de avião sem me consultar? Achas isso bem?! Apoiou

um cotovelo na mesa e depois a cara na mão, �tou-me calmamente e sem se
mostrar minimamente arrependido.
− Eu quero que tu venhas e tu queres vir comigo. Se eu te perguntasse ias

começar com hesitações porque não te querias «impor», depois eu ia �car a
pensar que não querias vir comigo e íamos acabar por nos zangar. Além



disso, enquanto a tua cabecinha demasiado pensadora decidia se vinha ou
não vinha, as passagens a horas decentes podiam esgotar...
Era impressionante como ele me conhecia bem, mas isso não lhe dava o

direito de organizar a minha vida daquela maneira.
− Agora também nos vamos zangar, Ricardo...
Ele olhou-me menos sereno.
− Se calhar vamos, mas os bilhetes estão comprados e há uma grande

probabilidade de vires comigo na mesma. – Fez uma pausa e apoiou as mãos
nas minhas ancas. − Anda lá, So�, quero que me ajudes a escolher a casa e
não quero �car muito tempo sem ti.
O tom de voz suplicante fez-me ceder.
− Eu vou, mas quero pagar-te o bilhete.
− Ah! Ah! Ah! Claro que queres. Não faltava mais nada, minha menina.
Voltou à sua pose de queque mandão e eu achei que devia tê-lo feito sofrer

mais.

O Ricardo veio conhecer os meus pais no dia seguinte a ter chegado a
Lisboa. Conquistou a minha mãe em milésimos de segundos porque se
reconheceram instantaneamente como aliados naturais. A minha mãe era de
uma família menos abastada, mas muito parecida com a dele em inúmeros
aspetos, a menina Madalena Carvalho tinha berço e era herdeira de uma
família ilustre de Beja.
Por outro lado, o Francisco Mendonça tinha origens humildes e nenhuma

consideração especial por pessoas de «nariz empinado e com a mania que
eram melhores que os outros». Tratava o Ricardo cordialmente, mas apesar
dos seus esforços, o meu novo namorado não teve grande aceitação por
parte do meu pai.
Quando soube da minha ida para Barcelona, apresentada dois dias antes da

partida como um facto consumado, zangou-se comigo como há muito
tempo não o fazia. Eu não precisava que ninguém me pagasse bilhetes para
ir a Barcelona, tinha dinheiro para ir onde quisesse e não era preciso vir um
«puto armado em �no», pagar-me viagens para me levar de férias.
Fez questão de me levar ao aeroporto, estacionou o carro no parque e antes

de chegarmos ao elevador colocou-me na mão o seu cartão do banco, com
um plafond que dava para tudo o que eu precisasse. Disse-me a senha e
acrescentou:



− À mínima coisa que te desagrade, vais para o aeroporto e compras bilhete
para o primeiro voo que houver para Lisboa. Não interessa o preço.
Fiz uma careta e revirei-lhe os olhos.
− Pai, por favor, que loucura é esta que te está a dar…
Insistiu que eu guardasse o cartão, com um dramatismo e um preconceito

que não lhe reconhecia.
− Estes meninos têm a mania e às vezes armam-se em parvos porque têm

dinheiro. Tu não atures nem isto. – Espetou o polegar na ponta do indicador
direito, num gesto que demonstrava uma quantidade minúscula de algo. − À
mínima coisa vens-te embora, sem discussões nem conversas. Apanhas um
táxi e vais direta para o aeroporto. Deixa as coisas todas no hotel que o pai
depois compra-te outras. Só levas essa malita, repõe-se tudo o que está aí
dentro outra vez.
Não valia a pena discutir, guardei o cartão na carteira e abracei-o.
− À mínima coisa, �lha, não te esqueças.
− Sim pai, �ca descansado. – Não tinha tempo para explicar ao meu pai

que o Ricardo era um bocadinho beto e presumido, mas também era um
homem maravilhoso que me amava e fazia muito feliz.
Tinha encontrado a minha alma gémea… a minha alma gémea queque.

Voltei radiante de Barcelona. Eu e o Ricardo demo-mos sempre muito bem,
exceto na altura de pagar as contas nos restaurantes. Conheci melhor o
Froilán e também a sua prima Berta, que por coincidência estudava
medicina como a Joana e com quem simpatizei imediatamente. Também
conheci outros colegas que estudavam com eles na Universitat e amigos de
colegas que também se davam com eles, os membros da pandilha catalã,
como lhes passei a chamar. Ao contrário do grupinho socialite da Praia da
Luz, a pandilha catalã acolheu-me de braços abertos e sem reservas.
Também pode ter acontecido, que ao contrário do que �z na Praia da Luz,

entreguei-me de coração aberto e sem reservas para fazer amizade com eles.
Era muito difícil perceber a diferença quando o observador também fazia
parte da experiência.
O Ricardo e o Froilán decidiram-se por um apartamento antigo mas

remodelado, entre o bairro gótico e o parque da Ciutadella. Dava para irem
a pé para a universidade e para sair à noite, mas o mais importante é que os
dois quartos tinham cama de casal. O Ricardo �cou com o quarto maior



para eu deixar coisas minhas, mas o Froilán também �cou com um bom
quarto no caso de encontrar a mulher da vida dele, e ele encontrou três ao
longo desse ano.
Passei mais quatro �ns de semana em Barcelona antes de acabarem as aulas

e voltei novamente quando começaram as férias de Natal para irmos à neve.
Assim que aterrei no El-Prat, o Ricardo, o Froilán, a Berta e um amigo deles
estavam à minha espera e seguimos para Soldeu, num carro alugado que
atafulhámos de bagagens até ao tejadilho.



Natal de 2007

Segui com a minha família para Beja no dia seguinte a ter chegado de
Andorra. Na noite de Natal falámos ao telefone depois de ele sair da missa
do galo, mas no dia de Natal só recebi uma mensagem.
«Feliz Natal para a minha So�. Já estou cheio de saudades.»
Depois do almoço de Natal com a minha família �quei na sala de jantar

com a minha avó e a minha mãe, a contar à minha tribo pormenores do
meu namoro de verão que tinha chegado ao inverno. O Vasco e o Lourenço
também vieram ouvir para me gozarem descaradamente, um a simular
vómitos e o outro que se suicidava a cortar os pulsos com a faca do queijo.
Tocaram à porta e a prima Sara entrou na sala toda corada.
− É o teu namorado, So�!  
Fiquei sem reação. O Ricardo, na casa da minha avó no dia de Natal, era

uma surpresa muito inesperada.
Ele devia ter-me avisado, para eu falar com o meu pai e a minha família.

Era dia de Natal e podiam não querer receber visitas. O Ricardo tinha uma
forte tendência para decidir a vida de toda a gente sem perguntar a opinião
de ninguém.
Fui em direção à sala de estar ligeiramente contrariada, mas assim que o vi

todo charmoso a fazer conversa com o meu pai e a tia Carolina, claramente
a tentar cair nas boas graças de ambos, perdoei-o.
− Estava a passar por aqui perto e resolvi vir dar-te um beijinho. Não me

posso demorar que ainda vou para Lisboa hoje.
Ele estava em casa do avô em Almeirim e não era nada perto.
Pediu-me para irmos ao carro buscar os presentes e �quei muito

preocupada, o Ricardo armado em Pai Natal tinha tudo para correr mal com
o meu pai.
Recebi um blusão cor-de-rosa e umas calças de ski pretas de uma marca

técnica, com todos os requisitos antivento e antifrio que ele achava
imprescindíveis.
Para a minha família carregámos uma caixa de madeira com garrafas do

vinho produzido pelo avô e outra de cartão com broas caseiras de Almeirim.



O Ricardo sabia muito bem o que fazia, presentes comestíveis eram os que
mais agradavam ao meu pai.
Provámos as broas e o vinho também foi aberto. O Ricardo soltou a língua

assim que descobriu que o meu pai e o Vasco gostavam de saber os
pormenores das castas e de como amadurecer o vinho. Deixei-os a discutir
os processos vinhateiros e fui para a sala jogar uma partida de canasta com a
minha mãe, a minha avó e a tia Carolina, um clássico natalício que não
dispensávamos.
Quando acabei o jogo e voltei para ao pé deles, o meu pai estava muito

bem-disposto a conversar com o Ricardo, e por isso não cometi o erro de me
agarrar ao meu namorado e provocar ciúmes paternos. Em vez disso, sentei-
me no colo do meu pai e falei para todos.
− Quantas garrafas de vinho beberam vocês? O Ricardo ainda vai conduzir!
O Ricardo sorriu, estava muito contente com a quase aceitação do meu pai.
− Eu estou ótimo, So�, sabes que me aguento muito bem. Ao contrário de

ti e da tua amiga Berta, que beberam um copo de vinho quente horrível com
açúcar e riram durante duas horas por causa de um anão.
Só de me lembrar desatei a rir outra vez. O anão �cava mesmo engraçado

com as calças de ski, não tinha sido só do vinho quente...
O meu pai também se riu e �ngiu estar desiludido comigo.
− Vinho com açúcar, �lha? Que ideia foi essa?
O meu pai convidou o Ricardo para �car a dormir e ele recusou

educadamente, mas o meu pai quando convidava era a sério.
− Apesar de apreciar bastante um tipo que se aguenta a um copito, não te

vou deixar ir embora. Avisa a tua família que �cas cá em casa.
O Ricardo recusou novamente e pareceu-me desconfortável com a

situação.
− Não há necessidade, senhor Francisco, estou mesmo bem. Garanto-lhe.
− Não discutas comigo que já tenho uns aninhos a mais que tu. A estrada

está cheia de polícias e a casa está cheia de quartos. Não te tinha deixado
beber metade do que bebeste se não fosse para �cares cá.
O Ricardo assim que soube que ia �car noutro quarto aceitou

imediatamente o convite, mas eu tive vontade de fazer beicinho. Tínhamos
acabado de voltar de uma semana de férias juntos, não fazia sentido ele não
�car no meu quarto.
A menina Hortense, alheia à minha desilusão, preparou-se para ir tratar do



quarto para o Ricardo mas o meu pai impediu-a.
− Deixe-se estar sossegada menina Hortense e sente-se aqui à mesa

connosco. Hoje é Natal e está de folga. Já se arranja o quarto. Primeiro,
experimente um bocadinho deste vinho que um dia não são dias.
A menina Hortense apreciou bastante o vinho e �cou sem condições para

arranjar nada. Foi de tal maneira que o Vasco e o Lourenço foram levá-la a
casa depois de jantar, porque a minha mãe �cou com medo que ela caísse no
caminho.
Fomos todos dormir já passava da uma da manhã. Vesti o robe polar,

esperei até deixar de ouvir barulho e depois esgueirei-me em direção ao seu
quarto.
A reação dele não foi a que eu esperava.
− So�! O que é que estás aqui a fazer?
Apesar dos seus sussurros mal-humorados, entrei na cama e deitei-me em

cima dele
Ele continuou pouco satisfeito com a minha presença.
− So�, vai-te embora, por favor! O teu pai con�ou em mim ao convidar-me

para �car cá e eu não quero ser abusador na casa da tua avó.
O meu pai não era parvo e eu já tinha contado à minha avó a natureza da

nossa relação, não havia segredos na tribo das três. Queria ser abusadora e
abusada, queria muito e não ia aceitar ser rejeitada por causa da sua suposta
integridade obsoleta.
Despi o robe, levantei-lhe a T-shirt e beijei-o no peito.
− Não sou a So�, sou a tua mãe Natal. Trago-te um presente muito

especial… − Beijei-o no peito outra vez e depois entre o peito e o umbigo.
Fiquei à espera de uma reação e ouvi um suspiro. − Um presente de Natal
muito especial para um menino muito bem-comportado. Às vezes, até bem-
comportado demais…
Suspirou outra vez, senti as mãos dele no meu corpo, fez um gemido e

contorceu-se debaixo de mim.
− Estás completamente nua, So�… És tão terrível…
Eu adorava ser terrível… ser terrível com o Ricardo era uma coisa muito

boa.

Depois de fazermos amor em câmara lenta e quase em silêncio, ele quis que
eu fosse imediatamente para o meu quarto. Recusei porque queria continuar



aconchegada ao pé dele e na sua cama quentinha. Ele continuou a insistir e
eu tinha sono, por isso prometi que me ia embora no máximo em uma hora,
para ele me deixar dormir e parar de ser chato.
Acordei não sei quanto tempo depois, com o Ricardo a abanar-me de uma

forma muito pouco romântica. Estava outra vez maldisposto e sussurrante.
− Bolas, So�! Prometeste que te ias embora. Ouvi o teu pai agora mesmo a

passar por aqui. Não devia ter con�ado em ti!
Aquela não era uma boa maneira de acordar, com aqueles murmúrios

ásperos ao meu ouvido.
− Não faz mal, Ricardo, abracinho de bom dia por favor…
Ele estava sem vontade de me abraçar.
− E agora? Como é que vais fazer para não seres apanhada? O teu pai está a

pé!
Eu não estava com medo nenhum de ser apanhada nem compreendia

aquele frenesim.
− Que mal tem se o meu pai está a pé. Acabámos de passar uma semana

juntos! Achas que ele é tonto e pensa que dormimos em quartos separados?
O meu pai de tonto não tem nada… Ele não se importa de eu estar aqui...
Ele apanhou o meu robe do chão e estendeu-mo com veemência.
− Importo-me eu. Acho uma falta de respeito.
O Ricardo e as aparências! Não era importante o que se fazia, o que era

importante era o que parecia que se fazia. Parecer era tão importante como
ser. Não percebia porque é que ele insistia em viver assim no século XXI.
Comecei a falar num tom mais alto, mas ele fulminou-me com o olhar e
baixei o volume. O Ricardo conseguia ser muito intimidante quando queria.
− O que é uma falta de respeito? Termos feito amor? Ou sermos apanhados

depois de o fazer? Se ninguém souber que �zemos já não é falta de respeito?
Vestiu-me o robe à bruta e apertou-me o cinto com força. Aquela obsessão

dele com as aparências e com os bons costumes transformava-o, no meu
entender, para muito pior.
− Não quero saber o que é para ti uma falta de respeito. Prometeste que te

ias embora e não foste. Vais-te embora agora e ai de ti se alguém te vir antes
de chegares ao teu quarto. Vais-te ver comigo, So�, garanto-te que não estou
a brincar.
Estava ameaçador, tirano e a repreender-me sem razão. Fui-me embora

amuada. Tinha sido bem feito que eu tivesse sido apanhada e que o meu pai



o atirasse pela janela.



2008

Perdoei-lhe nesse mesmo dia, quando regressámos a Lisboa e ele me pediu
desculpa pelo excesso de zelo. O Ricardo tinha noção de que o meu pai não
gostava muito dele, tinha conseguido quebrar o gelo e não queria perder
pontos.
Era irónico que o Ricardo, habituado a ser recebido com todas as

amabilidades pelos pais das meninas-bem que namorou, tivesse de lutar
contra a indiferença de um «sogro plebeu», a quem o apelido dele não dizia
nada, o dinheiro na conta bancária muito menos e, até prova em contrário,
era um �nório em quem não con�ava.

Passámos o Ano Novo em Barcelona com a pandilha catalã, que nessa
altura já era tão minha como do Ricardo. Organizei à última hora um jantar
na casa dele e do Froilán, em que cada pessoa levava bebidas ou alguma
coisa para comer. Os restaurantes aproveitam-se da data, nem toda a gente
tinha muitos euros para gastar e assim ninguém �cava de fora.
Para o Ricardo era uma ideia mirabolante e algo embaraçosa, fazer um

jantar em sua casa em que os convidados traziam a comida. Correu tão bem
que ele �cou fã do meu conceito de juntar panelinhas, e a Nochevieja foi a
primeira de muitas festas do género que organizei a meias com a Berti.
À meia-noite comi doze uvas em vez das passas, pedi doze desejos e dei-lhe

muito mais de doze beijos. Às duas da manhã deixámos a casa como estava,
para irmos dançar e continuar a festa no Razzmatazz.
Quando voltámos já estava a amanhecer. Tínhamos apanhado boleia com

um casal amigo do Razzmatazz até ao bairro gótico, para irmos ao Adil, um
kebab aberto 24 horas ao qual nos �delizámos. O Adil, além dos kebabs
normais de carne, também tinha uns falafels em pita que eram os meus
preferidos e dava-me sempre uma bola extra porque eu era muy �aquita.
Ceámos as nossas pitas à conversa com os nossos amigos e depois rimos
durante os três quarteirões que andámos até casa. O Ricardo depois duns
copos a mais era muito engraçado.
Chamámos o elevador, tentando parar de rir para não acordar os vizinhos.

Chegámos ao apartamento de mãos dadas, o Ricardo pôs a chave na porta



mas não a abriu. Olhou-me com os seus olhos de predador educado, abriu-
me os botões do casacão quente e puxou-me para si pelo vestido dourado
muito curto. Encostou-me à porta, levou uma mão à parte interna da minha
coxa no sítio da bainha do vestido e subiu-a um pouco. Ficou a tocar-me
através das meias pretas quase no sítio onde a coxa acabava, dando-me a
entender como o vestido era curto. Não �quei nada preocupada e aproveitei
a carícia com um sorriso, o Ricardo não tinha uma natureza ciumenta e com
um grãozinho na asa �cava mais lascivo, o que lhe assentava muito bem.
− Dime mi mujercita indecente, lo que tanto pedias a la medianoche?
Fechei os olhos, não contive um risinho e apertei a mão dele com as

pernas.
− Muchas cosas. No se puede decir...
Senti a outra mão na minha face, abri os olhos e �quei hipnotizada pelas

duas chamas verdes a re�etirem os primeiros raios de sol da manhã que
entravam pelos vidros do prédio.
− Siempre tan supersticiosa... – Acenei com a cabeça a aceitar crítica, não ia

dizer-lhe e arriscar que os meus desejos não se realizassem, tinha pedido
coisas muito importantes. Saúde para ele e para a minha família, continuar a
namorar com ele, �car colocada quando acabasse o curso e outros desejos
menores que também o incluíam.
− Pues yo no pedí nada. Tengo todo lo que quiero.
Olhei para baixo onde a mão dele me aquecia e depois para ele, um olhar

libertino a condizer com o seu gesto.
− Sí, lo tienes, te pertenece.
Acenou numa expressão aprovadora, como se já o soubesse e não

precisasse da minha con�rmação. Era um presumido demasiado querido
para o conseguir censurar. A seguir, para meu grande descontentamento,
tirou a mão de baixo e colocou-a na minha outra face.
− Pero yo voy a darte una cosa.
Revirei os olhos e abanei a cabeça, ele já me tinha dado duas coisas no

Natal e no dia anterior tinha entrado numa loja do bairro Gótico para me
comprar um cachecol de lã muito quente. Receber mais alguma coisa ia
estragar o momento, preferia muito mais que ele voltasse a pôr a mão onde
estava e entrar em casa. Ele percebeu o meu desconforto e segurou-me a
cara com mais força.
− Esto, es algo que vas a querer, te lo prometo...



Ficou a olhar para mim �xamente, fez um pouco de suspense e depois
disse-o:
− O meu coração. É teu, So�. − Mudou o idioma para o nosso, abandonou

a expressão lasciva e parou de sorrir. Estava a falar a sério e com solenidade.
O Ricardo não era dado a grandes declarações românticas e aquela fez-me
sentir a mulher mais feliz do universo. Tive de fazer um esforço para conter
as lágrimas e responder-lhe, também séria e solene.
− O meu coração também é teu.
Fez o mesmo sorriso aprovador de antes enquanto continuava a olhar para

mim, cheio de amor e con�ança.
− Eu sei. − Beijou-me com ternura, desejo e avidez, a seguir pôs a mão

outra vez onde estava, abriu a porta e levou-nos para dentro, tudo ao mesmo
tempo e sem descolar os lábios dos meus.

Passámos muitos �ns de semana em Barcelona, alguns em Andorra e as
férias da Páscoa em Lanzarote. Eu acabei o curso de biologia, via ensino, e o
Ricardo arquitetura. Para o comemorarmos �zemos uma festa inesquecível
no dia 28 de julho, o último ayuntamento o�cial de cacerolas, com a pandilha
catalã em peso na «nossa» casa.
Voltámos para Portugal dois dias depois, nostálgicos e carregados de coisas

que tínhamos acumulado durante um ano em Barcelona, juntamente com as
recordações daquele capítulo boémio e muito feliz das nossas vidas.
Passámos o verão juntos. Primeiro, na Praia da Luz, ele com os pais e eu

com a Joana e o Fred na casa deles. Depois, fomos para Menorca com a
Berti, o namorado dela, o Froilán e a mulher da vida dele número três de
2008.
A seguir às férias grandes, o Ricardo tinha emprego no atelier Soares de

Almeida Arquitetos, fundado pelo avô, vencedor de um prémio Valmor de
arquitetura nos anos 1980 e um dos mais prestigiados de Lisboa.
Eu concorri ao ensino público nas ofertas de escola e �quei excluída. Fiquei

tão infeliz que, apesar de lhe ter pedido para não o fazer, o Ricardo falou
com o pai sobre a hipótese de conhecer alguém que me pudesse arranjar
emprego.
O meu sogro usou as suas in�uências, satisfeito por nos demonstrar que

era uma pessoa importante e mexia cordelinhos. O diretor do colégio São
Pedro na Estrela contactou-me para uma entrevista e fez-me uma proposta



que aceitei sem hesitar. Foi muito simples e rápido, ao contrário da carrada
de formulários que preenchi no concurso público para depois não conseguir
colocação.



Barcelona ou Paris

Os primeiros tempos no colégio não foram muito fáceis. Os alunos gostaram
da novidade de terem uma stôra muito jovem, que usava ténis e calças saruel
cor de laranja com elefantes, falava sobre ecologia e jogava basquete nos
intervalos.
Os meus colegas não se deixaram conquistar tão facilmente, porque sabiam

que a minha contratação se devia a ser sobrinha de um amigo pessoal do
diretor Moreira. A única professora que me recebeu de braços abertos foi a
Rita Melo, uma das pessoas mais altruístas e maravilhosas que conheci.
Aprendi muito com ela e �quei cheia de saudades quando foi para
Moçambique, depois da morte do marido com um enfarte.
Entrei no colégio desejosa de vestir a camisola e de ser aceite, mas além da

Rita Melo, não tive muita sorte, até que o Gonçalo, professor de educação
física e treinador da equipa feminina de basquete, soube pelas miúdas que
jogava com elas nos intervalos e me perguntou se podia dar-lhe apoio.
Comecei a ajudar nos treinos, a ir aos torneios e a arbitrar jogos entre as
outras equipas, o que me dava muito gozo para grande incompreensão do
Ricardo, que achava que eu estragava o �m de semana pro bono.
Aos poucos, os outros colegas também me deram uma oportunidade e

esqueceram a minha entrada pouco airosa. A minha amizade com a Vera,
que estava há dois anos no colégio e tinha mais seis do que eu, começou
numa exposição sobre a sida que ela decidiu organizar com o 9.º ano.
Ofereci-me para ajudar, entendemo-nos bem e a exposição foi um sucesso.
Além de trabalhos de investigação em pósteres, projetámos um vídeo de
uma entrevista de quatro alunos ao professor de infeciologia da
Universidade de Medicina de Lisboa, cortesia da minha amiga Joana. Os
miúdos puseram legendas e as ideias mais importantes a passar em rodapé
como nos noticiários. Fizeram um brilharete e fez toda a diferença.
No dia seguinte à inauguração da exposição, a Vera veio sentar-se ao meu

lado no refeitório. Pousou o tabuleiro com ar de poucos amigos e falou-me
num tom ofendido.
− Então, benzoca alternativa, já não me ligas? Como acabámos a exposição



já não esperas por mim para almoçarmos juntas? Preferes este barbudo
pouco falador e sem graça nenhuma?
Ri-me com o tratamento dispensado ao Gonçalo.
− Eu sou tão benzoca como tu.
A Vera fez-me uma careta igual à que fazia aos miúdos que inventavam

desculpas para não terem entregado os trabalhos a tempo.
− Não me leves a mal, mas não és a sobrinha de um grande amigo queque

do diretor Moreira?
Se queria ser amiga dela, tinha de lhe contar a verdade.
− O pai do meu namorado é que é amigo do diretor Moreira. Jogaram

rugby juntos.
Ela olhou para mim cheia de curiosidade e ávida de mais informações.
− É verdade. Sou uma pessoa normal, até sou da margem sul, a margem do

pessoal cool e boa onda... – A Vera estava-se nas tintas para a boa onda da
margem sul e continuava à espera do desenvolvimento da minha relação
com o diretor Moreira. − O meu namorado é que pediu ao pai, o arquiteto
Soares de Almeida, para interceder por mim quando eu não �quei colocada
no concurso público.
A Vera �cou visivelmente satisfeita com as minhas revelações.
− Então és só alternativa! E o pai do teu namorado fez o favor ao �lho, mas

não quis admitir que eras nora dele e disse que és sobrinha. Adoro! − Bateu
palmas e sorriu entusiasmada. − Conta-me tudo e não me escondas nada!
Sorri de a ver tão empolgada com a trama que imaginou.
− Ele disse ao diretor Moreira que namorava com o �lho quando lhe pediu

para eu vir para cá. O meu sogro não me acha a nora ideal, mas não me ia
renegar assim. E a verdade é que o trato por tio Afonso, por isso...
A Vera �cou desiludida por a minha história não ser tão «sumarenta»

como ela tinha previsto.
− Tratas o teu sogro por tio? Isso não é estranho?

Depois da Vera, a maioria dos colegas também me aceitaram. Só o
professor Humberto, responsável pelo núcleo de ciências, não se
conformava que em vez de uma professora experiente e amiga da mulher, o
diretor Moreira tivesse contratado uma «uma queque verdinha acabada de
sair da faculdade».
Durante a semana, o Ricardo não se importava que eu �casse nos treinos



porque ele também saía tarde do atelier, mas tinha alguma di�culdade em
compreender os torneios de basquete aos sábados.
Nessa quinta-feira tinha ido buscar-me ao colégio e estávamos os dois a

jantar no meu restaurante, eu um bitoque sem bife da So� e ele uma
espetada de lulas.
− A�nal, és professora de ciências ou treinadora de basquete? Esse Gonçalo

deve ser um sorna e aproveita-se de ti para não fazer nada!
Pareceu-me que o Ricardo estava com ciúmes, o que era muito raro.
− Ricardo, eu gosto de ir com as miúdas aos torneios, às quatro da tarde já

estou despachada e passamos o resto do dia juntos.
O Ricardo suspirou e deu-se por vencido.
− Avisa já esse Gonçalo de que não estás cá no Carnaval porque vais para

Paris fazer umas miniférias românticas com o teu namorado.
Estava de�nitivamente com ciúmes, o que era completamente absurdo, mas

nem o mencionei porque ele iria negar.
− Por falar nisso, Ricardo, tive uma ideia fantástica. Em vez de irmos a

Paris podíamos ir a Barcelona!
O Ricardo insistiu que devíamos ir a Paris. Já conhecíamos Barcelona de

trás para a frente e eu só tinha ido a Paris uma vez com os meus pais.
Eu preferia reencontrar os nossos recantos nas vielas da Gràcia, tapear no

barrio Gótico e tomar unas copas pela noite dentro com a pandilha catalã..
− Paris é a cidade mais romântica do mundo, So�. Vamos passear no Sena,

pomos um cadeado na Pont des Arcs, vamos a Montmartre... Já conheces
Barcelona de cor, deixa-me levar-te a Paris, é a cidade dos amantes!
Fiz beicinho e a minha cara suplicante a que ele normalmente não resistia.
− Nós somos amantes de Barcelona. Em Paris somos turistas! Além disso,

já liguei à Berta a contar a minha ideia e a perguntar-lhe se ela passava o
Carnaval em Barcelona. Sabes como ela é, entusiasmou-se e já está a
preparar uma reunião memorável nesse sábado, a começar às nove no
Ciudad Condal e sem hora para acabar! Confessa que te apetecem uns
pinchitos do Ciudad Condal...
Olhou-me contrariado, nem com a referência ao seu restaurante de tapas

preferido o estava a conseguir convencer.
Pelo vistos, não estava com saudades de Barcelona, ao contrário de mim

que sentia muita falta de estar com a Berta, de sairmos juntas e de a ouvir
defender apaixonadamente as suas ideias sobre tudo um pouco, desde o



melhor sítio para comer panellets até ao direito da Catalunha à
independência. Ao contrário do Froilán, que adorava ser madrileno, a Berta
tinha nascido em Barcelona e os dois discutiam interminavelmente sobre as
suas ideias independentistas. Eram capazes de se injuriar durante horas e vi
várias vezes uma Berta de cabeça perdida, a apontar para mim e para o
Ricardo, enquanto gritava para o Froilán: «Ellos son el único pedacito con
suerte en que tú y los otros cabrones de Madrid no pudieron echar sus garras
de mierda!»
A Berta era a minha Joana catalã e eu queria estar com ela.

− Combinaste um jantar no sábado com a pandilha catalã?
O Ricardo adorava estar com eles, mas não parecia feliz com a ideia.
− Mais ou menos, e talvez tenha combinado ir ao Encants com a Berta no

domingo de manhã…
Havia de tudo o que se pudesse imaginar no Encants, mas eu e a Berta

éramos mais �éis às parades de roupa e acessórios.
− Combinaste ir às compras com a Berta na nossa escapadela romântica?
Estava indignado sem razão, ele não podia querer decidir sempre tudo,

Paris não ia sair do sítio e eu já estava a contar os dias para rever a Berta.
− Não é ir às compras, Ricardo! O Encants é o nosso ritual de guapitas.

Remexer nas bugigangas, pôr a conversa em dia, beber uma cerveza… Vai
ser só no domingo de manhã!
Fez uma expressão amuada e falou-me friamente.
− Certo. Já percebi que não queres ir a Paris comigo e já tens tudo

combinado com ela. Sendo assim, podes tratar de tudo sozinha.
A partir dali, todas as minhas iniciativas para termos uma conversa foram

infrutíferas, pelo que acabei por desistir.
Quando terminámos de jantar, o Ricardo quebrou o silêncio para me

perguntar se eu queria que me deixasse em casa. Recusei porque ele estava
com um feitio horrível e ninguém no seu juízo perfeito teria vontade de se
meter dentro dum carro com ele.
Recebi o seu beijo rápido e fui até ao balcão ter com a Paulina, que desde os

meus cinco anos conversava comigo sobre o que eu quisesse, enquanto
tirava cafés e servia as bebidas.
O Ricardo despediu-se do meu pai, que estava a confraternizar com uns

clientes habituais, e saiu com cara de zangado. Estava a �car mal habituado



porque eu raramente o contrariava.

Passado pouco tempo, eu já me sentia muito mais satisfeita, graças à
Paulina, que me garantiu que a atriz do �lme Quem Quer Ser Milionário era
igualzinha a mim. Entretanto, avançámos para outros assuntos, como ela
descon�ar que um dos nossos empregados de mesa andava a ser traído pela
mulher.
− Estou-te a dizer, So�, uma vizinha minha viu-a no carro do Quim

Balelas. Aquele tipo tem uma lábia que as faz cair a todas e não respeita
ninguém. O Paulo é um tapado e já tem a cabeça enfeitada.
A Paulina já tinha sido a mulher que eu achava mais bonita, a seguir à

minha mãe. Quando eu era pequena parecia-me igualzinha a uma Barbie,
com as suas roupas justas, os olhos azuis com eyeliner e os cabelos pintados
de louro. Mais tarde, quando tinha 14 anos, percebi que a Paulina era uma
Barbie mãe solteira e vítima de violência doméstica. Quando se separou do
pai do �lho mais novo, o tipo apareceu no restaurante a chamar-lhe nomes
ordinários em voz alta, para a humilhar e fazê-la perder o emprego.
Ele não contava era que o meu pai, sempre muito gentil com os clientes e

impecavelmente vestido com a roupa que a minha mãe lhe comprava na
Loja das Meias, o agarrasse pelos colarinhos e o expulsasse, enquanto lhe
gritava que não tinha medo de «montes de esterco» que batiam em mulheres
e que lhe dava um «tiro nos cornos» se ele voltasse a pôr um pé dentro do
restaurante.
A atuação do meu pai, que incluiu uma cabeçada no ex-companheiro da

Paulina em frente ao restaurante, foi um acontecimento muito comentado
na nossa zona e fez com que a minha mãe não lhe falasse durante uma
semana. Aquela não era maneira de pessoas civilizadas falarem nem
resolverem os assuntos.
Eu achei o máximo e perguntei-lhe se ele tinha mesmo uma pistola.
− Claro que tenho, �lhota. Quando fores mais velha ensino-te a usá-la. –

Fiquei horrorizada e excitada ao mesmo tempo. O meu pai era o meu herói.

Senti o seu braço terno por cima dos meus ombros.
− Então, �lhota? O teu namorado saiu daqui todo enxofrado. O que

aconteceu?
Fiquei triste por o meu pai se ter apercebido. O Ricardo não precisava de se



ter chateado tanto por eu querer decidir o destino de um �m de semana
prolongado.
− Nada de especial, pai. É por causa das férias de Carnaval. Ele quer ir para

um sítio e eu quero ir para outro. – Senti vergonha de dizer o motivo da
nossa discórdia em frente da Paulina, que não devia ter ido muitas vezes de
férias para fora do país.
O meu pai cruzou os braços e abanou a cabeça.
− Isto realmente… Só visto! Zangou-se contigo porque quer ir de férias

para um lado e tu para outro! O que vos falta é problemas a sério, se
tivessem vinte cinco ordenados para pagar no �m do mês, já não se
preocupavam tanto se vão para Aveiro ou para o Havai!
A Paulina aproveitou para concordar com o meu pai e também meter a sua

colherada na minha vida.
− Pode crer, senhor Francisco, nem devem estar à rasca como eu, que este

mês tenho o seguro do carro para pagar. Eu acho que deviam ir para onde a
So� quer. Se ele é assim bonzinho como parece devia fazer-lhe a vontade.
A Paulina, apesar de castigada pela vida, era uma alma doce que estava

sempre do meu lado.
− Eu também acho, Paulina, e vamos mesmo, porque sou eu quem vai

marcar tudo.
O meu pai olhou-me com aprovação.
− Marca, �lha, marca tudo como tu queres. Os pais criaram-te para seres

independente e dona de ti, não foi para andares a toque de caixa de �nórios
com as fraldinhas ainda agarradas ao cu.
A Paulina deu uma gargalhada alta, os clientes mais próximos olharam

para ela e o meu pai lançou-lhe um olhar para que se moderasse. Ela
continuou a rir, mas mais baixo.
− Ah! Ah! Ah! Só o senhor Francisco para me fazer rir agora... Finórios

com as fraldinhas agarradas ao cu!
Também tive vontade de rir mas contive-me.
− Não digam isso do meu namorado!
Ele queria levar-me a Paris, também não era assim tão mau...

Ignorei a birra do Ricardo e marquei passagens para �carmos cinco noites,
desde sexta até quarta-feira. Nunca se �cava tempo demais em Barcelona.
Em vez de marcar um hotel, aluguei um apartamento na Gràcia a um



amigo da Berta, com vista para a Plaza de Rovira i Trias, onde havia uma
mercearia vegan que também fazia refeições para fora.
Já passava das onze da noite de sexta-feira quando chegámos, mas a Berta e

o Froilán também estavam desejosos de nos ver e vieram ter connosco, para
tapearmos até às tantas no Barravas, que era perto do apartamento e só
fechava às quatro da manhã.
A�nal, não era só eu, o Ricardo também estava com saudades da pandilha

catalã e a saída de sábado foi realmente memorável. A noite acabou depois
das seis com metade da pandilha no nosso apartamento, os orgulhosos
resistentes, a bebermos o vinho que o Ricardo tinha levado para lhes
oferecer.
Quando o Froilán e outro nosso amigo, o César, adormeceram no sofá. A

Berta não quis desperdiçar a oportunidade e decidiu pintar as unhas do
primo com um verniz vermelho que tinha na mala.
Primeiro tentei detê-la, porque imaginei o Froilán a mexer as mãos e a

sujar o sofá, mas a Berta estava irredutível. Em defesa do sofá, acabei a
pincelar as unhas que ela ia pintando de vermelho com um secante que ela
também tinha dentro da mala, enquanto nos ríamos desalmadamente.
Não se aguentava, as mãos do Froilán cheias de pelos pretos e dedos

gorduchos com as unhas pintadas de vermelho, eram dos tais disparates que
nos levavam às lágrimas.
O Ricardo estava sentado à nossa frente, a apreciar o nosso trabalho e a

beber tranquilamente o resto do seu vinho. Falou-nos com o seu olhar felino
e um sorriso irresistível.
− Si se despierta... No las voy a salvar...
Eu tinha a certeza de que nos salvaria e também que era completamente

apaixonada por ele. Era de sonho. Eram seis da manhã, a namorada estava
de joelhos no chão a rir como uma doida enquanto pincelava as unhas do
amigo, ao seu lado, a Eva e o Lúcio estavam na marmelada de uma maneira
que muitos considerariam excessiva, mas ele não perdia a sua pose.
Acabámos a manicura, rimos mais um pouco e foram-se todos embora

menos o Froilán e o César, que �caram cada um no seu sofá, tapados com
umas mantas suplentes que encontrei nos armários.
Enquanto eu me descalçava, ele sentou-se na chaise longue do nosso quarto

e reclamou furioso.
− Estou-te a dizer, So�. Estiveram a fazê-lo na casa de banho. É uma falta



de respeito inacreditável!
Era muito tarde e eu não queria saber o que a Eva e o Lúcio tinham feito na

casa de banho, só queria dormir. Sentei-me ao seu lado, ainda de vestido e
meias pretas até à coxa, encostei-me ao seu braço e tentei acalmá-lo.
− Não estiveram...
O olhar que me fez era uma garantia que algo tinha acontecido na nossa

casa de banho.
− Se calhar estiveram. Deixa estar, Ricardo, não faz mal...
Falou alto no momento em que eu estava quase a fechar os olhos.
− Não faz mal, So�? Achas uma coisa normal? – Estava a zangar-se comigo

como se eu os tivesse encorajado. Aquele mau feitio só podia ser sono.
Resolvi brincar com a situação para ele relativizar e irmos dormir.
− Vês, Ricardo? Barcelona é que é a cidade dos amantes! Eu disse-te!
Ele não achou graça à brincadeira.
− Isto não é ser a cidade dos amantes! É ser a cidade do deboche!
Encolhi os ombros e �z um estalinho com a língua.
− É tudo parecido, Ricardo.
Ele inclinou a cabeça de lado e percebi que já não estava irritado, estava

predatório. O meu felino preferido empurrou-me até eu �car deitada na
chaise longue e debruçou-se até �car em cima de mim. Subiu o meu vestido
até à barra de renda preta das meias e mordeu os lábios.
Encarou-me cheio de malícia enquanto me falava num tom reprovador.
− É parecido, menina So�a? Acha?
A menina So�a e o Sr. Arquiteto eram os nossos alter-ego levianos, criados

uns meses antes numa tarde de sábado em que fomos ao atelier deserto do
Ricardo buscar a sua carteira esquecida. Eu comecei a brincar com uma peça
decorativa do atelier, um telefone enorme dos anos setenta com muitos
botões, ao mesmo tempo que pestanejava e o chamava de Sr. Arquiteto com
uma voz dócil.
O que era para ser uma paragem de cinco minutos, tornou-se num longo

programa, cheio de luxúria e inesquecível.
− A menina So�a também gosta de deboche, não é?
Normalmente, a menina So�a telefonista era uma libertina que se fazia de

submissa, mas naquela madrugada apeteceu-lhe enfrentar o Sr. Arquiteto.
− Gosta e o senhor arquiteto também, só que se faz de puritano. É um

sonso.



O Sr. Arquiteto abriu a boca de espanto.
− Um sonso? − A menina So�a estava deitada com a cara linda do Sr.

Arquiteto por cima da dela, ele ajeitou-a para a poder beijar melhor e depois
sorriu-lhe como o lobo mau. Só que a menina So�a não tinha medo daquele
lobo mau.
− Sim, senhor arquiteto. Um sonso.
Ele �cou incrédulo com a audácia da menina So�a telefonista e fez-lhe um

olhar recriminador. Pôs-se de joelhos em cima da chaise longue e levantou as
pernas da menina So�a até �car com uma de cada lado da cintura.
− Já vai ver o sonso, menina So�a.

O Froilán acordou à uma da tarde e desatou a gritar assim que viu as
unhinhas pintadas de vermelho.
− La puta madre que parió!
Eu encolhi-me até �car toda debaixo da roupa da cama enquanto o Ricardo

se levantava.
− Agora devias ligar à Berta e irem as duas aturá-lo…
Tive de o fazer pouco depois, porque não tinha acetona e o Froilán não

aguentava ver as suas unhas pintadas.
A nossa ida ao Encants transformou-se num programa de grupo ao �m da

tarde, com o Ricardo, o Froilán e o César, que se interessava por relógios
antigos e também pela Berta.
Assim que chegámos, eu e a minha amiga �zemos uma manobra de evasão,

para termos charlas de chicas enquanto apreciávamos as mercadorias. Ela
comprou um cachecol amarelo-torrado, eu adquiri um champô de romã e
uma moldura com uma fotogra�a a preto e branco do John McEnroe, um
dos ídolos do Ricardo, tirada em Wimbledon nos anos oitenta.
Tinha-a escondido atrás das costas quando voltei para o pé dele e lhe

perguntei com voz mimada.
− Já lhe passou a birrinha por não ir a Paris, senhor arquiteto?
− Nunca �z birrinha.
− Fez, mas está perdoado. Porque o adoro. – Dei-lhe o presente, ele puxou-

me para si e pareceu-me nervoso. Tinha-o notado assim outras vezes
durante o �m de semana. Já lhe tinha perguntado o que se passava e
respondeu-me que estava preocupado com um projeto importante do
atelier. O Ricardo tinha de aprender a desligar do trabalho, era um



desperdício ir para Barcelona e estar a pensar no que tinha de fazer quando
voltasse.

Na segunda-feira passeámos sozinhos pela cidade e acabámos o dia no Parc
Guell. Valia sempre a pena ir ao parque do Gaudi descobrir pormenores que
nos tinham escapado.
Estava um dia frio mas estávamos bem agasalhados, o Guell era a última

paragem e apeteceu-nos descansar. Sentei-me no banco ondulante da praça
oval e o Ricardo deitou-se com a cabeça no meu colo. Desviei o olhar de
Barcelona para o seu rosto e �z-lhe festas na testa e no nariz. Ele sorriu e
falou-me com os olhos fechados.
− Foi uma boa ideia teres alugado o apartamento em vez de irmos para um

hotel.
Acariciei-lhe os cabelos claros com os dedos, feliz por ele ser meu.
− Pois foi, e ainda deu para receber metade da pandilha até de

madrugada...
Abriu os olhos antes de continuar.
− Gostava de estarmos sempre assim os dois.
Desenhei o contorno perfeito das suas sobrancelhas.
− Eu também.
Sentou-se ao meu lado, puxou-me para o seu colo e �cámos a sorrir um

para o outro sem motivo aparente.
− Casa comigo.
Foi uma grande surpresa.
− Estás a falar a séri... – Não acabei a frase porque ele me fez um olhar que

eu conhecia muito bem. Estava a falar muito a sério e queria uma resposta.
Encostei os meus lábios aos seus num beijo rápido mas sentido.
– Sim. − Outro beijo. – Sim.
O terceiro beijo foi muito mais longo e eu não precisei de repetir a resposta

porque ele percebeu. Quando parámos de nos beijar, sentia-me muito feliz
mas um bocadinho em choque.
− Já tinhas pensado nisto ou foi uma coisa que te apeteceu assim de

repente?
Olhou-me descontente.
− Já tinha pensado, So�, muito. Pedir a uma pessoa para entrar connosco

numa igreja onde vamos jurar perante Deus amá-la para o resto da vida, não



é o mesmo que decidir ir ao cinema.
As palavras «igreja» e «jurar» causaram-me palpitações e suores frios.

Tinha de me acalmar rapidamente antes que ele se apercebesse, por isso
desviei a conversa num sentido menos enervante.
− Era por isso que querias ir a Paris?
− Sim. Queria pedir-te em casamento numa ponte do Sena. Primeiro, achei

que podíamos ir lá na Páscoa, mas depois não quis esperar mais.
Fui invadida por uma alegria imensa, teria adorado ouvi-lo pedir-me em

casamento em qualquer parte do mundo.
− Nenhum sítio de Paris seria mais romântico do que o nosso Guell.
Ele fez-me uma festa no cabelo enquanto me falava com ternura e

resignação.
− Só tu é que pensas assim, So�, mas ainda bem que gostas tanto do lugar

onde �caste noiva. – Beijou-me entre o canto do olho e os cabelos.
− Não imagino um lugar melhor para �car noiva. Adoro o Guell e

Barcelona! Por falar em noiva, não era suposto eu receber um anel?
O Ricardo era sempre muito tradicional, era estranho que não tivesse

seguido o protocolo dos pedidos de casamento.
− Era, mas só se fosse em Paris. Além disso, tu tens uma grande tendência

para a indecisão. Podias �car a pensar se querias ou não querias e eu �cava
feito palerma com o anel na mão.
Eu não estava à espera de ser pedida em casamento nem de receber um

anel, mas desiludiu-me saber que não ia receber um por ser indecisa e não
termos ido a Paris.
− Eu estou completamente apaixonada por ti, ia sempre dizer que sim!

Como é possível achares que eu ia �car indecisa?!
O Ricardo falou-me com desinteresse e como se a responsabilidade de não

receber um anel fosse completamente minha.
− Querias receber um anel, So�? Nunca te vi a usares joias. Só gostas de

colares com conchas, missangas e os pompons dessas tais malas dos monges.
Gostava de ter recebido um anel de noivado pelo que simbolizava, mas não

disse mais nada.
Fiquei a vê-lo tirar um saquinho de veludo preto do bolso do casaco e

balançá-lo pelo �o à minha frente. Tinha um sorriso triunfante e os olhos
brilhantes.
– Mandei-o fazer de propósito para ti, uma noiva que não usa joias mas



gosta muito de �ores.
Depois de me beijar a palma da mão, duas argolas muito �nas de ouro que

suportavam uma opala rodeada por minúsculas pétalas de ouro e brilhantes,
deslizaram pelo meu dedo. Desviei o olhar da minha mão para o Ricardo,
que aguardava expectante a minha reação.
− É maravilhoso! Nunca pensei que um anel pudesse ser tão perfeito...
Segurou-me na face com as duas mãos e olhou-me �xamente. O seu olhar

dissolvia-me a partir do meu interior.
− Eu também nunca pensei que ia amar alguém tanto como te amo. Queres

mesmo casar comigo ou estás a deixar-te levar pelo momento e depois vais
�car com dúvidas?
O Ricardo conhecia-me bem, eu era um pouco indecisa, mas tinha uma

certeza absoluta: queria �car com ele para sempre.
− Quero muito casar contigo e ter um monte de �lhos iguais a ti, com olhos

verdes e sorriso matreiro.
Deslizou os polegares e limpou-me uma pequena lagrimita que não

consegui conter.
− Queres muito, So�?
Acenei em silêncio a tentar conter o resto das lágrimas.
− E um monte de �lhos?
Acenei novamente e ele fez um gemido delicioso.
− Anda, vamos para casa começar a treinar para isso.



Promessas imperfeitas

Na sexta-feira depois de termos chegado de Barcelona, combinámos ir
jantar com o Fred e a Joana para lhes contarmos a novidade.
Como a tia Pi me tinha ligado de manhã e não a atendi porque estava em

aula, telefonei-lhe enquanto esperava pelo Ricardo no portão do colégio.
− Parabéns, minha querida! O Ricardo contou-me!
Percebi que estava muito feliz com a novidade.
− Bem, vamos ao que importa, preciso de uma data! O meu �lho falou-me

em junho e estamos em cima do acontecimento! O padrinho do Ricardo é
cônsul em Nova Iorque e tem uma agenda muito complicada, os Tavares da
Conceição costumam ir para Formentera nessa altura e também tenho de
avisar os Oliveira Ramalho com antecedência! Precisamos de fazer os
convites rapidamente. Eu pensei num género natura requintado, à base de
verde e creme...
Quando desliguei estava a hiperventilar com a perceção de tudo o que

envolvia casar-me com o Ricardo.
Quatro dias antes a data era-me indiferente, mas naquele momento, junho

era muito cedo. Precisava de mais tempo para me preparar.

Pedi ao Ricardo para passarmos em minha casa com a desculpa de querer
mudar de roupa, iniciei a estratégia «ganhar tempo até ao casamento» mas
ele não foi nada recetivo.
− Que parte de mim é que queres conhecer melhor, So�? Explica-me para

eu perceber!
− Não sei, tu não achas que também me devias conhecer melhor antes de

casarmos mesmo...
Ele estava a �car cada vez mais contrariado.
− Não, não acho. Se te pedi em casamento era porque queria casar contigo.

Não te pedi em casamento para te conhecer melhor. Se tu não me conheces
tenho pena, So�, porque eu conheço-te muito bem.
Era verdade, ele adivinhava os meus pensamentos, algumas vezes de forma

instantânea, no momento em que eu os produzia.
− Mas que diferença faz esperarmos mais algum tempo? Nem temos casa



ainda...
O Ricardo falou-me num tom reprovador.
− Faz muita! E já combinei com o dono daquela casa que te falei irmos vê-

la amanhã de manhã. Qual é o teu problema, So�? Não é o sonho de todas
as meninas usarem um vestido branco de princesa e serem as mais lindas da
festa?
Era precisamente a festa que me fazia nervos e o Ricardo percebeu que me

retraí assim que a mencionou.
− Tu não queres casar! Porque é que aceitaste?! Não acredito nisto. Eu

�quei tão feliz, contei à minha família, falei com o meu avô...
O meu problema era mesmo a sua família e os seus amigos

importantíssimos.
− Não é nada disso.
− Então, é o quê? Diz-me o que se passa contigo porque te garanto que

estou a um passo de desistir de tudo.
Eu não queria que ele desistisse, mas não me sentia à altura da cerimónia
natura chique cheia de gente da alta sociedade que a tia Pi ia fazer em
Almeirim.
− Eu quero muito estar casada contigo, para sempre. Mas a festa assusta-me

um bocadinho. Não podemos ir a Las Vegas e casar lá? Era divertido e
diferente, depois voltávamos já casados para viver nessa casa de que gostaste.
A minha sugestão inocente deixou-o extremamente irritado.
− O quê? Sinceramente, So�! Às vezes tens umas ideias que não lembra a

ninguém e dás cabo de mim! O que é que te assusta?
Repreendeu-me em voz alta, o que normalmente não corria bem porque eu

conseguia ser bastante mais gritadeira do que ele.
− Ser o centro das atenções numa festa onde quase todas as pessoas

pensam que não estou à altura do fantástico noivo herdeiro dos vinhos!
− E desde quando é que te preocupa tanto o que toda a gente pensa?
Ele continuou a falar-me alto e eu respondi ainda mais alto.
− Desde que vou ser a princesa da porcaria festa e tenho de fazer sala a um

bando de chatos presumidos amigos dos teus pais!
O Ricardo não voltou a gritar. Falou baixo e de forma pausada.
− Longe de mim fazer-te passar por tal tormento. Considera tudo

cancelado. Cedi em muitas coisas por ti, mas tu pelos vistos não podes ceder
nesta por mim. Tudo bem. Eu quero casar na nossa capela com o padre



Pinheiro, que me batizou e me deu a primeira comunhão. Boa sorte para
encontrares alguém que queira ser casado pelo Elvis em Las Vegas. Comigo
não contes para palhaçadas dessas.
Ele não podia cancelar o casamento e acabar o namoro comigo. Não era

justo. Juntei as mãos à frente do peito e tentei chamá-lo à razão.
− Ricardo, estás a ser exagerado. Eu não disse que não queria casar, eu só te

pedi um pouco mais de tempo...
Falou-me friamente enquanto agarrava no casaco para se ir embora.
− E eu dou-te. A partir deste preciso momento tens todo o tempo do

mundo.

Liguei-lhe meia hora depois. Disse-me que não tínhamos mais nada para
conversar numa indiferença altiva como só ele sabia fazer e não voltei a
insistir.
Passadas vinte e quatro horas, apercebi-me de que tinha feito uma grande

asneira e que não tinha muitas opções. Ia aceitar a festa que ele quisesse e
quando quisesse, desde que voltasse a ser meu namorado, noivo, marido ou
o que ele quisesse. Domingo de manhã mandei-lhe uma mensagem a pedir
para falarmos pessoalmente e combinámos encontrar-nos no pontão da
Cova do Vapor, a foz do rio Tejo na margem sul, que �cava a dez minutos de
carro de minha casa.
Quando cheguei o Ricardo já lá estava. Saí do carro da minha mãe a tremer

e senti um frio insuportável, ao vê-lo a caminhar muito sério e com a sua
pose de bem-nascido na minha direção.
Assim que nos aproximámos, não aguentei mais e agarrei-me a ele, como

um náufrago a uma boia. Ele não me repeliu, apesar de não saber o que lhe
queria dizer, envolveu-me num abraço que me aqueceu e me fez
desmoronar.
− Não me faças isto, Ricardo. Eu amo-te tanto! Porque me estás a fazer isto?
− E eu amo-te mais, So�. E tu? Porque aceitaste casar comigo e depois

voltaste atrás?
Eu não tinha voltado atrás, só tinha pedido mais tempo, mas aquela

discussão já não era importante.
A minha ansiedade com o dia do casamento não era nada comparada com

o tormento de ele me ter deixado. Nada me assustava mais do que a hipótese
de o perder.



− Promete que nunca mais me deixas, Ricardo. Aconteça o que acontecer.
Afastou-se ligeiramente, olhou-me �xamente e respondeu sem pestanejar.
− Prometo.
Ainda não era su�ciente para mim, aquela espécie de chantagem tinha

acabado comigo, queria garantir que ele nunca mais a voltaria a fazer.
− E promete que nunca mais ameaças ou falas disso sequer.
Ele fez um sorriso que lhe iluminou os olhos e um barulhinho de

satisfação. Percebeu que eu ia ceder, aquelas eram as minhas condições e
agradavam-lhe.
− Nunca mais te deixo, nem ameaço ou falo disso, aconteça o que

acontecer.
E cumpriu. O Ricardo cumpria as suas promessas. Podia tê-lo feito

prometer que nunca me trairia com uma estagiária, mas na altura não me
ocorreu que fosse um cenário provável.



O casamento

A minha mãe �cou à minha espera para saber pormenores da reconciliação
e �cou muito feliz quando lhe disse que iríamos casar no início do verão.
O meu pai, como eu imaginava, não demonstrou um décimo da alegria da

minha mãe.
− Vocês são muito novos, So�! Não era melhor aproveitarem a vida antes

de se prenderem? Que necessidade têm de casar já?!
Regozijei-me internamente pela sábia decisão de lhe contar sem o Ricardo

estar presente. O meu pai não se inibia perante ninguém quando alguma
coisa não lhe agradava.
− Vamos aproveitar a vida na mesma, pai! Ainda a aproveitamos melhor, a

vivermos juntos na mesma casa.
Ele fez uma careta de desacordo e eu relembrei-o de que também tinha

casado muito cedo. Ele ripostou num tom desconsolado, como se fosse uma
criança a quem iam tirar um brinquedo.
− Eram outros tempos. Agora as pessoas têm liberdade para namorarem à

vontade, passearem e fazerem o que quiserem sem terem as
responsabilidades de ter uma casa. Não percebo porque é que não queres
aproveitar isso...
Pareceu-me que ele não queria era que eu saísse de casa. Se lhe dissesse que

ia casar mas que continuava a morar com eles não se teria importado tanto.
− Oh pai, eu pre�ro casar. Na vossa altura não se podia namorar à vontade

e agora aos vinte e quatro anos é muito cedo para casar! Tu não és assim!
Aprendi contigo  a respeitar as escolhas dos outros, a deixar que cada um
faça o que quer da sua vida e a fazer o que eu quero com a minha...
O meu pai fez um gesto de assentimento pouco sincero.
− Isso era tudo muito bonito se não fosses a minha �lhota linda que se vai

embora de ao pé de mim...
Sentei-me ao colo dele e abracei-o.
− Oh! Paizinho querido, venho visitar-te milhões de vezes e qualquer dia

venho cá deixar-te netos para tomares conta deles!
Pus-lhe um indicador de cada lado da cara e puxei-lhe ambos os cantos da



boca, um truque de quando era criança que costumava resultar quase
sempre.
− Sorri... sorri... sorri...
Funcionou, ele sorriu da infantilidade e envolveu-me num abraço terno.
− Sim, deixa-os sempre cá, com os outros avós não podem �car. São chatos

como a potassa e vão aborrecer os miúdos até à morte.
O meu pai estava a ser injusto. O meu sogro podia ser um pouco

enfadonho, mas tinha muita paciência para crianças e a minha sogra era
muito divertida.
Ao contrário de mim, o meu pai sempre achou que eu era boa demais para

o Ricardo e para a sua família chique e cansativa.
− Sim, deixo-os sempre cá, até suplicares para os levar porque já não os

podes aturar. Imagina se saírem ao Vasco!

A data �cou marcada para dia 27 de junho e a tia Pi perseguiu-me a partir
do momento em que lho comuniquei.
Na quinta-feira da semana seguinte, ligou-me pela segunda vez nessa tarde,

praticamente a exigir que fôssemos ver convites de casamento no sábado de
manhã. Eu já tinha combinado com a Joana irmos a um evento de ioga
dance. Escolher convites estava fora de questão. Além do mais, fazia-me
impressão perder tanto tempo a escolher um cartão com letras. Para mim o
ideal seria mandar os convites por email, uma solução muito mais ecológica.
A minha sogra �cou horrorizada quando lho sugeri e ia tendo um fanico,
por isso tive de optar por outra estratégia.
− Eu não posso ir, tia Pi, mas vou delegar numa pessoa com muito mais

bom gosto do que eu e na qual con�o a cem por cento. O que lhe parece?
− Vai delegar na sua madrinha?
A ideia fez-me rir baixinho. A Joana ainda tinha menos paciência do que

eu para aquele género de atividades. A pessoa em que eu estava a pensar
tinha muita paciência, extremo bom gosto, adorava escolher produtos e
estava desejosa de participar nos preparativos das minhas núpcias.
− Não, tia Pi, na minha mãe. A minha mãe é uma artista e a pessoa com

mais sentido de estética que conheço, é a pessoa ideal para escolher isso
tudo consigo.
A partir desse dia, a minha mãe e a tia Pi juntaram-se e trataram de tudo.

Foi uma ideia brilhante, porque elas se deram lindamente e eu não �z quase



nada, para grande consternação do Ricardo, que achava que não deveria
haver maior prazer para uma mulher do que planear o seu casamento.

Os avós do Ricardo ofereceram uma casa na sua herdade para a minha
família �car na véspera e no dia do casamento, mas o meu pai recusou ir de
véspera.
A cerimónia era às cinco da tarde e ele achou que dava perfeitamente para

sairmos de nossa casa às 15h30. Queria sentir-se an�trião no casamento da
�lha e fez uma pequena receção para os nossos convidados no jardim, que
�cou lindo, todo enfeitado com balões brancos e uma pérgula de madeira
decorada com crisântemos de várias cores.
Debaixo da pérgula tínhamos uma mesa com quiches, frutas, queijos e

enchidos, os belos dos croquetes, pastéis de bacalhau e outras comidas a
sério que o meu pai fez questão que estivessem presentes, em vez daquelas
tostas com gosmas que a família do Ricardo provavelmente ia servir.
Fiquei pronta às três horas, comi dois rissóis de camarão, tirei as fotogra�as

da praxe, bebi um gin tónico enquanto a Joana dizia piadas para me acalmar
os nervos e sentei-me no banco de trás do nosso carro ao lado do meu pai.
O Vasco ia de motorista e a minha avó Odete ao seu lado. A minha mãe e a

minha avó Luísa foram no carro do Fred e da Joana, os melhores padrinhos
que alguém poderia desejar.
A meio do caminho, o meu pai recebeu um telefonema do Ruca, um amigo

seu que tinha saído à nossa frente. Ia parar em Aveiras porque estava
maldisposto, supostamente com a condução da mulher. O Ruca tinha sido
sócio do meu pai 25 anos antes, era amigo dele há trinta e estava muito feliz
de ter sido convidado para o meu casamento.
− O teu pai é um grande amigo e um grande homem! Não há muitos como

ele, So�. − Enquanto falava com um braço a rodear a cintura do meu pai,
batia com a outra mão no peito numa atuação teatral, que só durou até a
minha mãe os ver e lhes dizer para se largarem porque o meu pai não se
podia amarrotar.
O Vasco e o meu pai �zeram questão de parar na estação de serviço, para

verem o Ruca a beber água das pedras, pálido e encostado ao carro.
Troçaram dele durante alguns minutos para se vingarem de lhes ter
chamado grigris, inspirado pelas abas de grilo dos seus fraques e depois do
seu terceiro whisky. Enquanto isso, a minha mãe gritava-me desesperada ao



telemóvel, para que os obrigasse a entrar no carro antes que o Ruca lhes
vomitasse para cima, o que felizmente não chegou a acontecer.

Quando chegámos à capela da herdade do avô do Ricardo, um pouco
depois da hora marcada mas sem mais incidentes, o meu pai não quis sair
logo do carro.
Respirou fundo e beijou-me a testa com carinho in�nito.
− Estás tão linda, So�… tão linda... – Limpou uma lágrima que não o

envergonhava e continuou. – Passou num instante, eras uma criança e agora
és uma mulher, uma mulher a sério.
− O Ricardo também é um homem a sério, pai.
− Eu sei, mas tu és a minha �lhota adorada e não há ninguém no mundo

que te mereça.
− Paiiii!!!!

A minha avó casou em 1959, três anos depois da Grace Kelly. O meu
vestido, que era o da minha avó, foi inspirado no da princesa. Era uma peça
de vestuário magní�ca, tinha um corpete de renda com mangas compridas,
saia rodada de tafetá com cintura alta e uma cauda enorme. Quando o
experimentei, com exceção das mangas que estavam um bocadinho
apertadas, parecia que tinha sido feito para mim.
A minha mãe achava o vestido lindo tal como estava e que era arriscado

fazermos modi�cações. A minha avó achou que eu devia fazer o que
quisesse, era um presente que me dava e por ela até podia transformá-lo
numa minissaia. Não quis ir tão longe, mas decidi cortar as mangas mais
curtas e também a cauda, ia ser uma noiva mais feliz se conseguisse mexer
os braços à minha vontade e não andasse com cinco quilos de saia atrás.
Tirando esses dois pequenos detalhes, o vestido não podia ser mais perfeito.
Quando me vi ao espelho antes de sair de casa, com o cabelo apanhado por
uma grinalda de diamantes da minha bisavó, a segurar um véu de renda
igual à do vestido, senti-me uma princesa.
O meu pai sorriu e chorou enquanto caminhámos da entrada da capela até

ao pequeno altar, onde o Ricardo me esperava ao lado dos seus padrinhos de
batismo. A visão dele deixou-me extasiada. Estava esplêndido, de fraque
cinzento com um cravo branco na lapela, os cabelos claros muito bem
penteados e os olhos verdes brilhantes a transbordar de amor.



O padre Pinheiro era amigo da família e fez da cerimónia um momento
muito bonito, em que partilhou travessuras do Ricardo em criança e nos deu
conselhos para a nossa vida a dois. Pode ter sido por ser o meu, mas achei
que tinha sido o casamento mais comovente a que já tinha assistido.
Saímos da capela e fomos para um pátio exterior na zona das adegas, com

arranjos de �ores em todos os recantos e uma banda num pequeno palco
enfeitado com heras. Era um cenário maravilhoso e devia-o à tia Pi e à
minha mãe, que também tinha feito todos os convites à mão, com os nossos
nomes rodeados por miosótis pintados com aguarelas.
Senti-me culpada pelo meu pobre contributo e confessei-o à tia Pi.
− Deixe-se dessas coisas! Foi tão bom, So�! Não podia ter corrido melhor,

parecia que o casamento era meu e da sua mãe, senti-me com vinte anos e
noiva outra vez! Se eu me fartasse e quisesse que participasse mais tinha-lhe
dito, ou pensa que eu não percebi que se estava nas tintas?! Entre nós não
�cam coisas por dizer. Prometa-me que vai continuar a ser assim e não se
vai pôr com nove horas comigo!
Abracei-a e tentei a minha sorte.
− Prometo, tia Pi, nada de nove horas consigo. Pode contar-me onde vou

de lua de mel? Eu �njo que não sabia quando chegar ao aeroporto…
Ela ajeitou-me o cabelo, descomposto pelos beijos e pelos abraços de

felicitações.
− Não faço a mínima ideia. O Ricardo não me contou, deve ter tido medo

que eu me descaísse, mas se me tivesse contado eu também não lhe dizia!
Coitadinho do meu menino, está muito entusiasmado e eu não ia estragar-
lhe a surpresa…

Os receios do meu pai foram infundados. A comida estava ótima, desde as
entradas servidas no pátio, incluindo umas bolinhas de farinheira que ele se
fartou de comer, até ao cherne com gambas, o pato com champanhe e o mil
folhas com chocolate amargo. A tia Pi e a minha mãe transformaram a
adega para a ocasião, iluminaram-na com velas e candeeiros suspensos
enfeitados com heras e �adas de miosótis, como se estivéssemos num
jardim.
Depois de jantar circulámos entre os convidados, o Ricardo cumpriu a sua

obrigação na perfeição, sem falhar uma mesa nem negligenciar atenção a
ninguém. Eu perdi-me a meio, com a minha avó Luísa, o Vasco, o meu



primo Lourenço e a Mariana, a minha amiga da faculdade.
Estávamos a debater sobre as vantagens e desvantagens do casamento, o

que a minha avó achava uma conversa completamente inapropriada para o
momento mas se divertia a ouvir. Nas desvantagens do casamento, a
Mariana referiu não se poder �car a ler um �m de semana inteiro, eu ter as
pernas sempre dolorosamente depiladas, o Lourenço não poder ver �lmes
de porrada e o meu irmão exagerou logo, com o facto de não se poder dar
puns na cama.
O Ricardo apareceu e segurou-me na mão, no momento em que a minha

avó repreendia o Vasco pela resposta malcheirosa.
Perguntou-nos de que nos ríamos tanto e a minha avó respondeu-lhe com

a sua postura de senhora �na.
− Nem queira saber, Ricardo. Vão abrir o baile?
A minha avó era multifacetada, tão depressa se ria de conversas sobre puns

como usava expressões do século passado.
Ele con�rmou com um sorriso feliz e conduziu-me até ao centro da adega,

onde estava um músico com uma guitarra acústica ligada a um ampli�cador.
O Ricardo levantou a minha mão e fez-me rodopiar à sua frente apesar de a

música ainda não ter começado.
− Então, So�? Ainda preferias casar em Las Vegas?
Ver a felicidade notória do homem que amava desde que entrei na capela,

compensava toda a minha ansiedade. O Ricardo adorava casar ali, na sua
casa, de acordo com a sua fé, com o padre que o tinha batizado, a família e
os amigos. Não teria sido justo negar-lhe tudo aquilo.
− Não. Pre�ro assim.
Inclinou a cara de lado a decidir se acreditava.
− Isto é o mais perto que te consigo arranjar de Las Vegas.
Ouvi os acordes de uma canção conhecida e o Ricardo pegou-me ao colo,

como se fôssemos entrar em casa recém-casados. Ouviram-se assobios,
palmas e gritos de encorajamento.
− Yuuuhhuuu!! Granda Ricardo!!
Quando ele começou a cantar no meu ouvido, não ouvi mais nada sem ser

a sua voz.

Wise men say
Only fools rush in



But I can’t help falling in love with you

Ri-me e abracei-o.
− O Elvis!
Ele acenou, deu-me um beijo no sítio do costume e pousou-me no chão,

para dançarmos com o Ricardo a cantar-me baixinho ao mesmo tempo que
o músico.

Take my hand,
Take my whole life, too
For I can’t help falling in love with you

Acabámos a música com um beijo longo e juntaram-se mais convidados,
eu dancei com o meu sogro e o Ricardo com a minha mãe, a mulher mais
bonita da festa, no seu vestido de seda salmão com aplicações de renda
preta.

Depois o ambiente �cou mais informal. A Joana e as minhas amigas
�zeram uma brincadeira para todos cantarmos o Summer Nights, em
homenagem ao início da nossa história de amor. Até havia um guião em
papel para não nos enganarmos.

Ricardo/Danny: Summer lovin’ had me a blast.
So�/Sandy: Summer lovin’ happened so fast.
Ricardo: I met a girl crazy for me.
So�: Met a boy cute as can be.
Todos: Summer days dri�in’ away. To ah, oh, those summer nights.
Uh well-a huh!
Homens para o Ricardo: Tell me more, tell me more. Did you get very far?
Mulheres para a So�: Tell me more, tell me more. Like does he have a car?

Foi um dos momentos mais animados do meu casamento. Só o Ricardo
não achou graça quando lhe perguntaram Did you get very far? e fez uma
expressão de poucos amigos, mas eu denunciei-o acenando
a�rmativamente.
Repetimos tudo outra vez e a seguir esgueirei-me da pista de dança para

beber água. Mesmo de noite, fazia muito calor dentro daquele vestido,
sobretudo depois de dançar e cantar.



Estava a chegar ao bar quando uma mão me puxou por trás, me fez girar e
encostar-me a um corpo que eu adorava.
− Onde é que a senhora pensa que vai?
Era irresistível de tão senhor de si. Também podia ser do vinho e do

rodopio, mas fez-me sentir tonta.
− Vou fugir, tenho um encontro com um homem casado, com uns olhos

verdes a que não consigo resistir.
Fez uma expressão desaprovadora e um meio sorriso.
− Terrível a minha So�... Escusava era de ter feito um ar de con�rmação

radiante à frente das minhas tias todas, quando perguntaram se eu tinha ido
very far.
O Ricardo referia-se à irmã e às primas do pai, umas senhoras muito

pudicas e insuportavelmente aborrecidas.
Defendi-me com a primeira coisa que me ocorreu.
− Foi em inglês, elas não perceberam.
O Ricardo abanou a cabeça, mas continuou a sorrir.
− Pois não, a tia Catarina tem o curso de germânicas, mas não percebeu.

Aliás, como este �lme é recente ninguém percebeu nada...
Não estava zangado, estava demasiado feliz para se zangar e até parecia

divertido com a minha indiscrição.
Fiz um ar matreiro como ele me costumava fazer.
− Agora estás feito comigo.
O Ricardo fez uma expressão surpresa.
− Ah, sim? E porquê, So�?
Levantei a minha mão esquerda e rodei-a com um sorriso desa�ador.
− Porque tenho esta aliança no dedo, posso fazer o que quiser e tens de me

aturar para sempre. Vou soltar a louca dentro de mim e partir a loiça toda
contigo a ver!
Colocou as mãos na minha cintura, chegou-me ainda mais para si e falou-

me num tom descrente.
− A sério, So�? Achas mesmo que vais fazer isso?
Ficava muito sexy quando fazia de menino ajuizado e mandão, era

demasiado tentador provocá-lo.
− Sim, vou subir para cima da mesa do padre Pinheiro, vou levantar o

saiote à frente dele, tirar as ligas e atirá-las às tuas tias solteironas em vez do
buquê, para lhes dar sorte a arranjarem um homem bom a ir very far. Vai ser



memorável, o nosso casamento vai ser falado durante anos!
Ele continuava pouco impressionado.
− Achas mesmo que sim?
Tirou as mãos da minha cintura, senti a sua mão esquerda no centro das

minhas costas e levei um açoite com a outra mão. Felizmente, o vestido e o
saiote de tule abafaram completamente o ruído.
Abri os olhos perplexa, quis censurá-lo mas não consegui evitar uma

gargalhada.
Falou-me baixo e num tom prepotente.
− Deixe o padre Pinheiro sossegado, menina So�a. Vai-se portar bem ou

quer apanhar mais?
Continuou sério e a �ngir-se descontente, mas eu já estava derretida... −

Sabes porque te perdoo, meu marido conservador e quase jurássico?
Ele perdeu a pose, também me sorriu e respondeu-me baixinho.
− Porque eu sou muito bom quando vou very far?
Neguei e ele fez uma expressão de desapontamento. Também era verdade,

mas não era o motivo principal.
− Hummm... Porque nem sentiste com tanto tecido que tens em cima deste

rabiosque? – Acariciou-me com uma expressão matreira e ameaçadora, ele
não se ia atrever novamente. Tinha de o parar.
− Porque estou perdidamente apaixonada por ti.
Deu-me um beijo demorado nos lábios.
− Eu estou mais, So�... – Suspirou, deu-me outra palmada mais leve e a

seguir gemeu baixinho. − Trazes meias de ligas, So�... Espero que o
casamento não acabe muito tarde para te tirarmos essa indecência
rapidamente...
− Aham!
Fomos surpreendidos pelo pigarrear do tio António, o primo direito do avô

do Ricardo, de quem ele era muito próximo e lhe tinha pegado o bichinho
da pesca.
Estava a olhar para nós com um ar afetuoso e falou para o Ricardo num

tom jovial.
− Bem, se já acabaste de pôr a tua mulher na ordem, talvez eu possa dançar

com a minha nova sobrinha. O meu reportório é limitado e esta é das
poucas que conheço.
Aceitei o braço do tio António para dançarmos ao som do Frank Sinatra.



Apesar do reportório limitado e da idade, o tio António era um homem
muito charmoso. Percebia-se porque é que tinha fama de conquistador. O
Ricardo contou-me que tinha namorado muitas mulheres, mas nunca se
prendeu a nenhuma sem que ninguém compreendesse porquê.
− Tu não és muito fã destas coisas, pois não, So�? Tens alguma di�culdade

em disfarçar... – O tio António era também a única pessoa da família, exceto
o Diogo, que me tratava por tu.
− Não, tio, mas sou muito fã do que vem a seguir.
Fez-me uma expressão marota e felina que me lembrou a do Ricardo.
− Não é a noite de núpcias, não sou assim tão... – Fiz um sorriso

constrangido e não acabei. − Sou fã de irmos de lua de mel para um sítio
que eu ainda não sei qual é, acordar ao seu lado todos os dias e �carmos
juntos para sempre.
O tio António fez-me uma expressão aprovadora.
− Fico muito feliz por vocês.
Senti que estava realmente muito feliz. Havia um elo importante entre os

dois, provavelmente forjado dentro dum barco no rio Tejo, a brincarem com
anzóis e minhocas com pouca sorte.

Os meus receios foram infundados, o que signi�cava que talvez eu não
fosse muito diferente do meu pai. A parte social do casamento não foi difícil
e os convidados ilustres da tia Pi foram muito queridos para mim. Fiz
alguma conversa de circunstância mas também me diverti muito, incluindo
com o cônsul padrinho do Ricardo que tinha muito sentido de humor.
No �m da noite, ainda dancei aos saltos e aos gritos o Just a Girl, o hino

feminista punk da Gwen Stefani, que eu e a Joana sabíamos de cor desde os
catorze anos. Ela praticamente obrigou o DJ a ignorar outros pedidos
pendentes «que não tinham piada nenhuma», porque tinha chegado o
momento da «nossa música».
Olhei pelo canto do olho para o Ricardo, numa altura em que estávamos

desaustinadas no meio da canção. Estava a beber um whisky junto ao bar e a
conversar calmamente com o Manel, nada incomodado com as nossas
declarações de insubmissão. Até me pareceu que apreciava a nossa enérgica
atuação. Eu e a Joana devíamos fazer um par de feministas agitadoras muito
engraçado, eu de vestido de noiva inspirado no da Grace Kelly e ela num
vestido curto de seda azul, grávida de seis meses.



Dubai

Tirando o facto de que seria num lugar com praia, eu não sabia mais nada
sobre a minha lua de mel. Pensei que ia descobrir no aeroporto, mas ele
exibiu a aliança reluzente quando despachámos as malas e pediu ajuda à
senhora do check-in para me fazer uma surpresa. Ela �cou deliciada e
compactuou com a ocultação do destino, no meu entender, numa atitude
pouco pro�ssional.
Fui até à porta de embarque de olhos tapados e só descobri o nosso destino

na �la para entrar no avião.
− Dubai?
Beijou-me no sítio dele.
− Vais adorar o Dubai, So�. Tem praia com água quente, como tu gostas, e

um hotel de sete estrelas que também é um edifício icónico, com suítes
decoradas em ouro e escadas de mármore…
Sorriu-me satisfeito com a surpresa e eu tentei ocultar o meu

desapontamento. Como é que alguém que dizia conhecer-me tão bem,
achava que hotéis de sete estrelas e escadas de mármore tinham a ver
comigo...
Fiquei desiludida, mas decidi não deixar que o destino menos apetecível

comprometesse a nossa lua de mel. Ele tinha escolhido com a melhor das
intenções e esperavam-me três semanas de praia com o homem que amava.
Ia ser bom, mas não pude evitar pensar que poderia ser melhor, numa
próxima viagem ia proibir surpresas e interferir ativamente na escolha do
destino.

Chegámos às nove horas locais ao aeroporto do Dubai, que parecia um
centro comercial luxuoso e gigante. Ao �m de algum tempo a caminharmos
na direção da saída, o Ricardo impediu-me de continuar e falou-me num
tom preocupado.
− Não gostaste de vir para o Dubai, pois não?
Hesitei antes de responder.
− Gostei... É só que não é um destino que eu escolheria... − Não lhe quis

mentir 36 horas depois de termos casado, mas arrependi-me imediatamente.



− Agora também já não quero �car aqui. Escolhe outro sítio qualquer para
irmos e apanhamos um avião.
Apoiei as minhas mãos na sua cintura e tentei remediar o meu excesso de

honestidade.
− Não, Ricardo, que loucura! Vamos fazer o que tu já planeaste. Vou adorar

o Dubai, tenho a certeza. Anda, estamos a precisar dum banho, de
preferência no mar. Depois, quero dormir a sesta na cama megafofa do hotel
com sete estrelas... – Fiz um trejeito sedutor para o aliciar e a seguir puxei-o
em direção à saída.
Ele libertou-se e abanou a cabeça com um gesto impaciente.
− Não, agora já não quero, So�. – Apontou para um placard eletrónico. –

Escolhe outro sítio, pode ser que haja lugares no avião e compramos as
passagens.
Aquela precipitação não fazia sentido nenhum. Além disso, para irmos

para outro sítio tínhamos de ir buscar as malas primeiro...
− Nós já íamos para outro sítio, Ricardo. És um mentiroso! Enganaste-me!
Fiquei muito feliz, o Dubai não era nada apelativo para mim. Ele abraçou-

me e aproximou-nos do placard com os voos que iam sair nas próximas
horas.
− Vamos para onde tu escolheres. Escolhe.
Fiz beicinho e fechei os olhos.
− Não quero, se não acertar no que já compraste vou �car a sentir-me mal...
Encostou os lábios aos meus e depois virou-me para o placard à espera de

uma decisão.
− Não saímos daqui sem escolheres. Despacha-te para não perdermos o

voo. Se acertares antes da quinta tentativa já �co feliz.
Olhei para os destinos, deviam ser voos no espaço de uma hora e as

possibilidades que me agradavam eram muitas, Port Luis nas Maurícias,
Maldivas, Kuala Lumpur, Cebu, Banguecoque, Denpasar, ia arriscar...
− Denpasar!
O Ricardo fez uma cara de estranheza.
− Onde é que isso �ca? Denpasar não me diz nada...
Tentei outro que também me agradava bastante.
− Malé?
O Ricardo não con�rmou nem desmentiu.
− Onde �ca o outro sítio esquisito que disseste antes?



Desviei os olhos dos placards para ele. A pergunta era pura matreirice.
− Em Bali. Denpasar é a capital de Bali.
Fez uma cara de quem tinha acabado de aprender algo que não lhe

interessava muito e eu agarrei-me ao seu pescoço.
− Não acredito! Vamos para Bali! – Dei-lhe beijos repenicados e saltitei

radiante. – Vamos �car em Ubud, não vamos?
− Vamos �car onde a minha querida mulher quiser �car. Só marquei a

primeira noite em Seminyak ao pé do aeroporto. Abracei-me outra vez a ele.
Não podia estar mais feliz...
− Adoro isso, Ricardo! Adoro! Vamos à aventura por Bali. Que maravilha,

temos de ir a Ubud, a Uluwatu e a Dreamland Beach, Nusa Penida se desse
também era giro...
O Ricardo acariciou-me com ternura, muito satisfeito com o meu

entusiasmo.
− Para a minha querida mulher... – Adorei a entoação cerimoniosa e

provocante com que ele se referia a mim. – Nada menos que o �m da linha
na mesa do café Maresia… − Abriu os passaportes e mostrou-me os bilhetes
com um sorriso con�ante. – Bali!

Passei em Bali as melhores semanas da minha vida, às quais se seguiram os
melhores meses e depois os melhores anos. Foram quatro anos maravilhosos
e de grande felicidade, talvez por isso o universo se tenha apercebido de que
me estava a bene�ciar em relação aos outros humanos e decidido equilibrar
as coisas com a endometriose e a infertilidade.
A melhor recordação que tenho de Bali foi em Ubud, duas semanas e meia

depois de chegarmos porque quis deixar o melhor para o �m. A minha
melhor recordação não foi andar de bicicleta pelos campos de arroz nem no
cimo do monte Batur, o vulcão da ilha que escalámos durante a madrugada
para assistir ao nascer do Sol, um momento único e inesquecível.
Tínhamos ido jantar ao centro da cidade na scooter de pneus carecas que

alugámos e na qual nos deslocávamos para todo o lado. O Ricardo conduzia
pessimamente, mas culpava os outros condutores, os cães e os buracos na
estrada pelas suas manobras desastradas, que eu criticava a rir agarrada à
sua cintura.
Deviam ser onze da noite quando chegámos ao quarto, estavam trinta

graus e decidi tomar um banho rápido antes de me ir deitar. Assim que me



viu despir, o Sr. Arquiteto achou que era uma boa altura para entrar em
cena. A menina So�a aprovou a ideia e �zemos amor durante muito tempo,
primeiro na banheira e depois na cama enorme.
A minha melhor recordação foi depois disso. Estava deitada com a cabeça

apoiada na sua barriga e a sentir as carícias suaves que me fazia nos cabelos.
Estava apenas ali, a sentir a alegria de amar e ser amada, quando me
apercebi de que queria viver naquele momento para sempre.
Fiz a pergunta baixinho porque tive medo da resposta.
− Achas que vai ser sempre assim?
O Ricardo manteve a cadência das carícias enquanto me respondeu.
− Claro que vai. O senhor arquiteto nunca se vai reformar. Talvez a partir

dos oitenta passe a fazer só um projeto por dia, ou dia sim, dia não, por
respeito às ancas com reumático da menina So�a octogenária.
A seguir, riu-se com malícia. O Sr. Arquiteto, depois de casar com a

menina So�a, tinha-se tornado um bocadinho, extremamente delicioso,
mais obsceno. Dei-lhe uma palmada leve no peito.
− Não era isso, e a menina So�a vai continuar a fazer ioga, o senhor

arquiteto não tem de se preocupar com as articulações dela, se calhar o
problema vai ser a ciática dele!
Ele riu-se outra vez e eu deitei-me ao seu lado, para ver o rosto que eu

amava à luz ténue do candeeiro de bambu.
− Achas que vai ser sempre assim, o sentimento entre nós? Às vezes parece

que se toca, é incrível mas sinto-o... – Palpei o ar que nos dividia como se
procurasse aquela textura diferente, uma eletricidade que pressentia quando
fechava olhos mas que desaparecia assim que os abria.
Ele fez um ronronar grave e sorriu-me com os olhos brilhantes.
− Sim, So�, vai ser assim para sempre.
Adorava-o com todo o meu coração, adorava o seu modo de ser sempre

seguro e decidido, quase autoritário.
− E quando eu �car velha com muitas rugas? Ou então se �car muito

gorda?
Ele agarrou uma prega de pele debaixo do meu umbigo. Apertou-a e fez o

seu sorriso de felino matreiro, um dos meus preferidos.
− Hummm... Está arrependida dos pratos cheios de nasi goreng que

comemos três vezes por dia, So�? Já se nota um bocadinho...
Era um facto inegável. Assim que aterrei em Bali tinha aderido aos hábitos



alimentares dos locais e abusava do arroz frito com legumes. O meu marido
tinha razão, a minha barriga lisa estava um pouco mais arredondada…
Tirei-lhe a mão dessa evidência com embaraço, ele colocou-a em concha

na minha cara e �cámos a olhar um para o outro, os olhos dele reluzentes e a
transbordarem de sentimentos bons.
− És a minha So�, o meu coração é teu até ao �m da minha vida. És a

minha mulher e o meu amor por ti não tem reservas nem condições
nenhumas.
O Ricardo era �sicamente meigo e muito dado a gestos carinhosos a

qualquer hora do dia, mas não a palavras melosas ou grandes declarações
românticas.
Fez-me mais algumas ao longo dos anos, mas aquela, em que me disse que

o seu coração era meu até ao �m da sua vida, sem reservas nem condições,
foi a minha preferida.
A seguir, deslizou a mão da minha cara até à minha anca, sem desviar o seu

olhar do meu.
− Podes ter o tamanho ou a forma que quiseres, So�, o meu amor por ti vai

muito para além disto. – Apertou-me onde tinha a mão e deu um suspiro de
predador.
Eu estava hipnotizada a ver o seu rosto, a senti-lo tocar-me e a ouvir a sua

voz.
− Eu gosto muito desta forma, muito mesmo, mas quando mudares

também vou adorar a próxima. Já estou a imaginar o rabiosque
rechonchudo da menina So�a cinquentona, dentro daqueles calções
elásticos por baixo da saia... Hummm... Isso também vai ser muito bom...
Sorri e baixei a face em direção ao seu pescoço, mesmo a tempo de ele não

reparar numa lágrima fugitiva.
− O meu amor por ti também é assim.
Ele acariciou-me a nuca e puxou-me mais para si.
− Eu sei, So�. Não precisas de te esconder aí, minha chorona gorducha...
Ri e limpei as lágrimas ao mesmo tempo, voltámos à posição inicial e o

Ricardo continuou a fazer-me festas na cabeça. Lembro-me de lutar contra o
sono só para continuar a senti-las... Talvez até tenha adormecido e
continuado a sentir os seus dedos a tocarem-me ternamente, ou então
sonhei com eles.
Eram exatamente assim que os sentia, só que era estranho porque em Bali



dormia quase nua e destapada, mas ali sentia um edredão quente por cima
de mim. Abri os olhos com di�culdade e senti-me muito cansada.
Reconheci a minha sala, na casa que o avô do Ricardo nos comprou antes

de casarmos. O painel de madeira em cima do sofá, uma representação do
Garuda, o deus hindu com corpo de homem e asas de águia, tinha vindo de
Bali. O Ricardo não o apreciou especialmente, mas negociou-o até um preço
aceitável e carregou-o de um lado para o outro até Portugal. O Ricardo
estava menos juvenil, ainda mais bonito e charmoso, mesmo acabado de
acordar e com a barba por fazer. Os seus olhos verdes felinos estavam iguais,
exceto por umas rugas muito �nas e a melancolia com que me �tavam.
Ouvi a sua voz terna enquanto sentia as mesmas carícias nos cabelos.



Segunda-feira, 16 de janeiro de 2017

− So�… São sete e meia...
Ele tinha perdido o direito de me acariciar assim.
Afastei-me da sua mão, sentei-me no sofá e ignorei-o enquanto ganhava

coragem para me levantar.
Ele também continuava a adivinhar-me os pensamentos.
− Embrulha-te no edredão e vai para o nosso quarto que está mais quente.

Eu espero por ti e levo-te ao colégio.
Mesmo que estivessem vinte graus negativos, preferia ir de elétrico e subir a

Infante Santo até à Estrela a aceitar a sua boleia. Pelo bem dos dois, era
melhor eu andar descalça na Sibéria do que partilharmos um pequeno
espaço.
Imaginei-me a esbofeteá-lo até ter as mãos dormentes, e isso não foi o pior

que imaginei. A minha mente conseguia pensar em coisas muito violentas.
− Não é preciso. Eu vou sozinha.

Dei as minhas aulas como um autómato, num esforço inglório para não
pensar no que tinha descoberto na noite anterior. Quando tocou para a
saída, o piloto automático desligou-se e �quei desorientada, sem saber para
onde ir nem o que fazer. Sentei-me na sala de professores, a olhar para a
mensagem que o Ricardo me tinha enviado depois de não lhe ter atendido
cinco chamadas.
«POR FAVOR, ATENDE O TELEFONE. AMO-TE, SOFI. PERDOA-ME.»
A Vera encontrou-me e sentou-se na cadeira ao meu lado.
− O que se passa contigo? Estás com uma cara horrível e mal falaste

comigo ao almoço. Fizeste outro tratamento que não deu resultado?
Abanei a cabeça e mordi os lábios.
− Desta vez é outra coisa.
Fomos para uma pastelaria ao pé do colégio e eu contei-lhe o que tinha

acontecido.
− So�, o teu marido é um pão e a gaja deve ter feito marcação cerrada! Eu

percebo que estejas muito zangada, mas não te precipites. Eu vejo-o sempre
de volta de ti desde que vos conheço e tu andas cada vez mais desligada, dele



e de tudo! És linda, mas cada vez te arranjas menos, até deixaste de usar
aquela maquilhagem vegan que me tentaste impingir. Se calhar não lhe
ligavas nenhuma! Aposto que devias passar o tempo a pesquisar coisas sobre
infertilidade na Net quando estavam juntos. Até eu já estou farta disso!
Só por ser a Vera é que não levou uma resposta muito torta. Só faltava dizer

que a culpa do Ricardo ter saltado para cima da Mónica era toda minha.
− O Ricardo nunca me disse para deixar de ver páginas de infertilidade na

Net, só me pediu para deixar de o pressionar com os óvulos de dadora. Se
achava que eu não lhe ligava nenhuma devia ter-me dito, de preferência
antes de a�ambrar a outra!
A Vera revirou-me os olhos.
− Quem é o homem que diz isso, So�? Nenhum! Eles são criaturas

orgulhosas e com di�culdades de comunicação! – Suspirou e abanou a
cabeça − Vou ser muito sincera contigo, do alto dos meus trinta e oito anos e
várias relações, mais ou menos falhadas. O teu marido é um beto apetitoso
que te adora, tu deves-lhe ter dado muitas negas e a outra fez-se a ele com
tudo o que tinha. Eu acho que devias tentar salvar o teu casamento, mas tu é
que sabes.
Não soube o que responder, sentia-me perdida e sem ideia do que queria

salvar.

Quando a Vera me deixou em casa, o Ricardo estava à minha espera, para
voltar a pedir-me desculpa e tentar justi�car-se.
Queixou-se de que eu estava distante há muito tempo e ele não estava a

aguentar. Achava que a última vez que tínhamos feito amor de verdade tinha
sido quando eu estava grávida da segunda FIV. No dia seguinte abortei e
culpei-o de forma irracional, como se ele não tivesse �cado tão devastado
como eu.
Ele amava-me muito, mas eu tinha-me tornado numa mulher

desinteressada que o mantinha à parte. A Mónica tinha sido uma aventura
sem sentido de que se arrependia, um erro motivado pela minha
indiferença, que ele prometia nunca mais voltar a cometer.
Enquanto ouvia todas as con�ssões e acusações que me fez sobre o nosso

casamento, pensei que a Mónica podia ser a razão pela qual ele não quis
fazer o tratamento com óvulos de dadora.
− Ela já se anda a meter contigo há quanto tempo? Se calhar foi por causa



dela que quiseste desistir de termos um �lho…
O Ricardo �cou desconcertado com a mudança de assunto.
− O que é que queres dizer com isso, So�? Eu nunca desisti de termos um

�lho...
Era mentira, ele tinha desconversado de todas as vezes que lhe falei nos

óvulos de dadora. Se ele me trocasse pela Mónica podia ter �lhos sem
precisar de fazer tratamento nenhum, ela era mais nova e não devia ter
endometriose.
− Sim, Ricardo, tu quiseste desistir. Não quiseste avançar para os óvulos de

dadora, o que é igual a desistir porque não conseguimos ter um �lho com os
meus. Cá para mim, já tinhas a Mónica a fazer-se a ti há algum tempo e
estavas a considerar as tuas opções...
Ele tinha estado relativamente calmo até aquele momento, mas

subitamente perdeu as estribeiras, algo que era muito raro nele.
Interrompeu-me alterado e a gesticular enquanto gritava.
− Estás doida?! Nunca pensei que a Mónica poderia ser alguém para mim,

nunca! Eu amo-te! Mas tu So�… Já não sei se me amas! Estás tão obcecada
que, até neste preciso momento, estás mais preocupada de não termos
avançado para os óvulos de dadora do que eu ter estado com outra mulher!
Nunca o vi tão fora de si. Agarrou-me nos ombros e falou-me com a voz

alterada. Pareceu-me que ia começar a chorar a qualquer momento, apesar
de não ter chegado a verter uma lágrima.
− Põe uma coisa na tua cabeça: estive-me sempre nas tintas para a Mónica!

Enquanto quisesses, eu nunca iria desistir de termos um �lho nosso, mas eu
queria ter um �lho nosso. Um �lho meu e teu! Um �lho da minha So�, não
de uma mulher qualquer, que vendeu os óvulos por seiscentos euros.
Quando acabou de falar largou-me e respirou fundo para se tentar acalmar.
− Ninguém ia saber que os óvulos não eram meus, Ricardo... – Eu já tinha

perdido a conta das vezes que lhe tinha repetido a mesma coisa.
Ele abanou a cabeça transtornado e olhou-me como se eu fosse uma causa

perdida.
− EU IA. – Pela primeira vez na minha vida, o meu marido teve uma

atitude violenta comigo. Deu uma pancada com a mão aberta na porta da
sala que ecoou pela casa toda. − EU IA SABER!
Fuji para o nosso quarto, fechei a porta e não nos vimos mais até ao dia

seguinte de manhã. Fiquei em choque, não com a palmada que ele deu na



porta, mas com a constatação da pessoa aberrante em que me tinha tornado.
Era inconcebível não o ter negado e tive de o admitir para mim própria:
custava-me mais o meu marido não ter aceitado os óvulos de dadora do que
me ter traído.



Terça-feira, 17 de janeiro de 2017

No dia seguinte voltei ao piloto automático até sair do colégio com a minha
mãe. Atendi-lhe o telefone à hora de almoço, ela apercebeu-se de que eu não
estava bem e fez-me prometer que ia lanchar com ela.
A minha mãe costumava apanhar-me depois das aulas para irmos lanchar a

Campo de Ourique ou no Príncipe Real, depois de vermos as novidades nas
lojas que ela mais gostava.
Nesse dia a minha mãe não queria ir a nenhuma loja, só queria saber o que

se passava comigo, porque pressentiu que era alguma coisa grave e eu
con�rmei-o, quando desatei a soluçar assim que fechei a porta do carro.
Como ela estava em pânico desde que tínhamos falado ao telefone, a

pensar que eu podia ter outra doença além da endometriose, não conseguiu
esconder o alívio que sentiu quando lhe disse que o Ricardo me tinha traído.
Acalmei-me enquanto ela conduzia, demos uma volta no jardim Teó�lo

Braga para eu apanhar ar e fomos para uma casa de chá com bolos caseiros.
A minha mãe concordou com tudo o que eu disse: o Ricardo era um �lho

da mãe traidor, um falso armado em beato moralista que tinha saltado para
cima da primeira estagiária que lhe deu bola.
− Os homens são mesmo assim, amorzinho da mãe. Por muito que adorem

as mulheres com quem casaram e façam tudo por elas, não conseguem
resistir a um par de mamas grandes.
Encolheu os ombros com resignação e eu olhei-a com mais atenção, a

tentar perceber se ela estava a dizer o que eu imaginava...
Ela con�rmou as minhas suspeitas com uma indiferença �ngida.
− Sim, com a Maria do Carmo que tinha uma loja de decoração dois

quarteirões acima do nosso restaurante. Lembras-te dela?
Fiquei absolutamente estupefacta.
− Não te deves lembrar porque exigi ao teu pai que ela nunca mais pusesse

um pé dentro do restaurante. Tu tinhas oito anos e o Vasco seis. Soube por
um telefonema de uma ex-empregada dela que a detestava. Confrontei-o no
próprio dia e também era o homem mais arrependido do mundo. Deixei
acabar as aulas porque já andavas na terceira classe e levei-vos para Beja,
para vivermos com a avó. Matriculei-vos lá e ia deixá-lo. Podia �car sozinho



para sempre ou juntar-se com a mamalhuda, o que ele preferisse. O teu pai
apareceu várias vezes na casa da avó, a pedir-me perdão e para eu voltar
para casa. Eu corri-o sempre exceto na última vez, em que veio com uma
conversa diferente. Tinha consultado um advogado e sabia que tinha
direitos, queria levar-vos metade das férias e depois um �m de semana de 15
em 15 dias.
A minha mãe revirou os olhos e continuou num tom baixo mas indignado.
− Era o que o faltava! A minha �lhinha e o meu menino passarem metade

das férias com o pai e aquela mulher horrorosa sem nível. Ele garantiu-me
que estava tudo acabado para sempre e que ia �car sozinho convosco, mas
mesmo que não �casse com aquela, mais cedo ou mais tarde ia arranjar
outra do mesmo género.
Espetou o garfo no ar e fez um pequeno �oreado com ele.
− Achas que eu ia permitir que vocês �cassem sozinhos com o vosso pai e

com uma vaca qualquer? Nunca na vida. Só morta!
Fiquei perplexa com as revelações e também por ouvir a minha mãe dizer

«vaca» da maneira como disse. Sempre achei que os meus pais eram muito
diferentes, mas nunca me passou pela cabeça que o meu pai tivesse sido
in�el e que o casamento deles apenas se tinha mantido por causa de mim e
do Vasco.
− Oh mãe, porque é que �zeste isso? As mães não se podem sacri�car

assim pelos �lhos, devias ter pensado também em ti e na tua felicidade…
A minha mãe bebeu um pouco do seu sumo de laranja com hortelã e

aproximou o guardanapo dos lábios num gesto irrepreensível. A seguir
olhou-me como se eu tivesse dito algum disparate sobre quadros abstratos
que ela achava fora de série.
− Claro que devia ter pensado em mim, foi exatamente o que eu �z. Nunca

na minha vida seria feliz sem vocês de quinze em quinze dias e sem vos ter
metade das férias! Isso sim teria sido uma vida de sacrifício! O teu pai tem
defeitos mas é um bom pai e um bom homem. E quase sempre um bom
marido, muito carinhoso e que nunca me faltou um segundo em que eu
precisasse dele. – Abriu-me os olhos e fez-me um sorriso feliz. – E eu gosto
do teu pai como nunca gostei de mais homem nenhum. É assim a vida,
querida.
Estava tão admirada que me custava articular as palavras.
− Não imaginava nada disto, mãe. Estou a dar voltas à cabeça a ver se me



lembro dessa vaca da Maria do Carmo...
A minha mãe fez um esgar de descrédito e abanou a mão direita, como se

estivesse a falar dum aborrecimento insigni�cante.
− Era uma ruiva falsa, com os lábios pintados de vermelho e que andava

sempre com uns decotes até ao umbigo. Os homens são uns idiotas que às
vezes só pensam com a cabeça que têm no meio das pernas!
Sorri ao ouvir minha mãe dizer aquilo, era uma expressão que nunca a

imaginaria a usar e foi engraçado conhecer aquela faceta desbocada da
menina Madalena. Pela descrição, a outra era a antítese dela, com os seus
cabelos castanho-escuros e poucas curvas, adepta de maquilhagem pouco
exuberante e elegantemente vestida, com uma camisola de gola alta azul-
turquesa e saia cinzenta por baixo do joelho.
− Percebo que tivesses saído de casa, mãe. A mim também não me apetece

olhar para a cara do Ricardo, só tenho vontade de lhe dar chapadas umas
atrás das outras...
A minha mãe sorriu ao ver o meu gesto exempli�cativo de esbofetear

alguém consecutivamente e respondeu-me à quinta estalada que dei num
Ricardo imaginário.
– Acredito que sim, tu sempre foste muito mais impulsiva do que eu, mas

pensa bem, �lha. Ele agiu mal, mas adora-te, qualquer pessoa percebe isso.
Vocês vivem bem, passeiam muito e aproveitam a vida. Ultimamente, não
aproveitam tanto, porque andas um bocadinho deprimida por não
conseguires engravidar. Já te disse que devias ir a um psicólogo ou a um
psiquiatra...
Franzi a cara num esgar de desacordo e ela não insistiu.
− É a minha opinião, querida, mas voltando ao outro assunto, acho que não

deves abdicar de tudo o que tens só porque o Ricardo cometeu um erro...
Fiz-lhe uma careta, irritada com o facto de ela estar a minimizar o facto de

o meu marido ter tido relações sexuais com outra mulher.
− Um erro terrível, foi indecente, mas ele é bom homem e um bom marido.

Pensa bem �lha e não te precipites, até porque se o deixares devem estar
várias em �la para tentar �car com o teu lugar.
Já não aguentei mais, primeiro a Vera e depois a minha própria mãe.
− Oh, mãe, isso é coisa que se diga? Achas que ele é melhor do que eu?
A minha mãe juntou as mãos em cima do colo e cruzou melhor as pernas

para �carem oblíquas. Continuava a ser a menina �na de Beja, mesmo



depois de 33 anos a morar na margem sul e dizer «a cabeça do meio das
pernas».
− Amorzinho, tu tens um coração do tamanho do mundo, és linda e podes

ser muito melhor que ele em muitas coisas, mas ele é... – Encolheu os
ombros antes de continuar. – Extremamente rico.
Olhei-a com uma expressão reprovadora e ela fez-me um sorriso cúmplice.
− O que queres que te diga? Sou tua mãe e tenho de te dizer as verdades. Tu

não ligas a esse tipo de coisas, mas a maioria das mulheres liga, e muito!
Avancei o meu garfo e roubei-lhe a cobertura de chocolate amargo mais o

morango que ela estava a guardar para o �m.

A seguir, fomos às Amoreiras. A minha mãe tentou distrair-me enquanto
procurava uma prenda para uma amiga, comprou velas numa loja de
decoração gigante e depois obrigou-me a jantar no Sushi Café.
Às onze da noite, deixou-me em casa com um beijo repenicado. Tive

vontade de lhe pedir para me levar com ela, mas resisti à tentação e saí do
carro.

O Ricardo estava à minha espera no sofá da sala e cheio de vontade de
conversar, ao contrário de mim, que só queria meter-me na cama sem o ver
nem ouvir. Sentei-me no braço do sofá a alguma distância e con�rmei-lhe
que tinha contado o «seu erro» à minha mãe.
− Diz-me lá, So�… Quando contaste à tua mãe ela deve ter dito alguma

coisa...
Decidi ser vulgar, o Ricardo detestava, a conversa ia �car por ali e eu podia

refugiar-me no quarto, longe dele e do seu arrependimento.
− Disse-me que os homens são todos a mesma merda e que não

conseguem manter a pila dentro das calças ao pé dum bom par de mamas.
Feitas as contas eu até não estou mal, sou encornada numa vivenda e
fazemos férias no estrangeiro. Diz-me uma coisa, a Mónica tem mamas
grandes? Na sel�e que ela mandou não deu para perceber bem...
O Ricardo não amuou como eu estava à espera, ter-me traído tornava-o

muito mais tolerante ao vocabulário de baixo nível.
− Não acredito que a tua mãe tenha dito isso.
Oscilei a cabeça enquanto comparava as frases mentalmente.
− Foi mais ou menos isto, só que por outras palavras.



− E tu concordas com ela?
Pensei durante alguns momentos enquanto o �tava. Parecia exausto e tinha

olheiras.
− Não, Ricardo. Eu preferia morar num apartamento, viajar menos e não

ter sido encornada.
Puxou-me a mão esquerda, que libertei imediatamente.
− So�, foi um erro estúpido e arrependi-me no milésimo de segundo a

seguir.
Parecia sincero, mas era difícil acreditar num homem que recebeu fotos da

amante no computador enquanto eu estava a ver televisão na sala ao lado.
− Não parecias muito arrependido quando tiraram a sel�e no carro depois

de se comerem.
Fechou os olhos, inclinou a cabeça para trás a apoiou-a no sofá, muito

desagradado com o rumo da conversa.
− A sel�e foi antes.
− E porque é que ela andou no teu carro, iam a caminho de um hotel?
− Não. Foi comigo ver uma obra. Pediu para tirar a foto para fazer pirraça a

uma amiga...
Fiquei incrédula, aquela Mónica era mesmo atiradiça, era uma autêntica

vaca, como a Maria do Carmo da loja de decoração.
Fiz um riso sarcástico e confrontei-o.
− Deves ter-te sentido tão lisonjeado, Ricardo... Que máximo! Então, e

quando é que foram para a cama? Foi lá na obra? Em cima de um andaime?
Abanou a cabeça, abriu os olhos e olhou para mim, infeliz e constrangido.
− Passámos ao pé da casa dela no caminho de volta e ela pediu-me para ir

buscar um �cheiro Revit que precisava no atelier.
Mordi os lábios, com raiva, mágoa e desilusão.
− E tu és muito querido e foste com ela. Que bom para os dois!
Voltou a agarrar-me, segurou-me as duas mãos nas dele com força e falou-

me num tom que me comoveu.
− Chega, So�. O que queres que faça para te provar que estou arrependido?

Que te amo e que nunca mais voltarei a fazer uma estupidez assim? Diz-me,
So�, faço o que tu quiseres.
A minha mãe proibiu a Maria do Carmo de voltar a entrar no restaurante,

eu podia exigir que a Mónica não voltasse a entrar no atelier. Pensei em
fazê-lo. Era uma boa lição para ela aprender a não se meter com homens



casados. Queria muito castigar a cabra da Mónica e tirar-lhe o emprego, mas
isso implicava que perdoaria o Ricardo a seguir. E eu não estava disposta a
perdoar-lhe tão depressa.
Era a ele quem eu queria castigar mais. Muito mais.
− Quero que me deixes ir dormir. Estou triste e cansada.



Quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Decidi ligar à Joana. Precisava de estar com ela. Já tínhamos chorado juntas
muitas vezes, partilhado desgostos, desamores, problemas e aventuras
desastrosas que acabámos por resolver. Ela ia dar-me um conselho brilhante
sobre o que eu haveria de fazer e ajudar-me…
A Joana tentou despachar-me. Tinha trabalhado a noite toda e ia dar

consultas até às duas da tarde. Insisti e ela pediu para nos encontrarmos em
sua casa porque estava cheia de saudades dos �lhos.
Saí do colégio, apanhei o elétrico para Belém e depois o barco para a

Trafaria. Da estação dos barcos até à casa da Joana em São João da Caparica
eram vinte minutos a pé, mas apanhei um táxi que me pôs no prédio dela
em apenas cinco porque estava ansiosa para lhe contar. Quando cheguei ela
estava a montar uma pista de carros com os �lhos. Percebeu logo que o
motivo da visita não eram saudades nem conversa da treta, pediu à
empregada para �car até mais tarde e fomos ao café do outro lado da rua.
Escolhemos uma mesa com privacidade e a Joana ameaçou que me

estrafegava se eu não começasse a falar.
− O Ricardo traiu-me.
Ela abriu a boca de espanto e cobriu-a com as mãos.
− Não acredito. Tens a certeza?
− Sim. Ele confessou.
A Joana continuava perplexa com a revelação.
− Ele confessou?
Tentei ser o mais imparcial e distante possível para não começar a chorar.
− Sim, e a seguir pediu muitas desculpas e disse que se sentia muito

abandonado por mim. Eu estava emocional e sexualmente indisponível, diz
que não lhe ligava nenhuma e mais o raio que o parta...
A Joana abanava a cabeça com uma expressão atónita.
− Que grande merda! E agora?
A minha amiga, que eu tinha idealizado que ia dizer-me alguma coisa que

me faria sentir bem no meio daquela situação, estava sem palavras.
Como não lhe respondi, ao �m de algum tempo ela voltou a perguntar.

Ainda a digerir a notícia, mas com uma voz mais �rme.



− E agora? O que vais fazer?
Ela estaria comigo no que eu decidisse, quer fosse lutar por um casamento

que já tinha sido de sonho ou abandonar o meu marido in�el. Eu também
queria estar comigo no que eu decidisse, mas não fazia ideia do queria...
− Atirei-lhe um copo com canetas. E agora não sei.
A Joana pestanejou como quem se refez de uma surpresa. A seguir, �xou-

me com aqueles olhos rasgados que eu conhecia de cor e disse-me o que eu
precisava de ouvir. Se eu acreditasse nas mesmas coisas que ela às vezes
acreditava, diria que já tínhamos partilhado alegrias e tristezas ao longo de
várias vidas...
− Há coisas piores e tu vais �car bem. Se lhe perdoares acho que podem

ultrapassar isto, vocês amam-se e foram muito felizes juntos. Se não lhe
perdoares e se separarem, acho que vais viver a vida de outra maneira e
voltar a ser feliz também. Tens de pensar no que queres fazer. O que tu
escolheres vai correr bem.
Apoiei os cotovelos na mesa e esfreguei as têmporas. Havia uma voz dentro

de mim que me dizia que ela tinha razão, mas outra que se amedrontava
com o meu futuro.
− Não sei se vou �car bem. Eu não sou tão forte como tu.
Usou a colher do chá para tirar o recheio do pastel de nata e sorriu-me,

restabelecida e con�ante.
− Claro que és. Gostei da ideia de lhe atirares objetos, mas não tinhas nada

melhor do que um copo com canetas? Não podias ter pegado numa peça de
loiça grande? Um daqueles jarros de cristal com prata em cima que ele
herdou da tia Pi?
Só a Joana conseguiria fazer-me rir naquele momento e sabia mesmo bem

rir no meio da tristeza. Eu precisava muito daquele riso, era como um
pequeno rebento verde no meu peito cinzento...
− Ah, amiga, que pena não estar perto de nenhuma dessas relíquias!
Falei-lhe no nosso tom de galhofa especial, porque com a Joana conseguia

sempre voltar àquele lugar feliz, em que faltávamos às aulas do secundário
para jogar matraquilhos como se a nossa vida dependesse do resultado.
Voltámos para casa dela e ajudei-a com os meninos. Queria adiar a minha

chegada a casa e estar com o meu marido, a quem só me apetecia bater e me
ligava de meia em meia hora a perguntar se me demorava.
Cheguei por volta das nove, cumprimentei a Gwen com festinhas e o



Ricardo de longe. Ele fez questão de me vir dar um beijo no sítio dele e
levou-me pela mão até à cozinha. Estava muito entusiasmado, a seguir uma
receita no YouTube e a fazer risotto de espargos e cogumelos.
Eu gostava muito de risotto, mas aquele ia ter o sabor amargo de uma

tentativa de consolação.
Respondi-lhe que não contasse comigo porque não tinha fome, chamei a

Gwen e saí de casa. Depois de a passear pela vizinhança até ela �car
satisfeita, abri a porta das traseiras para ela entrar no jardim e fui a uma
pizaria que �cava a dez minutos de nossa casa. Não me apetecia olhar para a
cara do Ricardo armado em cozinheiro. Só de pensar que os seus olhos
verdes tinham visto outra mulher nua e que os seus lábios doces a tinham
beijado, dava-me vontade de lhe en�ar o risotto a escaldar pela cabeça
abaixo ou pela parte da frente das calças.
A piza estava boa, provavelmente melhor que o risotto de principiante do

Ricardo, mas não parei de pensar que era injusto ser eu a jantar sozinha fora
de casa. Eu é que estava a ser castigada quando o crime não tinha sido
cometido por mim. Ele é que tinha de ser castigado, ele é que tinha de jantar
sozinho em restaurantes, dormir sozinho e viver sozinho, até implorar por
perdão de joelhos e com lágrimas nos olhos.
Cheguei a casa com esta ideia em mente, decidida a fazê-lo ver que tinha o

direito de não querer estar ao pé dele e de que precisava de espaço, decidida
a repor a justiça e a assegurar-me que ele também ia sofrer.
Quando entrei o Ricardo estava sentado na sala, a ver televisão e a acabar o

seu risotto. Não despi o casaco nem me sentei, ganhei coragem e comecei o
discurso que tinha ensaiado no caminho.
− Ricardo, eu preciso de um tempo. Quero estar sozinha, sem a tua

companhia.
Ele largou o prato na mesa de apoio e encarou-me. Pareceu-me sentido e

falou-me com rispidez.
− Sim, percebi isso quando en�aste a Gwen no jardim à socapa e

desapareceste.
Que irónico, o Ricardo �car ofendido por eu não ter pulado de alegria ao

vê-lo de avental.
− Não quero estar ao pé de ti, estou magoada e revoltada. Acho que tenho

esse direito. Não quero jantar o que cozinhas, nem fazer serão contigo, nem
dormir na mesma cama que tu.



Endureceu as feições quando me respondeu.
− Se a minha companhia é assim tão má, podes continuar a dormir sozinha

no nosso quarto. Eu �co no quarto de hóspedes.
Ripostei no mesmo registo, áspera e mordaz.
− Sim, a tua companhia é muito má, acho que não preciso de te relembrar

desde quando. Ficares no quarto de hóspedes também não vai resultar. Eu
preciso de �car mesmo sozinha e quero que saias de casa por uns dias.
O Ricardo levantou-se, para me falar com uma voz de superioridade.
− Vá lá, So�, nem mesmo tu és assim tão ingénua ao ponto de achares que

eu vou sair da casa que o meu avô me deu, porque precisas de �car «mesmo
sozinha». Eu sei que tens motivos para estar zangada, mas não vou sair da
minha casa.
Fiquei surpresa com a alusão à propriedade da nossa casa, comprada por

ele antes de casarmos com dinheiro que o avô lhe deu.
− Então, queres que saia eu?
Eu tinha a certeza de que ele não ia querer. Estava a tentar remendar a

grande asneira que tinha feito e da qual eu era a vítima.
Estendeu as mãos na minha direção, num gesto contemporizador.
− Não quero que saia ninguém, So�. Quero que �quemos os dois na nossa

casa e que me dês uma chance de te provar que estou muito arrependido do
que �z. Prometo que nunca mais te vou voltar a magoar. Vamos dar a volta a
isto e ser felizes...
Eu não queria ser feliz, eu queria partir coisas e arranjar distúrbios, ou

então que ele me saísse da frente.
− Ah! Agora já voltou a ser a nossa casa!? Não faças promessas que não

sabes se vais cumprir, como a que quiseste fazer há sete anos numa igreja. Eu
não sou religiosa, mas ao contrário de ti cumpro as minhas promessas! E
não quero �car na mesma casa que tu, pelo menos durante um tempo.
Toquei-lhe propositadamente num ponto fraco para lhe mostrar a

dimensão do que me tinha feito. A ideia era que percebesse que dizer que
estava arrependido e fazer risotto não era su�ciente para o emendar. Não
resultou, provavelmente porque se sentiu ofendido e ameaçado.
Respondeu-me com ameaças também.
− Se não queres �car na mesma casa que eu, podes sair, So�. Mas, por

favor, durante esse tempo, não continues a usar o meu cartão para ires
almoçar fora com as tuas amigas nos restaurantes vegans da moda, nem para



pagar esses programas alternativos de meditação, paz e amor que tu tanto
gostas.
Fiquei estupefacta. Nós nunca tínhamos discutido por causa de dinheiro e

era ele que insistia para eu usar o seu cartão, no supermercado, nos
restaurantes, em lojas e em programas «de paz e amor» de que eu gostava.
Foi muito doloroso ouvi-lo dizer aquilo. Não esperava que o meu marido,

que dizia conhecer-me tão bem, tentasse dissuadir-me de algo com aquele
argumento tão mesquinho. Senti-me miserável.
− Está bem. Vou-me embora e não uso mais o teu cartão.
Abri a mochila, tirei o cartão multibanco da sua conta e pousei-o em cima

da mesa de apoio com uma brutidade que o sobressaltou. Doeu-me a mão e
�z o prato com os restos de risotto saltar.
O Ricardo �cou furioso. Detestava quando a minha veia plebeia vinha ao

de cima e fazia cenas, tinha-se acabado a tolerância para comportamentos
vulgares.
− Queres continuar com esse disparate continua. Sai à vontade. Tens a

porta aberta para voltares quando quiseres, mas não penses que vou andar
atrás de ti, nem que me vou rebaixar para voltares.
Ele tinha-me traído, era suposto ajoelhar-se aos meus pés e pedir perdão,

em vez de �car ressentido porque não comi o risotto, discutir a utilização de
cartões multibanco e assegurar-me de que não se ia rebaixar.
Eu não era uma adolescente rebelde, para ele me dizer que saísse de casa «à

vontade» e que tinha a porta aberta quando quisesse voltar.
Eu só queria um tempo sozinha, ou castigá-lo, ou as duas coisas ao mesmo

tempo. Dadas as circunstâncias não eram exigências assim tão
incompreensíveis.
Senti-me encurralada e sem opções. Subi ao nosso quarto, agarrei na

minha escova de dentes e no necessaire onde também pus uma muda de
roupa interior, desci e guardei-os na mochila à frente dele. Demorei tempo a
con�rmar que tinha a minha carteira e o meu telemóvel, depois falei alto à
procura do carregador do telemóvel que estava na �cha da cozinha, para que
ele se apercebesse das minhas intenções.
Como não me questionou, fui obrigada a verbalizar o que tinha tentado

demonstrar-lhe nos dez minutos anteriores.
− Vou-me embora, Ricardo. Podes �car com a tua casa e o teu dinheiro.
Eu queria que ele me impedisse, tinha a certeza de que ele o faria. Ele



amava-me muito apesar de me ter traído. Ia agarrar-me ou fechar a porta à
chave. Ia fazer qualquer coisa, menos deixar-me ir embora sozinha àquela
hora da noite.
Eu queria que ele me abraçasse, me prometesse amor in�nito e �delidade

absoluta a partir daquele momento, admitisse que não podia viver sem mim
e que ia morrer de desgosto se eu me fosse embora. Eu queria drama,
arrependimento, lágrimas e juras de amor eterno.
− Fecha a porta quando saíres.
Fui muito ingénua, o meu marido não se rebaixava, era uma pessoa

orgulhosa e fria quando discutia, tinha sempre de �car por cima e de ter a
última palavra.
Depois de o ouvir, reprimi as lágrimas e obriguei-me a ir até à porta, rodei

a chave para a destrancar e abri-a. Ainda estava com alguma esperança de
que ele viesse atrás de mim e a fechasse com força, como o Richard Gere fez
numa das minhas cenas preferidas do O�cial e Cavalheiro.
Não foi o que aconteceu. Em vez do Ricardo, quem veio ter comigo toda

contente foi a Gwen, a abanar a cauda e pronta para mais um passeio.
− Então? Vais-te embora e não levas a tua cadela querida? Vais abandoná-la

com uma má companhia como eu?
Sorriu-me porque me conhecia e sabia que eu estava a fazer blu�, mas

mesmo sabendo que era blu�, devia ter vindo fazer o seu papel e pôr-se de
joelhos.
− Não. Vou levá-la comigo.

Percorri a minha rua com a Gwen, a tentar perceber como tinha ido ali
parar e sem saber para onde ir. Estava uma noite muito ventosa, tinha o
corpo e a cabeça protegidos pelo casaco com capuz, mas as pernas geladas
por baixo das calças de ganga.
Não me ocorreu mais nada enquanto caminhava exceto ligar à Joana que

me atendeu muito baixinho. Devia estar deitada com o António, a pestinha
recusava-se a adormecer sozinho.
− Aconteceram-me umas coisas, mas se não podes falar não há problema.

Ligo-te amanhã.
− O que é que aconteceu?
− Deixa, vai dormir.
− Não te armes em parva, o que é que aconteceu? – Se o António estava a



dormir, acordou de certeza.
− Saí de casa sem querer…
− Sem querer?
Fiz-lhe um resumo dos acontecimentos.
− Não consigo ir ter contigo já porque tenho os miúdos deitados e o Fred

só volta do congresso amanhã. Vou ver se arranjo alguém que me �que com
os miúdos um bocado, talvez a minha sogra. Vou pensar em qualquer coisa
e já te ligo.
Desligou sem me dar tempo de lhe dizer para não se preocupar, que eu ia

dar uma volta e depois talvez voltasse para casa ou telefonasse à minha mãe.
Andei mais um pouco em direção ao rio e o meu telefone tocou.
− O Henrique está aí daqui a vinte minutos, vai sair agora de casa e liga-te

quando estiver a chegar. O idiota prefere ir buscar-te do que �car aqui com
os meus �lhos. Achas isso normal? Até parece que os miúdos o iam atacar!
O Henrique era o nosso grande amigo desde o 7.º ano e o melhor

companheiro que se poderia ter para fazer gazeta e jogar às cartas. Foi
também meu namorado durante seis dias no 8.º ano. Eu, a Joana e o
Henrique, tínhamos mantido a nossa amizade ao longo dos anos, mesmo
depois de a Joana ter começado a namorar com o Fred, eu com o Ricardo, e
ele com o Sílvio, engenheiro químico como ele.
Eu e a Joana fomos as primeiras pessoas que soubemos que o Henrique era

gay. Ele contou-nos no �m do primeiro ano da faculdade e depois da
revelação passámos um verão fabuloso, que incluiu uma escapadela ao
litoral alentejano numa Hiace dum tio dele, a nossa «automansão»,
transporte, quarto e camarim da «Jane», da «So�a Loren» e do «Ricky
Martin».
Passado algum tempo, ele começou a estar muito com um rapaz mais velho

chamado Joaquim, que trabalhava numa loja de roupa e tinha fama de ser
virado. Houve pessoas que o começaram a evitar e amigos que �caram mais
frios, como se a pessoa que ele era se tivesse modi�cado. Eu e a Joana
demos-lhe atenção extra nessa altura e jantávamos muitas vezes na minha
casa. A minha mãe gostava de ter companhia e não se importava com a
orientação sexual dos meus amigos, desde que fossem bem formados e
educados. O Henrique estava muito bem quali�cado nas duas matérias.
Um ano depois, o Joaquim trocou-o por um hair-stylist que trabalhava

num salão no Bairro Alto e que era muito mais trendy que o nosso Ricky. Foi



um grande desgosto para ele, que achou que não ia encontrar mais ninguém
de quem gostasse até que conheceu o Sílvio, que era tão pouco trendy como
o Henrique, também gostava de ir a concertos na Gulbenkian e ver �lmes do
Hitchcock.

Estava a congelar quando o Henrique estacionou o carro em frente à
cancela da fundação Champalimaud. Assim que o vi, senti-me
imediatamente reconfortada pelo seu rosto familiar e recebi um abraço
como só os verdadeiros amigos podem dar, em que �camos abrigados do
mundo e sentimos o afeto chegar em vagas mornas, que nos atravessam e
enviamos de volta.
− Já estava com saudades tuas, So�! Estás mais magrinha…
Apertou-me com força e levantou-me com facilidade para sentir o meu

peso, desde que tinha aderido às modas do cross�t estava muito mais
forte.Depois de me largar, desatou a re�lar porque não o avisámos de que ia
ter de levar «a rafeira» no porta-bagagens. Para o acalmar tive de lhe
prometer que a Gwen era muito controlada nas suas necessidades e que
quando chegasse a casa da Joana lhe aspirava o carro novo, sem nenhuma
intenção de cumprir a segunda parte da promessa.
O Ricardo ligou-me a meio do caminho. Não o atendi de propósito e

continuei a pôr o Ricky ao corrente do que se tinha passado desde que
descobri a sel�e da cabra da Mónica.
A Joana estava à nossa espera à saída do elevador e fomos para a sua sala

com vista para o mar, que já tinha tido uma decoração espetacular num
estilo clean, mas que depois passou a ter tralha sortida dos meninos
aleatoriamente posicionada por todo o lado.
A minha amiga tinha-nos preparado uma ceia na mesa de jantar, chá de

jasmim, línguas-de-gato e uns biscoitos de chocolate em forma de animais.
Expliquei-lhes como tinha acabado fora de casa, apesar de a minha

intenção inicial ser a oposta. A Joana compreendeu perfeitamente o
desenrolar dos acontecimentos, mas o Henrique não.
− Se não te querias vir embora da tua casa, porque é que disseste que te

vinhas embora? Ele nunca te mandou embora, pois não?
A Joana respondeu-lhe com duas pedras na mão e a revirar os olhos. Ela

tinha muitas virtudes, mas paciência para quem não compreendia coisas que
para ela eram óbvias não era uma delas.



− A sério, Henrique? Tens a certeza de que és gay? Era a �ngir, para ele
ceder e sair ele de casa.
Substituí a minha amiga nas explicações com um tom menos hostil.
− Claro, ou então para me implorar para eu não sair. Tudo menos «fecha a

porta quando saíres».
O Henrique continuava a achar que o que eu tinha feito era pouco lógico e

defendeu-se com o sobrolho franzido.
− Eu sou um homem gay, não sou uma gaja para seguir esses vossos

raciocínios tão elaborados! O Ricardo se calhar achou que te querias ir
embora e que se tentasse impedir-te ainda ia piorar as coisas!
O meu telefone voltou a tocar, mostrei-lhes que era o Ricardo e o Henrique

falou-me num tom reprovador.
− Não vais falar com ele? É a segunda vez que te liga, se calhar pensa que

ainda estás no Restelo e anda por lá à tua procura…
− Que ande. Vou atender, mas não já.
O Henrique parecia cada vez mais confuso com as minhas decisões.
− Se já decidiste que o vais atender, porque não resolves já o assunto?

Porque é que vais �car à espera que ele ligue outra vez para…
Interrompi-o com brusquidão e foi a minha vez de me passar com ele.
− A sério, Ricky? Porque será? Se calhar, para ele sentir remorsos da merda

que fez! Concordo com a Joana, acho que estás mesmo equivocado com a
tua vida. Não podes ser gay! Não podes!
O Henrique também me respondeu no mesmo tom exasperado, cansado

da minha complexidade mental e de ser acusado pela segunda vez de não
ser gay, algo que o irritava muito.
− Não posso é aturar-vos! Estou farto de vocês mais as vossas

dramatizações complicadas e só estou aqui há quinze minutos! Ainda por
cima a beber chá! Preciso duma coisa mais forte para vos aguentar às duas!
A Joana concordou com a última parte.
− Boa ideia, tens Hendricks no aparador e água tónica no frigorí�co.
Fomos para a cozinha vê-lo fazer os três gins. O Henrique era um experto

na matéria. Arrefeceu os copos com o gelo, mediu as doses com tampas,
derramou a água tónica pela colher e lamentou-se pela falta de zimbro, de
cardamomo e de pimenta-rosa. Resignou-se a cortar rodelas de limão
enquanto eu e a Joana gozávamos com ele.
− Okay. Ricky, já nos convenceste, és mesmo gay.



− Sim, Ricky, um gay pouco sensível, mas um gay.
− Se não se calam com essas piadas vou atirar os vossos gins pela janela.

Estávamos no �m do primeiro gin, muito bom apesar da falta de
ingredientes so�sticados, quando o Ricardo voltou a ligar. Já tínhamos
discutido o meu casamento juntamente com outros temas, como um colega
da empresa do Henrique, que acreditava em extraterrestres e garantia que já
tinha visto um OVNI de muito perto, assunto que veio à baila a propósito de
eu achar que se viam mais estrelas no céu da Caparica que no Restelo.
Apesar de me estar a apetecer muito mais discutir a probabilidade de vida

extraterrestre, dada a existência de milhares de galáxias com sistemas
planetários parecidos com o nosso, decidi atender o meu marido.
O Ricky gozou-me e disse-me para eu não atender, com um trejeito e uma

voz afetada como ele nunca fazia. A Joana riu-se e eu atendi relativamente
bem-disposta.
− Não tens piada nenhuma, So�. Ando doido, doido à tua procura! Porque

não atendes o telefone?! Onde é que andas?! Já corri tudo e não te encontro!
A sua voz era de preocupação, mas também de superioridade. Outra vez o

adulto a falar com a adolescente rebelde…
− Em São João da Caparica, estou em casa da Joana.
A surpresa substituiu a superioridade na voz.
− A sério? E a Gwen?
− A Gwen também está aqui, a destruir um telemóvel de borracha do

Gonçalito que vamos ter de fazer desaparecer. Não a ia abandonar não é
verdade?
− Está bem, vou buscar-vos.
− Não. – A palavra saiu-me sem pensar, mas depois de a dizer apercebi-me

de que era o que realmente queria. − Não quero que me venhas buscar. Eu
disse-te que me vinha embora e tu disseste-me para fechar a porta quando
saísse. Lembras-te?
A Joana cobriu a boca com as mãos e o Henrique parou de beber o seu gin.

Advertiu-os com o olhar para �carem em silêncio enquanto ouvia o Ricardo.
− So�, desculpa, isso e a história de não usares o meu cartão foi uma

estupidez sem nexo nenhum. Eu não estou bem, tenho a cabeça a mil e nem
sei porque te disse uma coisa dessas. Vou buscar-te para vires para casa e
vou para um hotel se é o que tu queres. Por favor, So�, deixa-me ir buscar-



te…
Ele aceitava sair de casa e estava a implorar-me para eu voltar. Era o que eu

queria no início da noite, mas ouvi-lo por telefone e depois de ter gelado na
rua já não tinha o mesmo valor. Raciocínios estranhos de cérebros
femininos que o Henrique jamais conseguiria entender…
Além disso, e muito mais importante, eu estava bem ali. Ao pé dos meus

amigos podia extravasar, ser malvada, imatura e dizer sem pudor todos os
palavrões que me apetecessem. Sentia-me a salvo, não só da triste presença
do Ricardo com o seu arrependimento, mas também do ainda mais triste
papel de esposa digna e magoada, que teria de representar por tempo
inde�nido.
Não tinha planeado sair de casa, mas naquele momento não queria voltar.
Emily Dickinson, uma poetisa do século XIX, escreveu que os seus amigos

eram os seus bens. Eu concordava com ela e sentia-me próspera.
− Não, Ricardo, não deixo. E não vou mudar de ideias, por isso não me

telefones mais.
Quando desliguei o telefone, a Joana estava estupefacta e o Henrique

acabou o gin de uma golada.
− E agora, So�?
Respirei fundo. Estranhamente, sentia-me aliviada.
− Agora preciso de outro gin, com medida e meia, que este estava fraco.

Ricky conta-me outra vez esse episódio do teu colega com o OVNI. Estou
fascinada com essa história.
Bebemos mais um gin e �cámos acordados até às duas da manhã.

Conversei, chorei, ri e depois fui dormir com a Joana, que ainda falava mas
já não conseguia manter os olhos abertos.
No dia seguinte, acordei com a cabeça a latejar dos gins e das emoções da

noite anterior. Ajudei a Joana a preparar o pequeno-almoço dos meninos e
vesti roupas dela, incluindo uma camisola de malha bege muito gira com
torcidos, que lhe estava pequena e podia �car para mim para sempre.
Não seria para sempre, seria até se estragar, passar de moda ou eu deixar de

gostar dela. A partir daquele dia, o «para sempre» deixou de existir, era uma
utopia em que só as tolas acreditavam.



Quinta-feira, 19 de janeiro de 2017

O Ricardo apareceu no colégio à hora de almoço, chamaram-me à secretaria
quando estava no refeitório e soube que era ele antes de o ver.
Entrei na secretaria e vi-o a fazer conversa com a Vitória, a rececionista do

colégio que se derretia com ele por ser bem-nascido. A Vitória ligava muito
a essas coisas, sabia os títulos, as pro�ssões e os nomes de família
importantes dos nossos alunos e professores.
Fiquei satisfeita quando o vi, mantinha a sua pose mas tinha os olhos baços

e parecia abatido. Pelos vistos, a noite tinha-lhe corrido pior que a mim e era
muito bem feito.
Cumprimentou-me com um beijo no sítio dele, entre o canto do olho e os

cabelos, que aceitei com um sorriso para não dar assunto à Vitória.
Saímos do colégio em aparente sintonia e entrámos no café mais próximo.

O Ricardo pediu um café duplo e eu perguntei-lhe o que queria.
− Quero pedir-te desculpa por ontem à noite e quero que venhas para casa.

Quero conversar contigo com calma. Se depois quiseres que eu saia de casa
para estares um tempo sozinha, eu saio. – Falou baixo e com uma
insegurança na voz pouco habitual. Normalmente, era �rme e determinado,
mas naquele momento estava quase suplicante e parecia muito cansado.
Era no dia anterior que ele devia ter dito aquilo, em vez de me mandar à

cara que a casa era só dele e que eu usava o seu cartão multibanco nos
restaurantes vegans da moda. Era no dia anterior que ele devia ter-me
impedido de sair, quando eu estava a andar de um lado para o outro, a dar-
lhe a entender que estava a arrumar coisas para sair de casa. Só que no dia
anterior ele tinha dito para eu fechar a porta quando saísse.
− Então? Não estou a reconhecer o orgulhoso Ricardo Soares de Almeida.

Pensei que não ias andar atrás de mim, nem te rebaixavas…
Fechou os olhos e respirou fundo, quando os abriu falou-me num tom mais

crítico e menos suplicante.
− Para com isto, So�, pelo amor de Deus. Eu é que não te reconheço. Estás

a ser má e rancorosa, tu não és assim...
No �m de contas, eu é que era má. Tive muita vontade de o mandar à

merda, mas não o �z. Ele podia levantar-se de rompante e estavam umas



colegas de educação visual na mesa à nossa frente.
Engoli a maldade e a raiva, porque eu não era assim.
− Está bem, Ricardo. Falamos à tarde.
Ele respirou fundo e sorriu, o seu rosto pareceu menos cansado e voltou à

sua postura decidida.
− Eu venho buscar-te. A que horas estás despachada?
Também lhe �z um sorriso ténue de volta.
− Às cinco, tenho reunião do oitavo C.

Voltei para o colégio e tentei distrair-me com os miúdos. Levei-os para o
laboratório e quase me abstraí da minha vida, até que tocou e me tornei uma
foragida.
Eram 15h45 e eu não tinha reunião nenhuma, desliguei o telemóvel, passei

na secretaria e pedi à Vitória para avisar o meu marido de que a�nal não ia
com ele. Voltei a apanhar o barco em Belém para a Trafaria e depois fui a pé
até à casa da Joana. Quando cheguei a casa da minha amiga, a empregada já
tinha apanhado os meninos na escola e levei-os ao parque infantil ao pé do
prédio. Estava com eles no escorrega quando o Fred chegou do congresso.
Ele já estava a par de tudo e deu-me um abraço demorado, interrompido

pelo António e pelo Gonçalito, em êxtase por estarem no parque com o pai a
um dia de semana. O Fred substituiu-me nas brincadeiras e eu sentei-me
num banco com a Gwen, a vê-los inventar corridas e desa�os de equilíbrio.
Achei graça ao início, mas depois �quei nervosa a ver Gonçalito subir umas

cordas altas, demasiado perigosas para ele. Avisei-os disso e o Fred
respondeu-me como se eu estivesse a exagerar.
− Não te preocupes, So�. O Gonçalo é capaz, ele é muito forte!
O António também se meteu na conversa, debruçado do cimo da

plataforma de madeira onde as cordas acabavam, o  que também me fez
impressão.
− Eu ainda sou mais forte, não é pai? Sou quase tão forte como tu!
Os egos masculinos e as suas gabarolices começavam muito cedo, não

resisti e gritei-lhes do banco.
− Se eu contar à mãe que andaram a subir essas cordas perigosas, ela ainda

é mais forte e põe os três de castigo num piscar de olhos.
O Fred olhou-me com um sorriso cúmplice.
− É a última vez, meninos. A seguir voltamos para o escorrega.



Já estávamos em casa quando a Joana avisou que se ia atrasar por causa de
um doente descompensado. Tínhamos combinado que ela me levaria a casa
dos meus pais, mas achei que ia chegar de Lisboa cansada e quis chamar um
táxi. O Fred não me deixou, pediu à Carla para �car mais um pouco com os
meninos e fez questão de me levar.
Guardei o saco de papel com a roupa do dia anterior no banco detrás,

sentei-me ao lado do Fred e chamei a Gwen para os meus pés. Felizmente,
ele não tinha pruridos com pelos no carro como o Henrique, nem poderia, o
carro dele estava cheio de nódoas brancas de iogurte, migalhas, peças de
brinquedos, invólucros de rebuçados e manchas castanhas que pareciam
chocolate. Os pelos da minha Gwen iam passar completamente
despercebidos.
Pouco depois de arrancarmos, armou-se em espirituoso para me tentar

animar.
− Bem, perdeste a cabeça, So�... Não sei se tudo isso que trouxeste vai

caber na casa dos teus pais!
Não respondi porque estava sem disposição para ser animada, mas quando

entrámos na via rápida também não aguentei o silêncio.
− Não me vais dizer que estou a cometer um erro e que devia dar uma

segunda oportunidade ao Ricardo?
O Fred passou uma mudança e olhou-me com seriedade, já tinha desistido

de fazer humor.
− Não. Se fosse comigo fazia o mesmo. Acho que nunca mais voltava a

con�ar, e sem con�ança não vale a pena.
Fiquei satisfeita por ele me dar razão, mas ao mesmo tempo muito triste.
− Pois, mas tu não corres esse risco. A Joana nunca te trairia, vocês

adoram-se e dão-se sempre bem.
O Fred fez uma careta de desacordo e olhou-me de lado.
− Não, não nos damos sempre bem, temos altos e baixos como toda a

gente. A tua amiguinha quer tudo à maneira dela e quando não se faz o que
ela quer tem uns repentes que mais ninguém aturava.  
Sorri ao imaginar os repentes da Joana. Eu já tinha assistido a alguns e

acreditava que ele também já tivesse assistido a uns quantos.
− Fred!?
Fez o mesmo olhar de gingão que tinha aos vinte anos, quando a Joana nos

apresentou numa festa da faculdade.



− Pergunta aos meus vizinhos, a gritaria que ouvem naquela casa quando a
tua amiga se passa. Até o prédio abana!
A imagem fez-me rir, o cenário era provável mas eu não o podia admitir,

seria uma grande traição.
− És tão parvo, Fred. Não acredito.
Sorriu-me satisfeito por �nalmente me ter animado.
− Eu sou é um santo!
Quando estacionou o carro, o Fred resolveu mudar de opinião.
− O Ricardo é bom tipo e gosta muito de ti. Acho que lhe devias dar uma

segunda oportunidade.
Franzi o nariz, aborrecida com o elogio que o Ricardo não merecia.
− Então, e o que disseste há bocado, sobre a perda da con�ança?
Fez uma expressão envergonhada enquanto escolhia as palavras.
− O Ricardo é um homem, para nós... é diferente.
Encolheu os ombros como se fosse uma constatação óbvia. Eu �z-lhe uma

careta indignada e ele tentou justi�car-se num discurso hesitante.
− É diferente, So�. Vocês... pensam mais… e… sentem mais as coisas. Um

homem pode estar chateado e de repente dá-lhe vontade e dá uma queca
numa tipa qualquer, sem pensar. Sem se aperceber fez uma grande
estupidez, mas que no fundo não teve importância…
Ele tentou desviar o olhar, mas eu não permiti.
− Ah, sim? E tu já estiveste chateado e com vontade de dar uma queca

numa tipa qualquer?
Respondeu-me num tom resignado.
− Não, mas já tive vontade de agarrar na tua amiga por um bracinho, metê-

la à força na nossa arrecadação e deixá-la lá fechada durante um dia ou dois,
só para deixar de a ouvir.
Ri-me com a sua sinceridade e fui sincera também.
− E eu tenho vontade de agarrar num martelo daqueles para bater na carne

e esmagar as bolinhas do teu amigo.
O Fred fez um esgar de dor e levou uma mão protetora às suas próprias

bolinhas, como se precisasse de as tranquilizar depois do que tinham
ouvido.
− Fónix, So�! Que mente a vossa! Tens uns pensamentos completamente

marados iguais aos da Joana! Ainda há uma semana me ameaçou que se
gastasse dias de férias para ir ver o Ben�ca a Nápoles, me desfazia uma



rótula com o taco de basebol do irmão. Agora a sério, vocês passaram a
adolescência no liceu do Monte da Caparica ou metidas num cartel
colombiano?
Não contive o riso ao ver o Fred horrorizado com os nossos pensamentos e

a mão entre as pernas. Pensar era muito diferente de fazer, mas eu não ia
estragar a ameaça da minha amiga.
− Não queiras saber, mas se gostas dos teus dois joelhos, é melhor veres o

Ben�ca em casa. Obrigada pela boleia. És um querido.

Assim que a minha mãe me viu com a cadela deduziu o que tinha
acontecido. Abraçou-me com carinho, jantámos com o meu pai no
restaurante e depois dividimos uma tablete de chocolate em frente à
televisão, a vermos uma casa péssima transformar-se numa casa fabulosa.
Quando o meu pai chegou, sentou-se ao meu lado no sofá e passou-me o

braço por cima dos ombros.
− Amanhã queres levar o carro do pai para o colégio? Para dormires um

bocadinho até mais tarde?
Nos últimos anos tinha insónias que me acordavam antes da hora e não

gostava de conduzir no trânsito, mas aquela oferta era a maneira do meu pai
me apaparicar e aceitei. Era pouco ecológico mas era só um dia. Só esperava
não lhe riscar o carro, ele era um picuinhas com os carros igual ao Ricky.

O Vasco chegou pouco depois. Aos trinta anos ainda morava com os pais
porque era um engenheiro civil que não �cava muito tempo no mesmo
emprego nem com a mesma namorada. Naquela altura, trabalhava numa
empresa de certi�cação energética no Saldanha e namorava uma
farmacêutica dois anos mais nova. Tinham-se conhecido uns meses antes,
quando ele foi comprar pastilhas para a dor de garganta e lhe deu a volta
com a sua pinta de sur�sta.
O meu irmão apercebeu-se de que me tinha acontecido alguma coisa e foi

direto ao assunto, querendo saber o motivo da minha presença. A minha
mãe não me deixou responder e pediu-lhe para falar comigo mais tarde.
O mais tarde para o Vasco foi meia hora depois, quando entrou no meu

quarto de solteira e se sentou na minha cama.
− Chiba-te, So�. O que se passou?
Dei-lhe espaço para se deitar comigo, contei-lhe que fui traída pelo meu



marido e ele focou-se na parte de eu arremessar coisas. Era uma vergonha
ter falhado.
− A mim, por coisas muito menos graves, bateste-me e fartaste-te de me

dar beliscões com esses dedos que são autênticos alicates. A ele atiras-lhe
coisas leves e nem sequer lhe acertas! O que é que andaste a fazer estes anos
todos no basquete?! – Abanou a cabeça dececionado. − Foste para o Restelo
e tornaste-te uma totó...
− Eu dava-te beliscões quando éramos crianças, Vasco. Não podes

comparar! Queres ouvir o resto?
Acenou com a cabeça e eu continuei. Quando dei por terminado o meu

relato, ele iniciou as suas considerações com ar experiente, como se fosse um
especialista em dilemas matrimoniais.
− O Ricardo que parecia que não partia um prato! O sacana partiu mas foi

a louça toda. Mostra lá a gaja a ver se presta para alguma coisa.
Ele entrou no Facebook do telemóvel, ajudei-o a procurá-la nos amigos do

Ricardo mas não a encontrámos. O Ricardo devia tê-la «desamigado», para
evitar cusquices do género ou então para a castigar pela indiscrição de ter
enviado a fotogra�a. A segunda hipótese agradava-me muito mais.
− Se te separares acho que vais �car bem. A sério, So�. Eu percebo destas

cenas. Tu tens três grandes coisas a teu favor.
Imaginei que ele ia dizer que eu era uma mulher independente,

interessante, tinha apoio da família e bons amigos...
− Tens uma cara bonita, ainda és nova e não tens �lhos. – Quando disse a

última estupidez, belisquei-o e tentei empurrá-lo para fora da minha cama.
Ele gemeu e recriminou-me enquanto esfregava o braço.
− A�nal, não me beliscavas só quando éramos crianças? O outro anda a

afogar o ganso com a estagiária e não lhe acertas com nada, mas eu vou �car
com o braço todo marcado!
Fiz-lhe um olhar furioso, para se aperceber de como tinha sido cruel com a

última a�rmação.
− O que foi? Para arranjares outro é melhor assim, ninguém tem muita

paciência para aturar os �lhos dos outros...
Cerrei os punhos para não o beliscar mais, falei-lhe a rosnar e com vontade

de o morder..
− Eu não quero arranjar outro. Eu nunca mais quero nada com homem

nenhum. Vocês são todos uns cabrões de merda!



Levantou-se e fez-me um olhar trocista.
− Pois somos. E as mulheres são todas umas santas… – Fez uma pausa e

encarou-me divertido. – Tu por acaso até nem és das piores, tirando esse
hábito que tens dos beliscões, com os dedinhos partidos �cavas quase boa...
Perdoei-lhe a insensibilidade. As suas palavras relembraram-me a grande

desilusão que teve com o seu primeiro amor e que parecia não ter
ultrapassado.
Despediu-se, foi até à porta e depois virou-se num tom despreocupado.
− Queres vir de férias para as Mentawai em março? Se calhar fazia-te bem...
Era muito querido da parte do Vasco, convidar-me para ir de férias com

ele, mas quando se tratava do meu irmão e a esmola era muita...
− Quem é que vai?
− Eu, o Xavi, o Veiga e a Amélia diz que também quer vir...
Topei-o a léguas de distância, o Xavi e o Veiga eram os seus amiguinhos

das sur�rips. Acabei-lhe a frase com um sorriso �ngido e condescendente.
− E tu queres passar o dia inteiro num barco a surfar nos breaks todos e

mais alguns, enquanto eu �co a fazer de baby sitter da tua namorada numa
praia que até pode ser de calhau!
Ri-me do dilema dele e de ter achado que me enganava, a mim, que o

conhecia desde que aprendeu a gatinhar só para poder desmantelar a minha
cozinha de brincar vezes sem conta.
− Boa tentativa, Vasco. Mas sabes, ninguém tem muita paciência para

aturar as namoradas dos outros! Coitada da Amélia, o melhor é ela levar
muitos livros, ou talvez tenha sorte e conheça lá alguém que pre�ra fazer-lhe
companhia em vez de dropar de manhã à noite...
Atirou-me com um peluche do Snoopy que a minha mãe tinha guardado

na prateleira ao lado da porta e a seguir foi-se embora amuado, depois de ter
levado com o Snoopy de volta. A nossa conversa fez-me muito bem, chatear
um irmão era sempre terapêutico.
Depois do Vasco sair não resisti e liguei o telemóvel. Tinha um aviso de

contacto do Ricardo às 16h30, provavelmente quando saiu do atelier, e
depois outros dois antes das cinco. A partir dessa hora, quando a Vitória lhe
devia ter entregado o meu recado, mais nada.
Mandei-lhe uma mensagem para ele não �car preocupado com o meu

paradeiro.
«VIM PARA CASA DOS MEUS PAIS.»



Fiquei ansiosa à espera que o telefone tocasse até que ouvi um apito
discreto a anunciar uma mensagem.
«A JOANA DISSE-ME.»
Fiquei algum tempo a olhar para o ecrã.
Não queria falar com ele, mas aquele silêncio assustava-me.



Quinta-feira, 26 de janeiro de 2017

Uma semana e um dia depois de ter saído de casa, combinei encontrar-me
com a minha sogra.
Na segunda-feira tinha ido buscar uma mala cheia de roupa a nossa casa,

que legalmente era só do Ricardo. Levei o carro do meu pai para a escola e
pedi à Vera para ir comigo durante o recreio do almoço. Senti-me como
uma bandida, a encher a minha mala de viagem à pressa, enquanto ela me
recriminava com o olhar.
Não sei se o Ricardo reparou na falta de algumas das minhas roupas, ou se

a Marcela lhe disse que eu tinha estado em casa. Ligou-me nesse dia à noite,
a repreender-me pela minha atitude pouco frontal e sorrateira. Eu podia
perfeitamente ter ido a casa quando ele estivesse. Escusava de ter ido
surripiar as minhas coisas às escondidas dele e à frente da empregada.
Respondi-lhe que, em matéria de fazer coisas às escondidas e sorrateirice,

ele também não podia falar. Além disso, eu tinha o direito de ir buscar as
minhas roupas no horário que me desse mais jeito.
Ele acusou-me de andar a fugir em vez de enfrentar os nossos problemas e

depois despedimo-nos com um adeus seco, que mais parecia um «vai-te
lixar». Pelo menos da minha parte, foi exatamente o que pensei quando o
disse.
Eram 17h30 e eu estava na Gran�na no Campo Grande, a pastelaria

preferida da minha sogra para comer éclairs e para falar comigo sem o �lho
presente. A tia Pi estava sentada à minha frente, muito direita e a olhar-me
atentamente com os seus olhos perspicazes, realçados com sombra castanha
e rímel.
Perguntou-me o que se passava, sem rodeios e com a franqueza de sempre.

Tínhamos um acordo de transparência e não me lembro de nenhuma das
duas o ter  quebrado. Entre nós não havia subentendidos nem jogos de
palavras subtis. O Ricardo tinha omitido a verdade sobre os acontecimentos
que levaram à minha saída de casa, tinha-lhe dito apenas que estávamos a
passar por uma fase complicada por o último tratamento não ter resultado.
A mãe só tinha descoberto por acaso, porque o achou estranho quando me

foi levar uns bibelots para uma venda bene�cente no colégio. Ele tentou



despachá-la com mentiras sobre a minha ausência, mas ela recusou-se a sair
enquanto eu não chegasse. A tia Pi não era fácil de enganar, nem por um
�lho muito preocupado com as aparências. Nunca percebi se ele não contou
a verdade à mãe para se proteger a ele, a mim, ou às aparências.
Eu não me importava que a minha sogra soubesse, importava-me era que

tivesse acontecido.
Contei-lhe tudo exceto a parte de lhe ter atirado objetos, e a minha sogra

ouviu tudo em silêncio, com uma expressão surpreendida e triste.
Quando me calei fez um suspiro leve de senhora queque.
− A menina também andava impossível de chata. No Natal parecia uma

songamonga e no Ano Novo estava tão animada como uma zombie...
A altura das festas era difícil para quem não conseguia realizar o sonho de

ser mãe, mas as outras épocas também não eram fáceis. Se eu analisasse bem
o meu comportamento, já estava songamonga há bastante tempo.
Bebi um pouco de chá antes de aceitar a crítica.
− Sim, mas a minha songamonguice não é razão para o Ricardo saltar para

a espinha da estagiária, ou acha que é?
Ela sobressaltou-se levemente com a expressão vulgar.
− Claro que não é, mas ele também está a sofrer. O Ricardo não me disse

nada, mas eu conheço-o muito bem.
A tia Pi, depois de tudo o que ouviu, estava com pena do seu �lhinho.
− A Mónica consola-o, ela deve saber muitos truques bons para isso.
A tia Pi fez uma expressão ressentida e senti-me ligeiramente arrependida

do comentário. Ela pousou o garfo e encarou-me muito séria, os olhos dela
eram de um verde mais claro e menos invulgar que o do Ricardo, mas
também eram lindos, mesmo com algumas rugas que ela tentava disfarçar
com cremes suíços de preços exorbitantes.
− So�, eu não pensei que era a melhor opção para o meu �lho quando a

conheci, mas ele estava tão feliz consigo que a aceitei sem pestanejar. Não
sou a favor dessas suas inclinações hippies, nem das suas ideias de esquerda,
às vezes muito pouco católicas. Apesar disso tudo, gosto muito de si, muito.
Sabe uma coisa?
Abanei a cabeça à espera da resposta.
− Não a trocava por ninguém. E o meu �lho não é perfeito, mas ainda gosta

mais de si do que eu e tratou-a desde sempre como uma rainha.
Fiz um sorriso falso antes de lhe responder.



− Pois claro que tratou, são todas encornadas a vida toda, a começar pela
sua querida So�a de Espanha.
Ela fez uma careta de repúdio pela minha resposta antes de continuar.
− O Ricardo não a traiu a vida toda. Foi um erro, So�, um! Volte para casa.

Ele não é assim, ele é completamente apaixonado por si. A So� sabe disso,
não tem como não saber.
Desisti de atacar a tia Pi, de quem também gostava muito. Ela não tinha

culpa das ações do �lho, nem da minha songamonguice que supostamente
as tinha motivado.
− Sabia, tia Pi. Agora já não sei nada. Só sei que não quero voltar para casa,

pelo menos por enquanto.
A minha sogra �cou muito contrariada, o que me levou a descon�ar que o

motivo daquele lanche era convencer-me a voltar para casa.
− Eu conheço o meu �lho e sempre julguei que quando ele se casasse seria

para sempre. Mas deixe-me avisá-la, ele é completamente apaixonado por si,
mas também é muito orgulhoso. Se insistir nesta posição, o Ricardo, só por
orgulho e para a castigar, é capaz de cair na asneira de assumir essa tal
Mónica. Ele está furioso por o ter abandonado, não me disse mas percebe-
se. E eu, por muito que goste de si, não o vou contrariar. Não vou comprar
essa guerra com ele, como também não o �z quando vocês escandalizaram
meia Praia da Luz há...
Acabei a frase com um sorriso triste.
− Quase dez anos. Bons tempos.
A minha sogra esticou a mão e tocou-me no braço com carinho.
− Podem ter muitos mais tempos assim. Ele errou, mas adora-a tanto como

a adorava nessa altura. Vocês foram sempre tão felizes, até dava enjoo! O
problema foi a menina começar a entrar em stresse por não engravidar, há
uns dois anos...
A tia Pi parecia uma benzoca fútil, mas era uma mulher muito inteligente e

uma mãe muito atenta. Tinha acabado de fazer o retrato �el do meu
casamento.
− Eu sei, tia Pi. Fiquei transtornada quando percebi que poderia nunca ter

�lhos e piorei depois de ter abortado. Ainda por cima foi depois de fazermos
amor. Culpei-me a mim e a ele, mesmo depois dos médicos dizerem que foi
uma coincidência. São aquelas coisas que se metem na nossa cabeça, não
fazem sentido, mas estão sempre a atormentar-nos...



A tia Pi olhou-me desgostosa e foi brutalmente sincera.
− Essa sua obsessão por engravidar deu cabo de si, mais valia a menina não

gostar tanto de crianças.
Ela tinha razão, mas eu não tinha como ser diferente, ninguém conseguiria

acordar um dia de manhã, olhar para o espelho e mudar-se radicalmente.
Tentei fazê-lo, meio a sério meio a brincar, para ver como soava.
− Tem razão. A partir de hoje não gosto de crianças! Parecem uns ratos

lambidos quando nascem, choram a noite toda e não deixam ninguém
dormir. Babam-se o dia inteiro e fazem um cocó amarelo líquido horrível.
Acabam com a vida social dos pais e com a possibilidade de se fazer sexo
barulhento para sempre!
A tia Pi deu uma gargalhada alta.
− Isso é mesmo tudo verdade...
Eu sabia que era verdade. A minha amiga Joana era tão sincera como ela,

mas também era uma mãe que adorava os �lhos acima de tudo.
A tia Pi parou de rir e pareceu-me que ia dizer uma coisa importante.
− A última parte não está completamente certa, é só até crescerem e saírem

de casa!
Cobri a cara com as mãos, envergonhada só de imaginar.
− Tia Pi! Não queria saber isso!
Ela levou as duas mãos ao peito e rimos as duas, com a cumplicidade de

amigas que aceitam as suas diferenças e não se tentam mudar.
Ainda se ria quando voltou a pôr-me a mão em cima do braço e me fez o

seu olhar avaliador número um, que usava para pessoas, malas e
sobremesas.
− Vocês dão a volta por cima.
Eu não tinha tanta certeza.



O telefonema

Uma semana depois, cheguei a casa com vontade de rasgar as almofadas
verde-lima e azul-caraíbas da minha mãe.
Uma hora antes, a Vera tinha vindo comigo até Alcântara, para me contar

algo que achava importante eu saber.
O Ricardo tinha sido visto sábado à noite numa discoteca, onde também

costumava ir comigo, com um amigo que pela descrição me pareceu o
Tomás, um tipo do atelier com quem jogava ténis. Estavam os dois com duas
louras bonitas, com quem confraternizaram e dançaram até tarde.
A Gisela, professora de francês e uma invejosa de primeira, tinha-os visto e

andava a dizer a toda a gente que o meu marido perfeito me enfeitava a
testa. Fingi indiferença, mas vim no autocarro cheia de vontade de enfeitar a
testa da Gisela, só que de vermelho-sangue e à pedrada.
Pensei melhor e optei por não me vingar nos «apontamentos» do sofá da

minha mãe. Em vez disso, fui à procura do telemóvel que tinha deixado em
casa, para ligar ao Ricardo e injuriá-lo.
Talvez lhe tivesse telefonado a chamar porco nojento falso e desrespeitador,

se não tivesse uma chamada perdida do número de Moçambique da
professora Rita Melo.
Resolvi insultar o Ricardo mais tarde e ligar primeiro à Rita. Ela atendeu-

me no seu tom jovial e menti quando lhe disse que estava tudo bem.
− Liguei para saber se conhece alguém que possa vir tomar conta da minha

turma? Preciso de um professor assim com o seu espírito, que assuma a
minha quinta classe durante uns meses para eu poder ir a Portugal. A escola
pagará o meu ordenado a quem vier. Não é muito, confesso, mas é uma
experiência única conviver com este povo bom.
A Rita só abandonaria os alunos a meio do ano letivo por um motivo

muito forte. Perguntei-lhe se estava com algum problema e ela respondeu-
me no seu tom sereno de sempre.
− Tenho um pequeno problema, nada de especial. Apareceu-me um

nódulozito na mama direita. Fui à África do Sul fazer uma biópsia e
disseram-me que preciso de ser operada. Depois terei de fazer radioterapia,



mas em princípio não preciso de fazer quimioterapia. Como vê, é uma coisa
sem grande importância. O pior é que dizem que não devia esperar pelo �m
do ano letivo e não quero deixar os meus alunos sem professora.
Só a extraordinária Rita Melo, para dizer que um cancro da mama era uma

coisa sem importância e que o pior era faltar muito tempo para as férias
escolares...
− Oh, Rita, o importante é a sua saúde, o resto é o menos. Não pode �car

seis meses à espera para ser operada!
− Eu sei, minha querida, mas receio que, se me for embora sem arranjar

um substituto, quando regressar mais de metade dos meus alunos esteja a
trabalhar nas quintas ou a tomar conta dos irmãos... É fácil perdê-los e
muito difícil recuperá-los! Fico cheia de pena se não continuarem a estudar.
É uma turma tão boa... Pensei em si como a pessoa ideal para me substituir,
mas sei que tem o colégio e o seu maridinho amoroso...
Contei-lhe que tinha deixado o maridinho amoroso e �z um apanhado da

minha situação à professora Rita, que me tinha ligado porque tinha um
problema sério de saúde, mas acabou a consolar-me, sem frases feitas nem
lugares comuns sobre reconciliações.
− Não chore, minha querida, a sua vida vai-se compor, não tenho nenhuma

dúvida. A So� tem uma força que nem imagina, pensa pela própria cabeça e
tem capacidade para fazer coisas extraordinárias.
O que pensei foi que não deviam existir muitas Ritas Melos no mundo. Eu

tinha o privilégio de ser amiga de uma e não a ia deixar arriscar a vida para
não perder alunos para o trabalho infantil em Moçambique.
− Só a Rita para me dizer coisas tão bonitas. Sabe uma coisa? Vou arranjar-

lhe alguém, até lhe digo mais, vou pensar na possibilidade de ser eu a ir.

Liguei à Joana logo a seguir, para debater a hipótese de eu �car com o
emprego da Rita por uns meses.
− Se calhar estava destinado a acontecer, So�, e se estivesses em casa com o

Ricardo nunca ponderarias ir. Depois falamos melhor, estou no
supermercado e ainda tenho de ir a uma reunião de pais com a professora
do António.
A Joana fartava-se de se queixar das reuniões de turma do António, dizia

que não tinha paciência para estar sentada naquelas cadeiras minúsculas, a
ouvir os outros pais implicarem num sem-�m de assuntos, para ela sem



importância nenhuma para crianças do 2.º ano.
− Aconteceu alguma coisa com o António? Disseste que não ias mais a

essas reuniões…
Ouvi um suspiro enfadado.
− Eu sei que disse. Acredita em mim, apetecia-me mais vomitar o almoço

do que ouvir aqueles «papás», que não devem ter mais nada para se entreter
na vida, dissertarem sobre se os meninos devem aprender primeiro o corpo
humano ou as peças de vestuário no inglês, mas não quero que a professora
pense que sou uma mãe desinteressada e dê menos atenção ao meu
António!
Fiquei estupefacta com o raciocínio dela.
− Oh, Joana, achas que a professora vai dar menos atenção ao teu �lho se

não fores às reuniões?
− Nunca �ando. Olha, Já sei! Assim que estiver lá sentadinha e começarem

a debater o programa de Música, ou a melhor maneira de se escrever o «efe»,
mando-te uma mensagem e falamos sobre este assunto durante a reunião.
Fiz um tom sério e preocupado. Adorava gozar a minha amiga e não tinha

muitas oportunidades.
− Olha que depois a professora não dá atenção ao António porque a mãe é

pouco participativa e passa as reuniões a mandar mensagens...
Ela riu-se e disse qualquer coisa sobre uma promoção cujo preço estava

errado, devia estar a pagar a conta do supermercado com o telefone no
ouvido. Quando voltou a falar comigo estava muito divertida.
− Depois desculpo-me, digo que estou a contactar a enfermeira da unidade

dos coronários, porque estou preocupada com um doente instável ou coisa
do género, ainda faço uma �guraça!
Não resisti a gozá-la um pouco mais, aquilo era mesmo à Joana.
− Queres mesmo impressionar a professora? Simula uma reanimação

daquelas em que se dá choques por telefone. «Senhora enfermeira, dê-lhe
um choque. O coração ainda não bate? Oh, Meu Deus! Dê-lhe outro,
senhora. enfermeira, com mais volts!!! Não deixe esse homem morrer!»
Disfarçou o riso e falou como se a tivesse ofendido.
− Para quem está cheia de dilemas existenciais tens umas piadas muito

giras. Se calhar não precisas de ajuda! Queres que te mande mensagens ou
não?
− Claro que quero, para a professora julgar que estás a salvar vidas por



WhatsApp e tratar o António nas palminhas.



Sábado, 4 de fevereiro de 2017
Urban

Três dias depois, o Ricardo apareceu de surpresa em casa dos meus pais.
Pediu-me para conversarmos e eu aceitei. Não podia continuar a evitá-lo e
era uma boa oportunidade para o confrontar com a história da saída à noite
com o Tomás e as louras. Tinha-me distraído da questão depois de falar com
a Rita mas não me tinha esquecido.
Sugeri um bar na praia da Fonte da Telha, escolhemos uma mesa na

esplanada, ao sol mas protegida do vento. Falámos sobre o trabalho da
Marcela e a vida dos meus pais, até que os assuntos triviais se esgotaram e
�cámos em silêncio.
O Ricardo olhou-me com uma expressão infeliz.
− Estás um bocadinho mais morena, tens apanhado sol?
Retribuí o sorriso triste.
− Sim, no domingo passado �z bodyboard com a Joana. Estava um dia de

primavera, nem parecia janeiro. O Fred �cou na areia com os meninos e uns
amigos deles que têm �lhos da mesma idade. Ensinou os miúdos a jogar ao
lenço e fartaram de se divertir, nem queriam ir almoçar...
− Eu nunca vou estar à altura do Fred, pois não?
Revirei os olhos descontente, sem perceber de onde tinha vindo aquele

raciocínio.
− Deixa, eu também não sou a Joana.
Fitou-me com aqueles olhos lindos que já me tinham visto intensamente

feliz e colocou a mão por cima da minha, num gesto meigo e conciliador.
− Eu agi muito mal e arrependo-me muito do que �z.   E tu agora estás a

agir um bocadinho mal também. Estás a fugir, como fazes sempre que te
sentes insegura. Não percebes o quanto te amo? Que te adoro e faço tudo
por ti?
Abanei a cabeça porque para mim não era tão simples.
− Estamos perdidos, Ricardo. Se calhar até já estávamos antes de a Mónica

aparecer. Sinto-me perdida, de mim, de ti, da vida, de tudo.
Agarrou-me na mão com mais força, para marcar a sua posição com

palavras decididas.



− Eu não estou nada perdido. Assumo que cometi um erro, mas sei
perfeitamente o caminho que quero seguir. Quero salvar o nosso casamento.
Até parecia que tinha sido um erro insigni�cante.
− Se fosse eu que me tivesse enrolado com o professor Humberto, também

querias salvar o nosso casamento?
Largou-me a mão ao mesmo tempo que fazia um esgar de repulsa.
− Por favor, So�! Já não vou conseguir comer a tosta com essa imagem...
Fiz também uma careta antes de continuar.
− Tens razão, não é comparável. Então, imagina que tinha sido com o

Mateus, o professor novo de educação física, deve ser da idade da Mónica e
as alunas a partir do sexto ano suspiram à sua passagem.
Nunca me passaria pela cabeça enrolar-me com o Mateus, mas soube-me

bem vê-lo ainda mais contrariado.
− Custa imaginar, não é, Ricardo? Pois, a mim também me custa imaginar-

te a beijar a Mónica, a despi-la, a tocarem-se, a excitarem-se...
Levantou a voz e bateu na mesa com a mão.
− Podes parar, So�? – A seguir baixou o tom e lembrou-se que era muito

educado. – Por favor.
Respirei fundo e controlei a minha revolta antes de lhe responder a

verdade.
− Posso parar de falar, mas não de o pensar. O meu cérebro é incansável

quando se trata de me atormentar.
Voltou a segurar-me na mão, inclinou-se para mim e falou-me com uma

voz quase suplicante.
− Dá-me uma oportunidade de substituir esses pensamentos por outros.

Para de fugir e vamos enfrentar os nossos problemas juntos.
Para o Ricardo eu era uma fugitiva pouco colaborante, que não o deixava

fazer-me esquecer a sua traição e salvar o nosso casamento.
Só que quanto mais eu quisesse esquecer alguma coisa, mais me lembraria

dela, era um ciclo vicioso e sem escapatória, que eu já sabia de cor pela
minha infertilidade. E estava cansada de viver assim.
− Já ouviste aquele ensinamento budista, «as coisas acontecem como

deviam ter acontecido»?
Ele olhou-me com uma expressão cética, descontente por eu ter ido buscar

«ideias alternativas» para a nossa conversa.
− Pode ser altura de seguirmos caminhos diferentes. Tu podes ter



encontrado uma mulher que te dê �lhos e eu posso estar destinada a
encontrar a minha felicidade de outra maneira. Tudo isto pode ter
acontecido por um motivo que agora nos transcende, mas que daqui a uns
anos vamos compreender.
Pelo menos a Joana achava que podia ser assim, tinha-mo dito nas dezenas

de mensagens que trocámos durante a reunião do António.
− Que disparate é esse, So�!? Eu não quero ter �lhos de outra mulher nem

seguir um caminho diferente do teu. É por causa dessas tretas budistas que
estás a pensar ir para Moçambique?
Endireitei-me na cadeira, muito surpreendida por ele saber.
− Quem é que te falou em Moçambique?
Respondeu-me com uma expressão comprometida.
− A Joana. Liguei-lhe para me ajudar a convencer-te a voltar para casa e

para jantarmos todos hoje. O Manel vem ter comigo e não lhe contei que
saíste de casa. Vem jantar connosco. Se tu vieres a Joana prometeu-me que
ela e o Fred também vêm…
O convite para Moçambique era segredo, não queria que ninguém soubesse

enquanto eu não tomasse uma decisão.
− O que é que a Joana te disse?
Respondeu-me num tom de voz conciliador.
− Disse que achava difícil voltares para casa tendo em conta que estavas a

ponderar ir para Moçambique, mas assim que percebeu que eu não sabia
�cou a�ita. Não te zangues com ela. – A seguir continuou mais reprovador.
− Ias decidir uma coisa destas sem me contar, So�!? Eu sou teu marido! Ires
para Moçambique é uma loucura sem sentido nenhum!
Encolhi os ombros, não podia dizer que me apetecia fugir quando ele já me

estava a acusar de o fazer, por isso defendi-me com um ataque.
− Por acaso contaste-me quando decidiste meter-te com a Mónica? Ou

quando decidiste ir ao Urban com o Tomás e passaste a noite atracado a
uma loira?
− Eu não andei atracado a ninguém e não me meti com a Mónica.
Ri-me sem vontade.
− Claro que não, tu és um santo e ela forçou-te. Não sejas hipócrita!
Apesar de ter �cado claramente irritado por lhe ter chamado hipócrita, o

Ricardo controlou-se e não falou com altivez. Estava a portar-se muito bem.
− Podes pelo menos esquecer esse disparate de Moçambique? É um país



perigoso, há raptos, criminalidade violenta e revoltas populares. Tenho
medo que vás. Pode acontecer-te alguma coisa, So�...
Era mesmo o que eu queria, que me acontecessem coisas que me �zessem

esquecer as que me tinham acontecido nos últimos tempos.
− Não, não posso, ainda não decidi mas estou com vontade de ir. A

professora Rita é uma pessoa fora de série e eu quero muito ajudá-la. Em
relação a hoje, já combinei ir jantar ao sushi do Urban, com a Vera e mais
duas colegas. Diz ao Manel que tenho o aniversário de uma amiga, isso de
manter as aparências sempre foi um problema só teu.

Ao �m da tarde fui ter a casa da Vera, que desaprovou as minhas calças de
ganga e me obrigou a trocá-las por um vestido vermelho curto, que ela tinha
comprado porque achou lindo, mas que lhe estava apertado. Pintou-me os
lábios, também de vermelho, e �cou muito satisfeita com o resultado da sua
intervenção. Chegámos cedo e fomos beber um gin no terraço. Enquanto
olhava para o rio Tejo, tentei lembrar-me da última vez que tinha vindo ao
Urban.
Nós costumávamos sair à noite e tinha estado ali com ele várias vezes nos

últimos dois anos, mas inexplicavelmente não me conseguia lembrar de
nada especí�co de nenhuma delas. Todas essas noites se tinham desvanecido
por completo da minha memória. Detestava dar razão ao Ricardo, mesmo
que só para mim própria, mas era possível que nos últimos anos eu tivesse
vivido num estado de completa desatenção a tudo o que não se relacionasse
com a minha infertilidade ou os meus alunos.
Em compensação, lembrava-me nitidamente de uma noite ali passada três

anos antes, com o Ricardo e os colegas do atelier. Lembrei-me de que estava
como um vestido amarelo-torrado pelos joelhos e as minhas botas de cano
alto. Perto das quatro da manhã deu-me a doideira, fui à casa de banho, tirei
as minhas cuequinhas de renda bordeaux e guardei-as na mala que tinha a
tiracolo.
Voltei para o pé do grupo e pus-me em frente ao meu marido com um

sorriso tímido.
− Senhor arquiteto, desculpe incomodá-lo. Pode guardar-me uma coisa no

seu bolso por favor?
O Ricardo estendeu a mão, curioso, eu tirei as cuequinhas da mala muito

discretamente e entreguei-lhas.



Assim que o Ricardo percebeu o que tinha na mão, fechou os olhos e sorriu
com as narinas dilatadas. Escondeu a bolinha de renda bordeaux no bolso e
falou-me devagar, com um acento que eu conhecia muito bem.
− Estou chocado, menina So�a. Nem casando consigo �z de si uma mulher

séria...
Pestanejei cheia de vergonha e docilidade.
− Pois não, senhor arquiteto, pelo contrário, o casamento está a piorar cada

vez mais a minha situação. Sinto-me cada vez mais... − Fiz um sorriso
revelador antes de continuar. − Namoradeira?
Olhou-me com desejo e amor na combinação perfeita.
− Despeça-se dos nossos amigos. Vou levá-la para casa imediatamente.

A minha cara devia re�etir a minha introspeção quando a Vera tocou com
o copo no meu.
− Acorda, darling! É o meu aniversário!
Entrei na brincadeira.
− Quantos anos queres fazer a �ngir?
A Vera inclinou a face numa expressão pensativa.
− Acho que quero fazer trinta. Old enough to know better, but young enough

to do it anyway!
Levantei o copo e brindei com ela. A Vera adorava aquela expressão.Ouvi-a

pela primeira vez quando insisti em meter-me em cima do skate de duas
rodas de uma aluna do 7.º ano, depois de uma primeira tentativa em que
esfolei o cotovelo. O equilíbrio nos skates de duas rodas era diferente dos
normais mas apanhei-lhe o jeito, sob o olhar vigilante da Vera, que era
contra qualquer atividade que pudesse terminar com um osso partido. Seria
tão bom que todas as segundas oportunidades fossem tão fáceis de decidir
como andar de skate depois de nos termos esfolado...
Estava a gostar bastante da saída de meninas até o ver chegar com o Manel,

por volta das duas da manhã. O Ricardo encaminhou-se na minha direção
com à-vontade, deu-me um beijo no sítio de sempre e cumprimentou as
minhas colegas. Depois ofereceu-se para ir buscar bebidas, afastou-se em
direção ao bar e deixou-me com o Manel.
− Pocahontas, sim senhora, que grande produção! Quando sais connosco

não vens assim...
Fiz a minha cara de professora que apanhou o aluno a espreitar a prova do



vizinho.
− Assim como, Manel?
Ele não se intimidou e gesticulou à minha frente, desde o meu pescoço até

aos meus joelhos, como um apresentador gozão do concurso miss Portugal.
− Assim como tão... chamativa!
Dei uma gargalhada sincera. O Manel era sempre ele próprio e eu dava-lhe

créditos por isso. Nunca deixou de me chamar Pocahontas desde a noite em
que me conheceu na Praia da Luz, mas também nunca se meteu comigo, ele
respeitava o «território» do amigo.
− Ah! Ah! Ah! Chamativa, é?  Tu és muito engraçado, Manel.
− Tu também és muito engraçada, Pocahontas! Posso perguntar-te uma

coisa?
Assenti e ele continuou num registo menos gozão.
− Está tudo bem entre ti e o Ricardo?
O Ricardo estava afastado ao pé do bar, mas de vez em quando olhava-nos

vigilante, devia estar com medo que eu denunciasse a sua omissão.
− Como assim? − Responder a uma pergunta com outra pergunta, era uma

boa técnica para ganhar tempo antes de dizer uma mentira...
− Está estranho o Ricardo, calado e irritadiço. E tu andas na noite, sem

ele...
Os homens e os seus preconceitos, eles vão beber um copo com amigos

para descontrair, as mulheres com amigas «andam na noite»...
− É o aniversário de uma colega minha do colégio.
− E tu não o costumas arrastar sempre para esses teus programas do

colégio? Ele passa a vida nas bene�cências, nos teatros e nas festas com os
teus putos, nunca se balda a nada dessas tretas para vir ter connosco…
− Ela queria fazer uma saída só de meninas.
O Manel olhou-me com descon�ança, como se não tivesse acreditado em

mim.
− Sabes que o gajo te adora, não sabes? Deve ser o único tipo que conheço

que é casado há mais de dois anos e nunca se queixou da mulher.
Suspirei antes de lhe responder, daquela vez com franqueza.
− É da educação dele. Nunca perde o nível.  
Pensei que não me importaria que ele baixasse o nível de vez em quando,

preferia mil vezes que se tivesse queixado da minha songamonguice em
público em vez de andar a comer a Mónica em privado.



− Achas que sim? Então os meus amigos são todos uns broncos?
Acenei-lhe a�rmativamente com um sorriso.
− Provavelmente.
Rimos os dois e continuámos a conversa da treta, era fácil brincar com o

Manel e raramente falávamos a sério, muitas vezes nem sabia se ele estava a
gozar ou a falar verdade, mas também não era importante.
O Ricardo chegou de repente, entregou um whisky ao Manel e puxou-me

para falarmos a sós, mais perto um do outro do que eu desejaria.
Estava com uma expressão tensa e falou-me secamente.
− Estás a tentar fazer-me ciúmes com o Manel?
Fiquei incrédula com a acusação e respondi-lhe nos mesmos modos.
− Sim, mas ele não me liga nenhuma. É um bom amigo, ainda bem que

con�as tanto nele como no Tomás.
− Tens sempre uma resposta na ponta língua não é, So�?
− Sim, quase sempre...
Sorriu com a minha constatação e falou-me num tom mais amigável.
− Eu não con�o nem deixo de con�ar no Tomás. Vim sair com ele e com

umas amigas dele para matar tempo...
Fiz uma careta de espanto com a justi�cação ridícula.
− Matar tempo? Andaste a dar show na pista de dança com uma loura para

matar tempo?
− Como é que tu sabes essas coisas todas?
Olhei-o com uma expressão matreira como ele me costumava fazer.
− Tudo se sabe. O mundo é pequeno...
Pareceu-me que �cou subitamente muito triste.
− Dancei, So�, foi só isso. Não tive nada com ela. Não tive nada com

ninguém desde que... tu sabes.
A conversa estava a ir mais longe do que eu pretendia e ia estragar-me a

noite.
− Já me posso ir embora agora? Achas que o Manel já �cou a pensar que

está tudo bem entre nós?
Abanou a cabeça e pediu-me a mão, para dançarmos ao som do I Got a

Feeling dos Black Eyed Pees.
− Não, Ricardo. Por favor... Não me apetece.
Agarrou-me na mão com força.
− Deves-me isto, pelas vezes todas que aturei o teu diretor a dar-me secas



intermináveis com as histórias de quando jogava rugby com o meu pai.
Tentei libertar a mão discretamente, mas não era fácil.
− Aturaste porque quiseste. Eu não o aturo e consigo esquivar-me sempre.
Puxou-me a mão outra vez e fez o seu sorriso felino, continuava a ter um

sorriso lindo que me derretia por dentro.
− CONSEGUIAS esquivar-te porque EU lhe dava atenção. E porque és

esguia. − Piscou-me o olho e pôs a mão esquerda na minha anca direita.
Cedi e lamentei-me mentalmente enquanto o deixava conduzir-me.

Imaginei que ele só estava preocupado com as aparências e em mostrar ao
amigo que eu ainda lhe pertencia, mas não resisti e deixei-me embalar, era
tão fácil e confortável dançar com ele. Tinha um cheiro sempre tão bom e as
mãos dele assentavam tão bem no meu corpo...
− Estás muito sexy, So�.
Ignorei-o, estava a gostar de dançar, mas não o ia admitir nem queria

conversar mais.
− Compraste um vestido novo? Fica-te muito bem.
− É da Vera, ela emprestou-me.
Chegou-me mais para si e mexeu-me atrás do pescoço para ver a etiqueta

do vestido, os seus lábios tocaram-me muito levemente na parte de cima da
orelha e o meu coração reagiu.
– É da Mango. Amanhã vou lá comprar um igual.
Seria tão bom perdoá-lo, �car o resto da noite a dançar com ele e depois ir

para nossa casa fazer amor. Seria muito bom, mas um sentimento
mesquinho e vingativo que não impedi que tomasse conta de mim não o
permitiu.
− Faz isso. A Mónica vai adorar.
Fiz um sorriso cínico que nos magoou aos dois. Ele largou-me como se o

tivesse agredido �sicamente e não o voltei a ver nessa noite.



Ultimato

Na terça-feira, o Ricardo ligou-me porque precisávamos de ter uma
conversa séria. Às quatro da tarde do dia seguinte, abriu-me a porta e deu-
me um beijo terno no sítio dele. Estava de calças de ganga e uma camisola
cinzenta que eu lhe tinha dado, parecia descontraído e bem-disposto. Tirou-
me o casaco e o cachecol, arrumou-os no cabide e �cou a olhar para mim, a
estudar-me como se eu estivesse diferente. Eu não tinha nada de especial,
estava a usar a camisola que a Joana me ofereceu, uma saia curta azul-escura
e as minhas botas de cano alto.
− És tão linda, So�. És a mulher mais linda do mundo.
Fiz um sorriso desajeitado e perguntei-lhe pela Marcela. Ele tinha-a

dispensado mais cedo para falarmos a sós.
Entrei para a nossa sala, impecavelmente arrumada dada a minha ausência,

se eu estivesse em casa haveria livros e �chas escolares nos sofás, chávenas
de chá meio bebidas espalhadas e vários objetos fora do sítio. A mesa estava
posta para o lanche e a nossa jarra com �ores.
Deixei-o servir o chá de menta e �quei à espera de ouvir o que ele tinha

para me dizer.
Disse-me que os croissants ainda estavam quentes quando os tinha ido

buscar, que uma empregada do Careca lhe tinha dito que a convenci a ser
ciberativista do Greenpace e que o dono da mercearia ao pé de nossa casa
tinha perguntado por mim...
Interrompi-o porque queria que a conversa desenvolvesse.
− Não foi para me falares do senhor Tadeu nem da Laura do Careca que

me chamaste aqui, pois não?
Cruzou os braços em cima da mesa e olhou-me com solenidade.
− Não, So�, claro que não foi.
Desisti do croissant..
− Então, foi para quê?
Fez um sorriso cúmplice e meigo, ao mesmo tempo que avançou a mão

direita até ao meu braço, �cava mesmo amoroso com aquele sorriso.
− Tu sabes para que foi, So�. Quero-te de volta. Volta para casa, por favor.



Tirei o meu braço debaixo da mão dele, cheguei-me para trás na cadeira e
afastei-me. Naquele momento eu não sabia o que queria, mas sabia o que
não queria.
− Eu não quero voltar para casa, Ricardo. Pelo menos por agora.
Ele �cou contrariado e muito impaciente.
− Já me castigaste o su�ciente, So�! Chega! Tu és minha mulher, vais voltar

para casa e acabar com isto.
Respondi-lhe o mais calmamente que consegui. O tempo em que as

mulheres tinham de obedecer aos maridos já tinha passado, mas o Ricardo
pelos vistos não se tinha apercebido.
− Não, Ricardo, não vou. Vou continuar na casa dos meus pais.
Levantou-se de rompante, deu uma volta completa à mesa e depois falou-

me num tom revoltado.
− Até quando?
Encolhi os ombros e respirei fundo.
− Não sei. Até pensar e perceber o que quero... – Era verdade, eu não fazia

ideia do que queria. Já não era para o castigar.
Ele �cou furioso com a resposta vaga e interrompeu-me com uma ironia

pouco controlada.
− Até perceberes o quê?! Que és casada comigo?! Vê lá se percebes isto que

te vou explicar, é muito simples. Vais acabar de uma vez por todas com esta
parvoíce sem nexo nenhum de estares em casa dos teus pais e essa ideia
maluca de ires para Moçambique. Tens duas hipóteses, ou paras de fugir de
mim e voltas para casa ou então quero o divórcio.
Fiquei estarrecida. Como é que o Ricardo se atrevia a ameaçar-me quando

eu tinha muito mais razões para me querer divorciar do que ele!
− A sério, Ricardo? Vê lá se entendes isto que também é muito simples.

Percebeste que eras casado quando estavas com a Mónica ou quando foste
sair com o Tomás e as amiguinhas dele!? Sabes uma coisa? Vou continuar na
casa dos meus pais porque deve haver mais mulheres na �la para dançarem
contigo no Urban. Não é justo umas terem direito e outras não! − Tentei ser
sarcástica e �ngir indiferença, mas por dentro estava a ferver e ele percebeu.
Recriminou-me com uma expressão amarga.
− Para com o cinismo, So�. Tu não és assim.
Fiz-lhe uma careta e respondi-lhe num tom mordaz.
− Talvez não fosse, mas agora sou. Tu também não eras in�el, até seres. As



ações provocam reações. É uma lei da natureza que já devias ter aprendido!
Ele desistiu de continuar a falar comigo. Foi até ao aparador, agarrou

numas folhas de papel agrafadas e entregou-mas.
Olhei para a primeira página e li as letras grandes: «Divórcio por mútuo

consentimento». Fiquei com o peito apertado e a cabeça a latejar. Não estava
preparada para aquele desenvolvimento.
Quando ganhei coragem e as minhas mãos pararam de tremer, li o

documento rapidamente. A habitação do casal era dele e eu tinha-a
abandonado. Não constavam praticamente nenhuns bens comuns para
partilhar, admitia-se que tudo fazia parte da casa e era seu. Eu apenas tinha
usufruído da casa, do dinheiro e das coisas dele… Lembrei-me do painel do
Garuda, da serigra�a do Cargaleiro que a minha mãe nos ofereceu, da bimby
que eu comprei para me tentar aventurar na cozinha e de muitas outras
coisas que eram de ambos. Vieram-me lágrimas aos olhos, mas consegui
contê-las.
− Foste tu que escreveste isto, Ricardo? Achas que as nossas coisas são

todas tuas?
Ele não se mostrou afetado e falou-me com indiferença.
− Foi um dos nossos advogados com experiência em divórcios que

escreveu. Se quiseres podes arranjar um advogado também para ti. Se não
quiseres não precisas, é só assinarmos os dois e até se pode enviar pelo
correio, é um procedimento muito simples. Em alternativa, paras com esta
birra e voltas para casa, para resolvermos os nossos problemas como pessoas
adultas.
Eu não queria voltar para casa nem assinar aquele acordo de divórcio

ridículo.
− Ricardo, é melhor para ti eu não voltar para casa. Sabes porquê? Com a

raiva com que estou, é possível que te faça muito mal. Sinto-me com
vontade de puxar fogo às tuas raquetes todas! Por isso, o melhor para os
dois, é darmos mais um tempo!
Ouviu-me muito sério e saiu sem dizer nada. Foi ao quarto das

arrumações, trouxe as suas raquetes e atirou-as para o chão. A última que
atirou foi a Wilson Burn 100 (burn, até era apropriado), a sua preferida,
rodopiou-a na mão e depois atirou-a para cima das outras.
Tinha uma expressão desesperada e os olhos reluzentes como se fosse

começar a chorar a qualquer momento.



− É o que te apetece? Precisas disso? Força. Rega-as com álcool e puxa fogo
às raquetes todas. Ficamos a vê-las arder para te passar essa fúria toda que
tens dentro de ti. Eu perdoo-te as raquetes ardidas, tu perdoas-me a Mónica
e refazemos a nossa vida. Não é preciso perdoares-me hoje, podes perdoar-
me mais tarde, mas voltas para casa e não continuas com esta fantochada.
Olhei para ele e depois para as raquetes. Um bicho raivoso e destruidor

dentro de mim tinha vontade, mas eu não fui capaz.
− Contigo a consentir já não quero.
Abanou a cabeça e abriu os braços, zangado por eu não querer queimar a

porcaria das raquetes. A seguir recriminou-me num tom alto e fora de si.
− Tu nunca sabes o que queres, não é? Queres queimar raquetes mas a�nal

não queres, queres sair de casa, andar a sair à noite e fugir para outro
continente, mas não te queres divorciar. Decide-te, ou voltas para casa e
esqueces essa ida para Moçambique ou assinas esses papéis.
Eu não sabia qual seria a melhor opção para mim naquele momento, mas

tinha a certeza de que não era voltar para casa com ele, muito menos, depois
de ser chantageada daquela forma.
Escolhi a opção que ele não queria que eu escolhesse, num impulso infantil

e também de pura imbecilidade.
Dei um pontapé com toda a força na sua raquete preferida Wilson Burn

com as minhas botas de cano alto e pousei os papéis do divórcio em cima da
mesa. Fui ao hall de entrada e tirei uma caneta do contador que ele tinha
mandado restaurar. Voltei para a mesa, rubriquei todas as páginas e assinei a
última em tempo recorde, vantagens de ser professora e corrigir muitos
testes.
Depois dos papéis todos assinados, ainda dei mais pontapés nas outras

raquetes que voaram pela sala em várias direções. Pensei que ia ser
libertador, usar violência contra as coisas de que ele gostava, mas enganei-
me, só me fez sentir doida.
O Ricardo olhava-me perplexo e disse-me numa voz consternada que eu

não estava bem. Depois de pontapear as raquetes, fui a bater os pés em
direção ao bengaleiro. Abri a minha mochila em frente a um Ricardo
estupefacto e atirei as minhas chaves da sua casa para cima do tapete de lã
da entrada, que eu tinha negociado até «à exaustão» em Marrocos. Se ele
não tivesse recuado com um salto tinham-lhe acertado nos ténis, foi pena
não as ter atirado com mais força.



Saí a correr com ele atrás de mim, sentei-me no lugar do condutor e fechei
a porta com toda a força. Consegui ligar o carro à segunda tentativa e saí
dali a sentir-me a criatura mais estúpida do universo.

Fui direta para o restaurante. O meu pai veio ter comigo assim que entrei e
sentou-nos na mesa mais próxima.
− O que se passa, �lha? Estás-me a assustar, estás pálida e toda a tremer... O

que é que aconteceu?
Cruzei os braços e enrolei-me sobre mim própria.
− Acho que �z uma grande, grande asneira.
Contei-lhe sobre o ultimato e o acordo desastroso que tinha assinado.
Obviamente que o meu pai, um homem de negócios inteligente, achou que

eu tinha sido uma mentecapta, mas não foi capaz de mo dizer diretamente.
− Não podias ter trazido os papéis para leres com calma antes de assinares?

Ele não te ia obrigar a voltares para a vossa casa à força nem amarrar-te...
Tapei a cara, envergonhada e cheia de raiva, do Ricardo e de mim própria.
− Eu sei, pai, tens razão, mas na altura não me consegui controlar, perdi a

cabeça! – Desci as mãos para �car com os olhos de fora enquanto lhe
perguntava. − Achas que ainda podia fazer alguma coisa?
O meu pai puxou as minhas mãos geladas e aqueceu-as nas suas.
− Claro que podemos fazer alguma coisa. Um acordo assinado enquanto

dás pontapés em raquetes não tem o mesmo valor que um acordo assinado
com calma e advogados presentes. Se queres lutar pelas tuas coisas, amanhã
ligamos ao doutor Palma.
Gemi de desolação. Sentia-me infeliz, enganada e derrotada.
− Eu não quero lutar por nada, mas se achares que é o melhor...
O meu pai �cou surpreendido com a minha resposta.
− Eu não sei o que é o melhor, �lha. O melhor era não sofreres, realizares

os teus sonhos todos e seres feliz, isso é que o pai queria para ti...
Comecei a sentir-me menos desesperada ao mesmo tempo que as minhas

mãos �cavam aquecidas nas dele.
− Porque é que assinaste? Foi para lhe provares que não tinhas casado com

ele pelo dinheiro? Ele sabe, e tu não tens de provar nada a ninguém…
Abanei a cabeça enquanto pensava no verdadeiro motivo.
– Não. Foi porque era a única maneira de o Ricardo parar de me massacrar

para voltar para casa. Não tinha mais forças para o enfrentar.



O meu pai �cou desagradado com a minha justi�cação.
− Tu tinhas muitas forças para o enfrentar, só que não as quiseste usar.
Encolhi os ombros com desânimo.
− Talvez, mas não quero ligar a advogado nenhum pai, achas que sou

muito burra?
O meu pai suspirou com uma expressão resignada.
− Tu não és burra. És como és… Não sei quem vai tomar conta dos meus

negócios, entre o teu desprendimento e o desgoverno do teu irmão, venha o
diabo e escolha!
Agarrei-o pelos colarinhos e falei-lhe com autoridade.
− Tu é que vais tomar conta dos teus negócios. Sempre!



Papéis assinados

Nos dias seguintes, dar aulas, uma das grandes fontes de alegria na minha
vida, foi um martírio. Tinha tanta vontade de chorar que me custava falar e
doía-me o centro do peito. Era uma dor forte e surda, como se me tivessem
aberto durante a noite e apertado o coração com várias laçadas de �os de
nylon.
Fiquei contente com a chegada do �m de semana, porque pude chorar o

dia inteiro deitada no sofá, dobrada sobre mim própria e com a cabeça no
colo da minha mãe. Essa posição e falar mal do Ricardo, eram as únicas
coisas que me aliviavam a dor. O meu pai quis ter uma conversa com o ex-
genro, mas ameacei-o de que se ele o tentasse também sairia de sua casa. Eu
não permitiria que o meu pai se humilhasse para o Ricardo reconsiderar.
Além disso, receava que o meu pai perdesse a cabeça e o agredisse. Estava
dramática e só imaginava tragédias a acontecer
Quando a semana começou, dei as minhas aulas a ansiar voltar para casa,

vestir as calças do pijama e voltar a martirizar-me no sofá. Foi assim a
minha vida até sexta-feira, quando a minha mãe me pediu para me sentar e
depois se sentou ao meu lado.
− Já choraste um mar de lágrimas e deitaste tudo cá para fora. Agora

levanta essa cabeça linda e olha em frente. Eu sei que vais voltar a ser feliz.
Revirei-lhe os olhos. Como é que ela poderia saber? Não se tinha

divorciado do homem da vida dela quando ele a traiu com a mamalhuda.
− E sabes como?
Ignorou o meu tom provocatório e sorriu-me con�ante.
− Conheço os meus �lhos. Tu, amorzinho da mãe, gritas, choras e

esperneias muito, mas a seguir esqueces e ultrapassas. Vais sarar as tuas
feridas depressa e voltar à vida de coração aberto. Quem me dera que o teu
irmão fosse assim.
Eu ali na fossa absoluta e ela estava preocupada com o meu irmão.
Nem lhe respondi, não me apetecia fazer uma cena de ciúmes de �lha mais

velha nem conversar sobre o meu regresso à vida. Preferia deitar-me outra
vez e mergulhar no meu desgosto. Tentei inclinar-me mas ela não mo



permitiu, puxou-me para a posição de sentada outra vez e falou-me muito
animada.
− Anda. Vai pôr-te nita. Vamos jantar naquele sushi suprassumo da batata

na Avenida da Liberdade que é o teu preferido.
Olhei-a com displicência, ela não merecia, mas eu estava magoada com o

mundo e não queria pôr-me bonita.
− Esse deve ser o preferido do Vasquinho. O meu preferido é na Rua do

Alecrim. É muito caro, é bom para uma data especial.
Ela �cou divertida com a insinuação.
− É a esse mesmo que vamos jantar hoje e não vamos convidar o

Vasquinho. Vamos só nós as duas, minha querida So�zinha... – Logo a
seguir, usou a mesma entoação que fazia quando eu tinha 14 anos e
demorava a levantar-me para ir para a escola. – Não te volto a dizer para te
ires vestir.

O jantar e o �m do maternalismo piedoso �zeram-me bem, não deixei de
chorar completamente, mas passei a chorar muito menos. Apesar de tudo,
alimentava no meu íntimo a fantasia do Ricardo me ligar ou aparecer a
qualquer momento, arrependido, a pedir desculpa e a deitar o acordo de
divórcio no lixo.
Durante algum tempo, �cava em suspenso sempre que o meu telemóvel

tocava ou ouvia o som de uma mensagem, mas como não voltei a ter
notícias dele, essa fantasia foi enfraquecendo com o passar dos dias.
Continuei a minha vida, esforçando-me para não pensar que me tinha

divorciado da minha alma gémea, que se tinha revelado um homem pouco
digno e �cado com tudo o que era dos dois.
A minha estratégia principal para não desmoronar, foi ocupar a minha

mente com os prós e contras de ir para Moçambique. Fiz raciocínios
elaborados durante horas, mas mesmo assim não me consegui decidir.



Decisões

Para me ajudar a tomar uma decisão, convoquei a Joana para jantarmos nos
Tibetanos, o nosso vegetariano preferido desde a faculdade. Assim que nos
sentámos, ela questionou-me novamente sobre o meu desastroso acordo de
divórcio. A Joana tinha muita di�culdade em acreditar que o Ricardo me
tivesse feito uma canalhice daquelas e continuava a fazer-me perguntas que
eu não queria responder.
− Ele �cou com tudo e ponto �nal. Joana, acredita em mim, se eu contratar

um advogado, o Ricardo e a família dele contratam dez muito melhores. A
Benedita e as amigas vão fazer �la para testemunhar contra mim e dizer que
eu era uma oportunista sem moral que se meteu na cama com ele para lhe
dar o golpe!
A Joana não se conformava e tentava convencer-me a fazer o mesmo.
− Mas eu vou testemunhar por ti e muitas outras pessoas também irão,

So�. Ele não tem o direito de te fazer isto. Não está certo!
Gesticulei com as mãos para marcar a minha posição.
− Ouve-me! Não quero saber, são só coisas. Coisas que nem tenho onde

pôr! Aceita e passa à frente, não é sobre isso que quero que penses.
A Joana acenou, pouco convencida. Eu aproveitei o seu silêncio para a

focar no que me interessava.
− Moçambique até julho? Vou ou não vou?
Ao contrário de mim, a minha amiga não tinha dúvidas. Ainda estávamos

nas entradas e já tinha percebido de que ela era a favor de eu ir.
− Se fores, vais viver experiências novas, conhecer um país diferente e

ajudar os outros, que é uma coisa que te faz feliz! Pode ser uma espécie de
recomeço, podes comportar-te como quiseres e reinventar-te por lá.
Ninguém te conhece, podes fazer apenas o que te apetecer e não tens de ser
simpática para ninguém. Até podes ter uma aventura picante com um
desconhecido e ser um bocadinho devassa… Podes não, deves! Numa
situação como a tua acho que devia ser obrigatório, tipo prescrição médica!
− Fingiu que estava a escrever uma receita médica enquanto soletrava. –
Aventura ousada com desconhecido atraente!



Ela desatou a rir-se da sua própria piada, mas eu não achei muita graça.
− Isto pode ser uma coisa boa, a razão do universo pela qual todas as

outras merdas te aconteceram.
Acabei o meu pastel chapaklé e tentei demonstrar-lhe como os seus

argumentos eram insanos.
− Sim, o universo mandou o Ricardo enrolar-se com uma estagiária na

hora do expediente, para eu deixar de falar com as pessoas todas que
conheço e ir para o outro lado do mundo ser antipática para as que não
conheço.
Ela fez um sorriso triunfante.
− Exatamente, só te esqueceste da aventura picante!
Demos uma gargalhada demorada porque nos contagiávamos uma à outra

e porque o casal ao nosso lado nos olhou com censura. Era idiota, mas saber
que alguém se sentia incomodado pelo nosso riso, dava-nos sempre vontade
de rir mais. Essa nossa faceta tinha-nos custado várias idas para a rua
durante o liceu, felizmente no Tibetanos não corríamos esse risco.
Quando parou de rir, a Joana olhou-me com uma expressão pensativa.
− Eu também gostava de fazer o mesmo. Ir para o meio do nada durante

uns tempos e desligar...
Desistiu de falar, perdida em divagações interiores. Reparei melhor nela e

apercebi-me de que estava com olheiras e uma expressão muito cansada.
− Estás a precisar de férias, não?
Re�etiu por breves instantes e depois respondeu-me desanimada.
− Não. Quando chegas ao ponto em que eu estou, em que a ideia do teu �m

de semana de sonho seria dormir quarenta e oito horas seguidas, só umas
férias não chegam. − Cruzou os braços e respirou fundo. − Isto da igualdade
das mulheres e dos homens no trabalho é uma grande treta, um autêntico
tiro no pé.
Era a imagem do desalento e não a reconheci.
− Como assim, um tiro no pé? Tu, Joana? A queixares-te da emancipação

feminina? O que é que se passa?
Ela levantou a mão e esticou o mindinho.
– Faz as contas comigo. Tenho um horário de quarenta horas semanais em

que doze são de urgência. − Esticou o anelar que �cou ao lado do mindinho.
– Faço sempre bancos de vinte e quatro horas, portanto são mais doze horas
por semana. − Esticou o dedo médio. − Como somos poucos, faço sempre



um ou dois bancos extra de vinte e quatro horas por mês. − Esticou o
indicador. − Quando estou em casa, tenho de fazer trabalhos para os
congressos, ler artigos cientí�cos e as guidelines que saem. − Encolheu os
dedos todos que tinha esticados e levantou o polegar. − Tenho de ir ao
supermercado fazer compras, gerir as tarefas domésticas na minha casa,
fazer o jantar, comprar roupa, sapatos e outras coisas que estão sempre a
fazer falta para os miúdos e para a casa. – Fez uma pausa e estremeci de a
ver tão desolada. − Explica-me, So�, como é que tenho tempo para estar
com os meus �lhos pequenos? Para brincar com eles, para os levar ao
parque e os ensinar a andar de bicicleta? E o mais triste é que quando estou
com eles, sinto-me culpada pelos dois casos clínicos que tenho para
apresentar num congresso e ainda não comecei a escrever.
Senti-me arrependida por ter andado tão imersa nas minhas adversidades

que nem percebi que ela também passava por tempos difíceis.
− Sabia que estavas sobrecarregada, mas não imaginava que fosse tão grave.
Limpou uma lágrima discretamente e olhou em volta envergonhada.
− Eu não dou para isto tudo, pode haver mulheres que consigam, mas para

mim é impossível. Sinto-me a sufocar. Deito-me exausta e acordo com
palpitações a pensar em tudo o que tenho para fazer.
Fiquei muito preocupada.
− Não podes continuar assim, Joana. Podes ter um esgotamento. Queres

que eu vá para tua casa e te ajude com os miúdos? Até me distraio...
Agarrou-me na mão e entrelaçámos os dedos.
− Não, So�. Não preciso de ajuda com os miúdos, preciso de tempo, tempo

para estar com eles.
Tempo não era algo que se pudesse comprar ou pedir. Era um bem que

tinha de ser usado pelo próprio e que não era possível acumular nem ceder...
− Anda comigo para Moçambique! Trazes os meninos e descansas essa

cabecinha quase esturricada.
Ela sorriu com a ideia, mas depois abanou a cabeça.
− O António já está no segundo ano e não o posso tirar assim da escola.

Além disso, sabes que não consigo estar sem o Fred, até lixei as nossas férias
no litoral alentejano porque tinha saudades dele. Continuo igual! Vou
acabar a especialidade em julho e depois organizo melhor a minha vida...
A seguir, simulou um arrepio de excitação, como se a minha viagem fosse o

fruto proibido que ela não podia colher.



− Garanto-te que, se não vivesse dividida em mais três pessoas, iria contigo
e vou adorar saber as tuas aventuras ao pormenor... − Fez um ar travesso
quando falou nas aventuras e juntou os lábios num beijo.
− Esquece essas aventuras. Não estou para aí virada... − Fiz um sorriso

malandro enquanto subia e descia as sobrancelhas.
− Isso é o que dizes agora, mas eu conheço-te melhor que bem, So�a Loren!
Não ouvia a minha alcunha há algum tempo. Lembrou-me a carrinha

dividida com ela e com o Ricky no litoral alentejano, �irts na praia, mar e
alegria.
Enquanto eu viajava ao passado, ela continuava a predizer o futuro.
– Uma aventura ousada pode estar à tua espera em Moçambique. Tu és

mulher para isso e tens todo o direito!

Na manhã seguinte liguei à professora Rita, que me aconselhou a pedir
licença sem vencimento ao abrigo de um projeto-lei para ajuda ao
desenvolvimento dos países e comunidades mais pobres.
Falei nesse mesmo dia com o professor Humberto, o responsável pelo meu

departamento, que me tinha perdoado a entrada pouco airosa no colégio
cinco anos antes, quando o diretor Moreira me chamou por causa do Simão
Nunes.
O Simão era �lho do dono de uma fábrica de gelatinas muito próspera e

também o palhacinho da turma. Resolveu fazer comigo a mesma graça que
já tinha feito com a professora de inglês. Fez uma pergunta em pé e afastado
da carteira, com os olhos �xos dois metros para o meu lado esquerdo, como
se sofresse de estrabismo grave.
Mantive a compostura e respondi-lhe no meio do rebuliço geral. Ia

perdoar-lhe a interrupção e não me zanguei com os outros, se eu tivesse a
idade deles também me teria atirado para o chão a rir.
O Simão não se contentou com os três minutos de fama e quis continuar a

dar espetáculo. Simulou que ia tapar a boca mas passou a mão ao lado da
cara, como se também sofresse de uma descoordenação motora.
As gargalhadas já se deviam estar a ouvir na sala ao lado. Pensei em pô-lo

na rua, mas depois a minha veia de adolescente resolveu manifestar-se.
− Simão, é melhor sentares-te. Acho que não estás bem. Se calhar, comeste

alguma coisa que te fez mal, talvez demasiadas gelatinas lá da tua fábrica,
estragadas ou fora do prazo.



Ele entortou mais os olhos e levantou a cabeça. O grande patife ia
responder-me a olhar para o teto e eu tinha de o parar.
− Duarte, levanta-te e ajuda o Simão a sentar-se na cadeira dele antes que

ponha o rabo no colo da Marisa. Suspeito que o objetivo �nal dele seja esse.
A Marisa era uma miúda muito gira e paixão quase secreta de muitos deles.

Admito que foi um golpe bastante baixo, mas não o podia deixar levar a
melhor.
Dois dias depois, o pai do Simão foi falar com o diretor, para exigir

satisfações sobre os meus comentários acerca de gelatinas estragadas da sua
fábrica.
Quando o professor Humberto me chamou, senti-me como se tivesse sido

apanhada a fazer magia negra na sala dos professores. Além do Simão,
também frequentavam o colégio os seus dois irmãos, vários primos e �lhos
de funcionários com cargos importantes na fábrica das gelatinas.
O diretor Moreira fez um discurso interminável, a lamentar o meu

comentário e a ressalvar todas as qualidades do pai do Simão, um
empresário exemplar.
Numa pequena aberta das recriminações que caíam sobre mim, tentei

explicar que tinha sido uma brincadeira.
− Não sei se tem noção, mas a professora não está cá para brincar com os

alunos e muito menos descer ao nível das piadas deles. Está cá para ensiná-
los.
Desisti de me defender, limitei-me a acenar e pensei noutras coisas

enquanto ele falava, como o �m de semana que tinha passado em Barcelona
com o Ricardo, para visitar a pandilha catalã e conhecermos o �lho do
Froilán, um gorducho adorável muito parecido com o pai.
Só voltei a prestar atenção ao diretor Moreira para ouvir as alegações �nais.
− Vou apaziguar esta situação desagradável, pela muita consideração que

tenho ao meu grande amigo Soares de Almeida que a recomendou, mas a
sua intervenção foi muito infeliz e espero que nunca mais se repita.
Senti-me muito injustiçada, as minhas turmas tinham bons resultados e eu

estava sempre disponível, mas o importante era ter sido «recomendada».
Num impulso pouco sensato afrontei-o num tom desa�ador.
− Então, se eu não fosse nora do seu amigo Soares de Almeida não haveria

lugar a apaziguamento?  
Talvez tivesse perdido o meu emprego naquela tarde, se o sempre tão



taciturno professor Humberto não tivesse intervindo.
− Venha comigo, So�a. Preciso de falar consigo. – Encaminhou-me para a

porta enquanto falava para o diretor. − Não se preocupe, senhor diretor. Eu
resolvo esta situação.
O diretor Moreira permitiu que saíssemos e respondeu com arrogância.
− Espero bem que resolva, professor Humberto, senão resolverei eu.

Cheguei à sala de professores preparada para um novo con�ito.
− Pelo amor de Deus, So�a. Para quê provocar assim o diretor? Ele não lhe

ia fazer nada por causa da história das gelatinas!
Afrontei-o com impertinência.
− Está preocupado com o meu emprego? Pensei que não tinha aprovado a

minha vinda para cá! Não dizia que o colégio precisava de uma professora
com experiência em vez de uma verdinha queque acabada de sair da
faculdade?
O professor Humberto respondeu-me com o seu desentusiasmo habitual.
− E não aprovei, mas não quero que os alunos percam a professora querida

por causa duma ovelha ronhosa com um pai importante. Além do mais, a
sua energia dá-me muito jeito nas visitas de estudo. Apesar das
circunstâncias em que entrou no colégio, saiu-me bastante melhor do que o
esperado.

Pedi-lhe para transmitir as minhas pretensões de ir para Moçambique ao
diretor e depois �quei à espera que ele me chamasse.
Apesar de não ter feito nenhuma intervenção imprópria para ser

sancionada, estava nervosíssima quando me sentei à frente da sua secretária.
O colégio era a minha segunda casa e não queria perder o meu emprego.
O diretor Moreira nunca ia direto ao assunto e as conversas com ele eram

um autêntico massacre. Começou por me descrever a conversa que tinha
tido com o professor Humberto, seguiu-se uma descrição das suas
qualidades e depois da visão bastante positiva que ele tinha de mim.
Eu concordava, pensando que o diretor Moreira devia ter muito tempo

livre, porque parecia deleitar-se em rodear os assuntos vezes sem conta sem
ir ao cerne da questão. O meu pai não aguentaria falar com ele mais de cinco
minutos sem lhe gritar um «desenvolva homem». Eu própria também estava
com vontade de o fazer. Sorri perante este pensamento e o diretor também



me sorriu de volta, satisfeito por eu estar a apreciar o seu discurso.
Depois de mais umas longas frases sobre o trabalho da equipa que permitia

a excelência do nosso colégio, passou-me �nalmente a palavra.
− Então, porque se quer ir embora? Seja honesta comigo, So�a. Sempre foi

muito franca, não é agora que vai deixar de ser...
Lembrei-me de que várias vezes até tinha sido franca demais para o seu

gosto e voltei a sorrir.
− Sou muito amiga da professora Rita Melo que foi para Moçambique. Ela

precisa de vir a Portugal por motivos de saúde, está com di�culdades em
conseguir quem a substitua e teme que na sua ausência os alunos desistam
da escola. Gostava de contribuir para a ajudar nesta causa nobre, a luta
contra o abandono escolar dos mais desfavorecidos e o trabalho infantil.
− Todos sabemos que é uma apologista das causas nobres, mas tem

conseguido dedicar-se a muitas aqui. Tem tido liberdade para utilizar
infraestruturas e trabalho dos colaboradores do colégio, dentro e fora do
horário laboral. Porque não continua a fazê-lo? Ainda tem o armazém da
biblioteca cheio de tralha que os alunos trouxeram para a venda
bene�cente...
Senti-me indignada, os miúdos estavam muito orgulhosos do nosso

inventário.
− Temos peças lindas, senhor diretor. Vamos fazer a venda daqui a uma

semana e espero conseguir dinheiro su�ciente para comprarmos aparelhos
de ar condicionado para o centro de acolhimento. Não imagina o calor que
faz lá dentro no verão...
O diretor fez um sorriso complacente.
− Fico muito contente por isso, mas não respondeu à minha pergunta. O

nosso receio, meu e do professor Humberto, é que queira ir-se embora
porque se separou e tema que possam haver constrangimentos para si aqui
no colégio.
O colégio era religioso, mas havia outros professores divorciados, nunca

imaginei que se sentissem desconfortáveis por isso.
− Que constrangimentos?
− O professor Humberto suspeita que a So�a se esteja a ir embora para nos

poupar a uma situação incómoda, caso o meu amigo Soares de Almeida me
contacte para... Digamos assim, retirar-lhe o seu apoio. Apesar de prezar
muito a minha amizade com o seu ex-sogro, o professor Humberto e eu



próprio não nos perdoaríamos se perdêssemos a nossa So�a por um motivo
alheio à sua vontade.
Foram precisos oito anos a vestir a camisola para ultrapassar o estigma da

minha entrada e o diretor Moreira reconhecer o meu trabalho. Finalmente,
deixei de ser a nora do Soares de Almeida e tornei-me na nossa So�a.
Fiquei muito satisfeita e não resisti a puxar pelo diretor acerca da nossa

So�a.
− Fico muito feliz por saber isso. Pensei que me considerava demasiado

new age…
Ele olhou-me com estima e fez um pequeno sorriso.
− E considero, mas estou cá para a orientar sempre que necessário.
Percebi que já tinha recebido todos os elogios possíveis e não ia haver mais.
− Não é por isso que quero ir para Moçambique, nem acredito que o meu

sogro me tentasse prejudicar dessa forma...
O diretor Moreira fez uma careta de preocupação.
− A So�a é jovem e se calhar não assistiu a muitos divórcios. A partilha de

bens pode ser um pesadelo, se me permite ser sincero e sem a querer
assustar. Muito pelo contrário, quero assegurar-lhe de que saberei lidar com
alguma eventual situação relacionada com esta matéria tão delicada.
Decidi poupar-me a mais um discurso de mil palavras.
− Já �zemos a partilha de bens. O meu marido �cou com tudo o que queria

e não há muito para dizer sobre mim, além de que me tornei numa mulher
melancólica e desinteressante porque não consegui engravidar.
Quando acabei de falar, o diretor Moreira �tou-me com o sobrolho

franzido.
− Acredita nisso?
O rei das metáforas, das palavras caras e dos rodeios, quando menos se

esperava e menos convinha, resolvia ir direto ao assunto.
− Em parte. A ideia de me afastar e ir para África também tem que ver com

isso. Quero fazer uma pausa e de�nir novos objetivos para a minha vida.
Penso que fui convincente, mas não foi fácil porque a palavra fugir ecoou

nos meus ouvidos logo após ter dito a palavra África. Há alturas em que as
palavras têm vontade própria, chamam-se umas às outras conforme as
pronunciamos e depois não se vão embora apesar de as afugentarmos
mentalmente.
O diretor Moreira recostou-se na cadeira, entrelaçou as mãos no colo e



bateu com os polegares enquanto eu esperava pelo meu veredicto.
− Nesse caso, vá e volte. Não vou contratar ninguém nesta altura do

campeonato. O professor Humberto e os outros professores do núcleo de
ciências vão dividir as suas turmas. Faremos todos um esforço conjunto por
essa causa e informaremos os pais do seu altruísmo. Conto consigo em
setembro.
Agradeci-lhe três vezes e tive vontade de o abraçar, mas o diretor Moreira

não era uma pessoa adepta de atitudes íntimas com os funcionários e não
iria �car à vontade com o gesto.
Guardei o abraço para o professor Humberto na sala de professores.
− Faça o favor de voltar So�a. Não se esqueça de nós.



Surpresas

A partir dessa tarde, dediquei-me a preparar a minha ida para Moçambique.
Preparei �chas intercalares e testes para os meus alunos fazerem até ao �m
do ano, desculpei-me com os pais pelo abandono e prometi aos colegas que
iam acumular as minhas turmas que os compensaria quando voltasse.
Quando tocou para a saída, na quinta-feira antes do Carnaval, os meus

alunos do 8.º C anunciaram que tinham preparado uma surpresa,
vendaram-me com um cachecol e guiaram-me ao longo dos dois lances de
escadas que davam para o pátio interior do colégio. Quando me destaparam
os olhos, estava rodeada pelos 7.º e 8.º, mais o 9º e os alunos do secundário
que já tinham sido meus e alguns professores, incluindo a Vera e o professor
Humberto.
Quis abraçar os mais próximos, maravilhada com o gesto, mas não me

permitiram e fui conduzida até ao �m do pátio. Na parede atrás do ecoponto
do colégio, construído por mim e pelos meus alunos três anos antes, estava
um retângulo grande forrado com veludo.
Um dos miúdos que tinha montado o ecoponto na altura, mandou toda a

gente calar-se e subiu para cima de um banco.
− Senhoras e senhores, vamos proceder à inauguração o�cial da estação de

reciclagem do colégio São Pedro. Apresento-vos o Ecoponto Professora
So�a!
Tiraram o veludo e mostraram uma esferovite com papel colado a imitar

mármore, onde se lia ECOPONTO PROFESSORA SOFIA, escrito com
letras parecidas às dos nomes das ruas. Fartei-me de rir, só aqueles miúdos
para se lembrarem de batizar o ecoponto com o meu nome!
Depois da inauguração o�cial da minha estação de reciclagem, trouxeram-

me de volta para o centro do pátio, houve mais algum rebuliço e vi o
ambiente de trabalho do portátil da Vera projetado numa parede.
Quando a música começou, If you ever �nd yourself stuck in the middle of

the sea, apareci de biquíni e boné dos LA Lakers, a pedalar dentro de uma
gaivota na praia da Figueirinha na Arrábida. Estávamos a fazer corridas e a
foto devia ter sido tirada por alguém na gaivota adversária, no passeio de



�nal de ano do 7.º ano. Seguiram-se mais fotos com turmas antigas e
recentes, algumas já tinha visto e outras não...
You can count on me like one two three e apareci a sofrer pela equipa

feminina de basquete num torneio, com a cabeça inclinada para a frente e a
puxar os cabelos em desespero total. Tinha sido o Gonçalo a tirar aquela
foto e pensei que a tinha apagado como lhe pedi...
Depois apareceram muitas outras imagens que adorei ver, entre elas uma

que não conhecia, no backstage de uma peça de teatro musical que �zemos
dois anos antes, cuja receita de bilheteira reverteu para comprar ração para
um abrigo de animais. Sofremos muitos contratempos inesperados, mas o
espetáculo não parou e os miúdos �caram mesmo orgulhosos...
Fiquei de lágrimas nos olhos a reviver muitos momentos alegres durante os

meus oito anos como professora. Empolgava-me com as festas, organizava
várias e não perdia uma. Gostava de me mascarar no Halloween e no
Carnaval, dançar no arraial de Santo de António, empinocar-me para os
bailes de �nalistas, entrar nos teatros, dar apoio logístico nos concertos e no
que fosse preciso, desde que não envolvesse confecionar alimentos.
A Joana tinha razão, devia dar mais valor ao muito que tinha e não me

concentrar apenas no que me faltava. Esqueci-me destes pensamentos ao ver
uma foto que já conhecia e devia ter uns dois anos, aparecia com alunos que
convenci a participar numa ação ambiental a apanhar lixo da arriba fóssil da
Costa da Caparica. Os miúdos estavam a fazer cara de nojo com as luvas
calçadas e lixo na mão, o Ricardo também aparecia como em algumas outras
fotos, a revirar os olhos e a fazer panelinha com eles.
Apareci mascarada de sevilhana e pensei que se calhar era precipitado ir

para Moçambique. Apesar do meu casamento ter acabado, eu era feliz no
colégio. Ir-me embora e abandonar tudo podia ser um erro.
Do que é que eu queria fugir? Não era de certeza daqueles miúdos

fantásticos. Se calhar também nem era do Ricardo. Talvez fosse de mim
própria e da constatação da minha incapacidade para engravidar…
Parei as re�exões perturbadoras ao ver uma fotogra�a muito recente, que

certamente seria considerada imprópria pelo diretor Moreira. Devia ter sido
tirada às escondidas, quando os miúdos do 8.º A me pediram para lhes fazer
«uma cena zen daquelas em que se relaxa». Eu percebi que a intenção era
impedir-me de dar matéria, mas �z-lhes a cena zen na mesma. Deixei-os
deitar no chão com a cabeça apoiada nas mochilas e sentei-me em posição



de lótus em cima da secretária. Foi nessa �gura, que algum espertinho lá do
fundo que não estava de olhos fechados a seguir as minhas instruções, me
fotografou.
O �lme acabou com uma foto deles todos, a segurarem um cartaz de tecido

branco com letras coloridas: «FICAMOS À SUA ESPERA!»

Chorei agarrada aos meus alunos adolescentes de quem ia ter muitas
saudades.
O Tiago, um miúdo muito querido, agarrou-se a mim.
− Stôra, não leve com uma granada lá em Moçambique, está bem?
O Ivo, um dos populares da turma e dono da pen onde estava o vídeo,

meteu-se na conversa e deu cabo do colega no seu estilo habitual.
− Eh pá! Puto, cala-te que a stôra não vai para a guerra. És mesmo um... –

Tive de o interromper. O Ivo às vezes abusava e eu gostava muito do Tiago.
− Ivo? Quem tirou aquela foto dentro da sala de aula quando �zemos a

meditação das sensações do corpo?
− Stôra, isso agora... tanta malta a mandar fotos... Foram toneladas de fotos

a chegar de todo o lado, pelo Face, pelo WhatsApp, pelo Insta...
− Pelo ângulo foi alguém do fundo, por acaso não foste tu, pois não?
− Acha, stôra? Alguma vez eu fazia isso durante a meditação do corpo?

Claro que não.
Aquela resposta era de�nitivamente um sim para quem o conhecesse, mas

não insisti.
− Stôra, posso postar o vídeo no seu mural do Face e no Insta? Está top,

não está?
Dei-lhe um abraço, a que ele correspondeu de acordo com a sua pose

relaxada habitual.
− Está super top, Ivo. Posta em todo o lado que tu quiseres, mas a stôra não

tem Instagram.
O diretor Moreira aproximou-se e interveio.
– Ivo, mande também para o professor Fausto para ele pôr na página do

colégio. Foi um excelente trabalho, reuniram fotogra�as muito diversas e
souberam coordená-las com a música. Ficou muito bem conseguido. Estão
de parabéns pelo resultado �nal.
Eu e o Ivo trocámos olhares cúmplices. O diretor Moreira não perdia uma

oportunidade para fazer publicidade e provavelmente estava distraído



quando apareceu a minha foto descalça em cima da secretária...

Mostrei o vídeo à minha mãe e depois a toda a gente no restaurante. Estava
de coração cheio e a preparar-me para ir dormir, quando o meu telefone
tocou e vi que era o Ricardo.

Podia ser arrependimento, mais valia tarde que nunca.
− Então, vais mesmo para Moçambique?
− Sim, Ricardo, vou mesmo.
− Sabes que é um país muito perigoso? Há muita criminalidade e...
Depois do que me tinha feito, dispensava as suas preocupações.
− O que queres, Ricardo?
− Um miúdo, Ivo acho eu, publicou um vídeo no teu per�l do Facebook.
Apeteceu-me perguntar-lhe por que raio é que andava a ver o meu

Facebook, mas contive-me.
− Eu sei. Eu autorizei.
Fiquei à espera que se despedisse ou voltasse atrás no acordo de divórcio.

Ele tinha outras intenções.
− A Stôra So�a com os alunos estava sempre muito animada, não é? Só em

casa com o seu marido é que se sentia incompleta... – Aquele tom, era típico
do Ricardo sarcástico depois de ter bebido uns whiskeys. Esforcei-me para
não discutirmos. Em quatro dias estaria a doze mil quilómetros.
− Estava a trabalhar, Ricardo. Distraída e a divertir-me com as brincadeiras

dos miúdos.
− E comigo? Não te divertias?
Que pergunta idiota para se fazer depois de estarmos divorciados e de ele

ter �cado com tudo o que era nosso.
− O que queres, Ricardo?
− Que apagues o vídeo.
Não me contive mais e falei-lhe com rispidez.
− Porquê? Que mal é que te está a fazer?
Não queria acreditar que o Ricardo se ia transformar numa daquelas

pessoas quezilentas, cujo principal objetivo na vida era boicotar a vida dos
ex-cônjuges.
− Eu apareço e não autorizei.
Ele aparecia em mais duas fotogra�as além da que limpámos o lixo da



arriba. Uma tirada durante um concurso de talentos do colégio, em que
dancei com um vestido de lantejoulas antigo da tia Pi. O Ricardo aparecia
comigo e com as minhas colegas de coreogra�a. Ficámos em terceiro lugar e
ele tinha achado o máximo. A outra tinha sido tirada num almoço de �m de
ano em que brincámos todos ao paintball. Não havia nada que pudesse
prejudicar a sua imagem e nem sequer estávamos em poses amorosas. Perdi
a paciência.
− Processa-me, contrata o mesmo advogado que tratou do nosso acordo de

divórcio. Ele é perfeito para o caso.
Fui para o computador e criei uma conta no Instagram, depois pedi ao Ivo

para o seguir e mandei-lhe uma mensagem.
«Olá Ivo, a stôra já tem Instagram. Como é que se faz para pôr o vídeo aqui

também? De maneira a que toda a gente possa ver?»

No sábado de Carnaval, a Joana fez-me uma festa de despedida em sua
casa. Convidou os nossos amigos do secundário e obrigou-nos todos a ir
mascarados. Vestiu-se a ela, ao Fred e aos meninos de piratas. O Henrique e
o Sílvio foram de Elvis e de mexicano. Entre miúdos e graúdos havia de
tudo, bruxas, freiras, zorros, havaianas e futebolistas.
Eu não estava com muito espírito, mas a minha mãe conseguiu

transformar-me numa egípcia razoável. Esteve nas suas setes quintas a
produzir-me e eu também apreciei bastante. Demorou mais de uma hora a
conseguir o resultado que idealizou, pintou-me as pálpebras de azul e teve
uma paciência de santa para me fazer tranças �nas enfeitadas com
missangas no cabelo todo. Gostei tanto dos mimos dela a embonecar-me
como da festa, que também foi muito divertida.
Voltei para casa às onze da noite de boleia com a Miss Piggy e o Cocas,

pedi para me deixarem no restaurante e fui mostrar-me ao meu pai e à
Paulina, que adorava ver-me mascarada desde que eu tinha cinco anos e ela
começou a trabalhar no restaurante.
Quando cheguei a casa de braço dado com o meu pai, a minha mãe estava

a mascarar o Vasco que ia para uma festa em Lisboa. Ajudei-a a transformá-
lo numa velhinha corcunda e fui dormir.
Nos últimos dois anos, tinha muito sono a partir das dez da noite e

acordava sempre de madrugada. Chegava a acordar antes das seis da manhã
e não voltava a dormir por muito que tentasse. O Ricardo queria que eu



consultasse um especialista, mas eu fui à Internet pesquisar sobre o meu
problema e, com a ajuda do Dr. Google, diagnostiquei-me uma insónia
terminal, normalmente associada à depressão. Ignorei o Dr. Google e o
Ricardo, não me apetecia ter outra doença, já me chegava a endometriose.
Continuei a acordar às seis da manhã quase todos os dias. Fingia que era

normal e aproveitava para corrigir testes, ler livros ou pesquisar sobre
infertilidade no Dr. Google.



Domingo de Carnaval, 26 de fevereiro de 2017

No domingo de Carnaval levantei-me cheia de energia. Decidi começar a
fazer a minha mala para Moçambique e apercebi-me de que me faltavam-me
calções, tops, vestidos frescos e um biquíni.
Moringane, onde era a escola da professora Rita, �cava no interior, mas eu

queria passar as férias da Páscoa em Maputo e dar umas banhocas na praia.
Resolvi ir buscar roupa a casa do Ricardo ainda de manhã e aproveitar a

tarde para fazer um programa com a minha mãe. Ela não se conformava
com a minha ida e ainda tentava demover-me.
Assim que ela acordou pedi-lhe o carro e combinei irmos almoçar a uma

pizaria no Terreiro do Paço, a seguir podíamos ir passear no Chiado e a
minha tarde �cava toda por conta da menina Madalena.
Quando estacionei à porta da minha ex-casa, não pude evitar lembrar-me

do primeiro dia em que nela entrei e o Ricardo me convenceu de que era
perfeita para nós. Ele devia estar em casa porque o nosso carro, um BMW
familiar que ele tinha demorado meses a escolher e eu tinha esfolado pouco
depois de adquirido, estava estacionado no lugar do costume.
Toquei à campainha várias vezes sem que ninguém atendesse. Estava quase

a desistir e a voltar para casa, quando o Ricardo abriu a porta de pijama,
com um aspeto horrível, pálido e comprometido. Tive quase a certeza de
que estava com alguém em casa quando olhei para ele.
Eu não tinha o direito, mas não me lembrei disso quando o �ntei, subi as

escadas a correr e fui direta ao quarto principal. Queria chegar antes dele,
para a apanhar em �agrante e ele não a poder defender. Durante os
segundos que demorei a chegar ao quarto com ele atrás de mim, imaginei-
me a apertar com muita força o pescoço da Mónica, a grande cabra que me
tinha roubado o marido.
Não estava ninguém no quarto. Ele devia tê-la mandado sair pela porta das

traseiras, ou então eu estava a enlouquecer.
Inspirei profundamente e percebi que não estava a perder o juízo. O ar do

quarto cheirava à respiração dele quando abusava do whisky misturado com
perfume de mulher. Não tinha o direito, mas não me lembrei disso quando
lhe perguntei.



− Estavas com a Mónica ou com outra?
Ele abanou a cabeça confuso e esfregou a cara ensonada.
− Para, So�. Queres descer e beber um café? Estou mesmo a precisar...
− Não, não quero. – Senti-me um bicho, descon�ado e instintivo enquanto

dava pequenos passos dentro do quarto que já tinha sido meu.
O Ricardo estava com ar de quem tinha abusado muito do álcool e

precisava de voltar a dormir, mas tentou fazer conversa para tornar aquele
encontro civilizado.
− Vi umas fotos tuas no Facebook da Joana. Estavas muito gira de egípcia.

Aquelas trancinhas todas devem ter dado um trabalhão a fazer.
Respondi-lhe com indiferença enquanto entrava na casa de banho, à

procura de indícios da mulher que eu pressentia que tinha estado ali.
− Foi a minha mãe, ela sempre adorou mascarar-nos.
Voltei para o quarto e o Ricardo continuou a fazer conversa, por educação

ou para me distrair das minhas suspeitas.
− Os meninos também estavam muito bem de piratas. E quem era o

mexicano?
Olhei para ele de relance. Tinha aspeto de estar com uma ressaca terrível

como nunca �cava. O Ricardo sabia beber e sabia parar de beber. A noite
devia ter sido de arromba.
− O Sílvio do Henrique.
Não me fez mais perguntas e limitou-se a seguir-me com o olhar enquanto

rodeei a cama até ao lugar que costumava ser o meu, agarrei na almofada e
cheirei um perfume adocicado.
Não tinha o direito, mas atirei-lhe a almofada com toda a força.
− Era a Mónica ou outra?
Apesar de já termos os papéis do divórcio assinados, pareceu-me muito

triste por ter sido apanhado.
− Que importância é que tem?
Fiquei algum tempo a olhar para ele, estava quase a desmoronar-se, mas só

a mim é que me corriam lágrimas.
− Nenhuma. Vim buscar roupas para levar para Moçambique. Pede à

Marcela que me guarde as que não levar agora em caixotes. Venho buscá-las
quando voltar, mais o enxoval que a minha avó Luísa me fez, os quadros
todos da minha mãe e a minha gata Stefani.
Ele já tinha partido para outra. Eu também ia partir.



Prometi a mim própria, enquanto remexia nos meus antigos armários, que
o ia esquecer e que aquelas tinham sido as últimas lágrimas que tinha
chorado por sua causa.

A minha avó Luísa fez-me uma surpresa e estava à minha espera,
acabadinha de chegar para se despedir de mim. Almocei com a minha tribo
na pizaria e contei-lhes a manhã desastrosa. A minha mãe �cou
revoltadíssima e atacou o Ricardo de uma maneira que me deixou bastante
orgulhosa. Incitei a minha avó para também se juntar a nós a enxovalhar o
meu ex-marido, mas ela recusou.
− Acho estas atitudes do Ricardo muito estranhas e ainda vou ter uma

conversa com ele...
Revirei-lhe os olhos e senti-me atraiçoada.
− Eu não quero ter conversa nenhuma com ele, nunca mais na minha vida!

Quando voltar de Moçambique vou buscar o resto das minhas coisas mais a
Stefani e nunca mais volto àquela casa nem a olhar para as trombas dele.
Pode meter o resto das nossas coisas todas no...
A minha mãe interrompeu-me a tempo. Para ela também já era demasiado.
− Vais trazer a gata porquê?
− Porque a gata é minha e não está no rol de bens que lhe pertencem no

acordo de divórcio. Nem se deve ter lembrado de que temos uma gata!
A minha mãe não achou graça à ideia de eu �car com a Stefani, temeu

pelos sofás, e pelos cortinados. O assunto desviou-se para o comportamento
dos felinos e tive de lhe garantir que a Stefani não estragava nada, passava o
dia na rua, a�ava as unhas nas árvores e ainda lhe caçava ratos como bónus.

Passei o dia distraída com elas. Foi só à noite, e já deitada, que quebrei a
minha promessa matinal e chorei muitas lágrimas ao aperceber-me da
magnitude da tarefa a que me tinha proposto.
Como esqueceria alguém de quem tinha tanto para recordar?
Grande parte das minhas recordações mais queridas tinham sido

partilhadas com ele, a minha alma gémea que me deu o coração na primeira
madrugada de 2008, que me cantava o Can’t Stop Falling in Love ao ouvido
quando eu estava triste e me disse que o seu amor por mim não tinha
reservas nem condições.
Tínhamos vivido momentos inesquecíveis em muitos lugares, mas o mais



difícil de esquecer não iam ser os beijos com sabor a gelato em Roma, as
noites a ver estrelas no Alentejo, a patinagem de mão dada em Central Park
ou a bicicleta de dois lugares em Amesterdão... O mais difícil de esquecer ia
ser tudo o que sobrava, a nossa rotina feliz até algures entre a segunda e a
terceira FIV. Os passeios com a Gwen à beira-rio, a mão dele, o seu sorriso
quando brincava comigo e a ginástica que fazíamos para cabermos juntos na
nossa banheira…
O mais doloroso de tudo, era saber que as minhas manhãs nunca mais iam

começar com a visão do seu rosto com uns olhos verdes lindos que me
amavam.
Eram demasiadas memórias, não ia conseguir impedi-las de surgirem na

minha mente, mas podia lutar para que não tomassem conta de mim. Estava
esgotada da minha melancolia, que se colava à minha pele numa camada
�na.
Tomei uma decisão enquanto limpava a cara. Obrigar-me-ia a esconder

algures dentro do meu cérebro os anos que passei com o Ricardo. Quando
os pensamentos sobre ele se intrometessem ia substituí-los imediatamente
por outros, úteis para o meu futuro onde ele não tinha lugar. Usaria toda a
minha persistência para seguir em frente sem ceder à tentação de olhar para
trás.
Era muito possível que a melhor parte da minha vida estivesse no meu

passado, mas não havia como lá voltar.
Para começar, ir para longe onde ninguém me conhecia ia ajudar-me.
Uma aventura picante, como a Joana receitou, parecia extravagante e

despropositada, mas também não era mal pensada de todo. Se o Ricardo era
capaz de me esquecer e estar com outras pessoas tão facilmente, eu também
seria. Não ia �car a perder para um sonso como ele.



PARTE II

MOÇAMBIQUE



Segunda-feira, 27 de fevereiro

Despedi-me da Joana com um longo abraço, recebi um presente para abrir
em Moçambique e prometi-lhe que só ia fazer o que me apetecesse.
Depois os meus pais levaram-me ao aeroporto. A minha mãe a suspirar de

trinta em trinta segundos, o meu pai a conduzir com uma mão no volante e
a outra em cima das dela, numa tentativa vã de a confortar. Quando saímos
do carro, a minha mãe passou o braço à volta da minha cintura como se me
quisesse absorver e assegurei-lhe, mais uma vez, que ia correr tudo bem, a
vila era pacata e a professora Rita Melo nunca tinha tido problemas. Ouvi
novamente os mesmos conselhos, para ter cuidado com desconhecidos e
com a comida que comprava, não me esquecer dos comprimidos para
prevenir a malária nem dos comprimidos para as dores quando
menstruasse, guardados na mochila grande que ia comigo no avião com as
respetivas receitas, dado serem analgésicos derivados de opiáceos. Voltaria
para Portugal imediatamente se algo corresse mal e não tinha de provar
nada a ninguém se não me adaptasse.
Foram precisos dez longos minutos na �la do check-in, para o meu pai

também �car saturado e tentar chamá-la à razão.
− Madalena, a tua �lha vai dar aulas numa escola, não vai juntar-se a

guerrilheiros no meio da selva. É claro que é diferente de estar cá, mas ela
decidiu assim e temos de a apoiar...
Agarrei-me ao pescoço do meu pai e a minha mãe encarou-nos com uma

expressão indignada, para a seguir nos falar num tom pedante, o que só
acontecia em situações extremas e raras.
− Fiquem descansados. Já não vou dizer mais nada. A menina quer ir e o

paizinho acha muito bem. Eu sou a tontinha que vê problemas onde eles não
existem!
− Madalena, não é nada disso… – O meu pai tentou pegar-lhe no braço

mas ela repeliu-o, enquanto me olhava de lado com uma pose empertigada.
− Ela nem sabe ao que vai! Foi criada nas palminhas! Passou a vida

rodeada de mordomias e agora decidiu que vai ser mais feliz no meio de
África, a ensinar os pretinhos da professora Rita!
A minha mãe estava a delirar, mas dizer-lhe isso ainda poderia causar mais



estragos. Olhei em volta para tentar perceber se mais alguém tinha ouvido
aquele discurso despropositado. O casal à nossa frente zangava-se com os
�lhos e não deviam ter ouvido, mas o homem atrás de mim olhava-nos com
franca desconsideração.
Era difícil perceber a cor dele, talvez fosse muito moreno ou mestiço. Um

mestiço que até podia ser bonito, se não estivesse com uma expressão
carrancuda que o fazia parecer um pouco assustador. Era muito alto, tinha
os ombros largos e os braços musculados, evidenciados pela maneira como
apertava na pega da mala. O físico corpulento, o cabelo quase rapado e as
feições duras davam-lhe um aspeto que impunha bastante respeito.
Chamei à atenção da minha mãe e �z-lhe sinal na direção do desconhecido

grande. A ideia era que ela parasse de dizer disparates, mas só piorei as
coisas porque ela estava num estado de descontrolo total. Olhou-o de
relance e depois para as crianças que brigavam à nossa frente, ignorou a
minha súplica silenciosa e fez outro comentário pouco inspirado.
− O voo deve ir cheio, vai ser uma confusão. O melhor é falarmos com o

primo Gil para te fazer um upgrade para a primeira classe.
O primo Gil, sobrinho do meu avô Mário, era comandante da TAP e muito

simpático, mas não o queria incomodar nem continuar aquela conversa.
Segurei as mãos da minha mãe nas minhas.
− Mãe, con�a em mim. Vai correr tudo bem e vou estar sempre a ligar-te

para �cares descansada. Até vais �car cansada de me ouvir! – A minha mãe
sorriu-me com os olhos a transbordar, �nalmente no seu estado normal.
Fungou disfarçadamente antes de me responder.
− Vou �ngir que acredito.
Ainda bem que ela não acreditou porque a minha relação inconstante com

o telefone não tinha tendência para melhorar. Abracei-a e �quei a sentir o
seu perfume até sermos interrompidas pelo desconhecido com ar de
valentão atrás de mim. Interpelou-nos num tom pouco simpático e como se
fosse um general a dar ordens.
− Não querem fazer o check-in?
Fez um gesto com a cabeça a mandar-nos avançar, o meu pai olhou-o com

cara de poucos amigos e eu avancei para a senhora do balcão livre.

Despachei a mala e fui substituída no balcão pelo grandão impaciente.
Segui com os meus pais na direção das portas de embarque e senti umas



mãos familiares, que me agarraram por trás e me levantaram pela cintura.
Aquele tipo não tinha consideração nenhuma em magoar-me as costelas
nem com as �guras que me obrigava a fazer.
− Vais acabar com estas manias de boa samaritana e voltar para casa!
Ri-me e tentei libertar-me até que a minha mãe interveio.
− Vasco, larga a tua irmã. Podem comportar-se como se tivessem mais de

dez anos?
O meu irmão obedeceu, abracei-o e disse-lhe que ia ter saudades dele.
Assim que me afastei ele ajeitou imediatamente o seu penteado

descontraído falso, que parecia provocado pelo vento mas lhe demorava
mais de dez minutos a fazer, combinava com o seu sorriso juvenil e o
bronzeado de sur�sta.
− Não te esqueças de me passear a Gwen.
−  Claro que não esqueço, vou cobrar-te um euro por cada cem metros

percorridos. Quando voltares vou-te �car com dois ordenados.
Revirei-lhe os olhos e o meu pai fez as contas, era automático nele.
− Isso dá dez euros por quilómetro. Para lhe cobrares dois ordenados

tinhas de ir a Beja e voltar com o pobre do bicho.
O Vasco não tinha feito contas nenhumas mas nunca se desmanchava,

sobretudo à frente do pai.
− A Gwen está a precisar de muito exercício. Vou ser o seu personal trainer

canino e pôr-lhe aquelas patitas em brasa.
O Vasco dizia aquelas parvoeiras duma maneira tão séria, que quem não o

conhecesse podia acreditar que ele era um entendido na matéria e pretendia
levar aquela ideia avante. Espetei-lhe o dedo indicador no queixo para o
avisar bem avisado.
− Trata muito bem da minha cadela.



Avião

Entrei no avião e sentei-me à janela no 36A. Fechei os olhos, congratulei-me
mentalmente por ir sozinha a caminho de África e senti-me empolgada.
Não me sentia assim há muito tempo. Era possível que o Ricardo tivesse

razão, a minha obsessão numa gravidez podia ter-me fechado numa concha,
impedindo-me de sentir emoções boas e usufruir do que eu já tinha. Preferi
não continuar aquela linha de pensamento deprimente, abri os olhos e vi o
tipo da �la do check-in. O grandão pouco amigável, que tinha ouvido as
conversas disparatadas da minha mãe, tinha sido atendido depois de mim e
�cado com o lugar ao meu lado.
Observei-o enquanto ele lia o jornal, tinha um tom de pele escuro, devia ter

algum antepassado africano para ter a pele daquela cor caramelo-claro.
Todas as partes do seu corpo eram grandes, tinha o peito largo e as pernas
compridas, notava-se que mal cabia no assento e estava desconfortável. Os
músculos do braço com que segurava o jornal denunciavam horas de
ginásio ou algum trabalho físico. Tinha um relógio digital so�sticado no
pulso e muitos pelos escuros nos antebraços. Se era fã de ginásio não tinha
aderido à moda de tirar os pelos. Como o meu exame estava a passar
despercebido, reparei discretamente no per�l da sua face, tinha uma cicatriz
irregular por cima do sobrolho esquerdo, olhos grandes, o nariz largo, mas
não demasiado, e a boca redonda, com os lábios pequenos. Não era
propriamente bonito, mas era bastante atraente, num estilo que combinava
com exotismo e perigo.
Estava a repreender-me mentalmente pela curiosidade que o desconhecido

moreno me estava a suscitar quando o ouvi. Falou em frente, com uma voz
grossa e num tom de troça mal dissimulada.
− O primo Gil não conseguiu o upgrade para a primeira classe?
Fiquei momentaneamente perplexa com o desplante daquele tipo, a fazer

comentários inconvenientes sobre algo que nem devia ter ouvido. Se ele
pensava que me ia mostrar constrangida ou desculpar-me estava muito
enganado.
− Não lhe pedi, pre�ro viajar com pessoas que ouvem conversas alheias.



Ele desviou os olhos do jornal e pousou-os em mim.
− Conversas ditas alto...
Cortei-lhe a palavra, ele era muito grande, mas estar num avião com mais

cem pessoas que me poderiam defender dava-me coragem. Ainda por cima,
e para pouca sorte dele, já estava a valer a decisão de fazer e dizer o que me
apetecesse, incluindo tratar mal pessoas que não conhecia.
− Não lhe admito nenhum comentário sobre a conversa que tive com a

minha mãe. Ela estava supernervosa por eu vir para um país distante...
Foi a vez de ele me interromper com um meio sorriso cheio de cinismo.
− Claro, estava supééérnervosa.
Acentuou bastante o «é» de supééér e eu retirei mentalmente tudo o que

tinha pensado sobre aquele homem ser atraente. Era mal-educado e
irritante. Eu não tinha falado daquela maneira afetada como ele estava a
insinuar porque eu nunca falava assim, nunca.
Estive quase para não responder e ignorá-lo o resto da viagem, mas

suspeitei que era o que ele queria e dava-lhe razão, seria a atitude típica de
uma snobe ofendida. Além disso, o voo demorava dez horas, era muito
tempo para ignorar alguém que está ao nosso lado e temos de incomodar
para ir fazer xixi.
Enchi-me de paciência e falei-lhe no mesmo tom assertivo que utilizaria

com um aluno ru�a.
− Sim, estava muito nervosa porque a �lha veio sozinha para um país

distante e tem medo de que alguma coisa de mal lhe possa acontecer. Não se
exprimiu da melhor forma, mas ninguém é perfeito e não há necessidade de
continuarmos a debater este assunto. Pode ser?
− Okay.
A seguir desviei o olhar para o ecrã na cadeira à minha frente e liguei-o,

decidida a entreter-me com alguma coisa que me impedisse de continuar a
analisar o meu comportamento nos últimos dois anos.
Encontrei o Marley � Eu, adorava aquele �lme e apeteceu-me divertir-me

com as diabruras do Marley. A estratégia funcionou porque, ao �m de
pouco tempo, estava a rir-me com as destruições do Marley, mas também
chorei, e muito...
Solucei e deixei lágrimas correrem livremente ao ver a família Grogan

despedir-se do Marley. No fundo, eu também tinha de me despedir da
minha família, uma família imaginária futura que só existia na minha



cabeça, mas pela qual tinha lutado com todas as forças…
Funguei e repreendi o meu cérebro por insistir naqueles pensamentos no

início da minha viagem de aventura. A�nal, ver o Marley não tinha sido boa
ideia. Retirei os auriculares, abri a mochila e tirei um pacote de lenços de
papel para me assoar. Estava a limpar a minha cara quando voltei a ouvir a
sua voz grossa.
− O que aconteceu? − Falou calmamente e o interesse parecia genuíno.
− Estava a ver um �lme – respondi-lhe com a voz nasalada.
− Que �lme? Um drama indiano? – Sorria, mas não estava a ser trocista

como antes. Parecia um sorriso e uma ironia amigáveis. Se calhar, ele não
era assim tão mau, não tinha mais ninguém para falar e não me apetecia
continuar com os meus pensamentos.
− Não. Uma comédia.
Ele avaliou a minha cara pós-pranto e depois respondeu-me num tom

sério.
− Foste enganada. Processa a TAP por ter colocado esse �lme na pasta das

comédias. Esse �lme não pode ser uma comédia. É completamente
impossível.
Voltei a limpar a bochecha esquerda, molhada por umas lágrimas

retardatárias, antes de lhe responder.
− É, sim. É o Marley & Eu. Eu choro sempre no �m.
Olhou-me ainda mais surpreendido que antes.
− Tu já tinhas visto o �lme, mas escolheste-o para chorar outra vez? O que

é que acontece no �m?
− Queres mesmo saber o �m? – Eu detestava que me contassem o �m dos

�lmes, não lhe queria fazer o mesmo apesar de ele ser um pouco trocista e
ter feito comentários sobre a conversa que tive com a minha mãe.
− Sim, podes contar-me. Não vou ver esse �lme de certeza. Nunca. –

Quando disse nunca apontou com o olhar para os meus olhos inchados.
− O Marley, que é um cão, morre no �m do �lme. Emociono-me sempre

nessa parte.
− O Marley é um cão? − Fez um esgar de surpresa e ia começar a rir, mas

conteve-se quando viu a minha expressão severa. − Queres um conselho? –
Apesar de eu não ter respondido ele continuou a falar num tom
circunspecto. – Acho que a partir de agora devias escolher só desenhos
animados, dessa pasta aí que diz Kids.



Sorri sem perceber se estava a ser insensível ou a fazer-se engraçado para
me animar. Era difícil perceber pela sua expressão, tinha uma mímica facial
muito discreta, devia ser um excelente jogador de póquer.
Voltou a ler o seu jornal com as feições impenetráveis até o carrinho das

refeições se aproximar de nós. Ele aceitou o tabuleiro e eu perguntei se havia
opção vegetariana.
Como eu não tinha feito o pedido com antecedência, a hospedeira limitou-

se a entregar-me a caixa retangular com massa e frango enquanto fazia um
sorriso reluzente para o meu vizinho. Parecia uma modelo, com os lábios
vermelhos e o risco preto na pálpebra superior sem uma única imperfeição.
Aquela cor de batom não era o meu estilo, mas ia usar rímel e lápis para dar
aulas em Moçambique.
Comi o pequeno pão e depeniquei o penne. Estava a abrir o minipacote de

bolachas salgadas quando o meu vizinho voltou a falar comigo.
− És vegetariana?
A resposta não era simples, mas tentei resumir o mais possível.
− Não sou vegetariana, mas não como este frango.
− Este frango? – Falou outra vez com uma ironia discreta e apontou para os

cubos de frango que eu tinha posto de parte.
Respondi-lhe sem entusiasmo e um ligeiro revirar de olhos.
− Sim, este frango.
− Porquê? Até está muito bom. – Estava intrigado, ou então não tinha mais

nada para fazer e apetecia-lhe deitar conversa fora para passar o tempo. Já
não parecia um valentão pouco amigável, parecia pací�co e bem-disposto.
Acenei com a cabeça, a massa estava boa, por isso acreditei que o frango

também devia estar.
− Ainda bem, mas não o quero comer.
− Qual é o mal deste frango? – Estava sério, mas percebi-lhe uma faísca no

olhar que o denunciou. Estava a gozar comigo mas ia ouvir «o sermão».
Depois, talvez vomitasse com remorsos.
− O problema do frango é ter tido uma vida miserável com a qual não

quero compactuar. Foi criado em condições indignas, amontoado com
milhares de outros frangos e alimentado exageradamente, viveu em stresse,
sem espaço para andar e sem nunca ter visto o sol nem a chuva.
Ficou a olhar para mim muito sério e por momentos pensei que me ia dar

razão ou fazer-me mais perguntas sobre a crueldade da criação intensiva de



animais. Enganei-me. Falou-me sem emoção e muito depressa.
− Aposto que nunca passaste fome.
Fiquei calada a olhar para ele. Parecia muito seguro de si, tinha um ar

extremamente saudável e um relógio que devia ser muito caro no pulso, mas
já podia ter passado fome...
Enquanto pensava no que responder, ele adiantou-se, a olhar para o meu

tabuleiro com cobiça e um pequeno sorriso.
− Sabes que já não se pode fazer nada por este frango?
Resolvi entrar na brincadeira e respondi num tom preocupado.
− A sério? Estava mesmo a pensar chamar a hospedeira top-model e pedir o

des�brilhador portátil que tem a bordo!
Coloquei a minha caixa de alumínio na sua mesa e ele �cou a olhar para os

meus restos com uma expressão indecisa. Era natural que tivesse fome, as
refeições eram iguais para todos os passageiros e ele tinha o dobro do meu
tamanho. Eu não queria comer o frango, mas também não era favor de
desperdiçar alimentos quando havia alguém com fome no banco do lado.
− Podes comer, não lhe toquei, só piquei as massas com o garfo.
Fez um trejeito de satisfação e preparou-se para atacar a minha oferta.
− Fica descansada que eu não sou dado a essas esquisitices. De certeza que

não queres? − Estava a fazer cerimónia, só precisou dum pequeno
encorajamento e devorou o meu frango em menos de um minuto.
Enquanto isso, acabei as minhas bolachas e abri o chocolate, dei a primeira

dentada e ouvi-o outra vez.
− Com o chocolate já não tens problemas.

Franzi a testa indignada. Eu era magra desde que me conhecia e mesmo
que fosse gorda, podia comer o chocolate todo que me apetecesse que não
era da sua conta.
− Não comes os frangos dos aviários, mas as crianças que trabalham nas

plantações de cacau não te fazem tanta impressão…
Fiquei surpresa por ele também estar ao corrente da triste história por trás

de grande parte do cacau que consumimos. Ele não fazia ideia, mas em
matéria de consciência alimentar, eu esforçava-me por estar muito bem
informada. Ainda por cima, um ano antes tinha feito um trabalho de
pesquisa sobre o tema com o 8.º Ano. Fez-lhes muito bem perceberem como
viviam as crianças do outro lado do mundo.



O meu vizinho de avião «tinha vindo buscar lã e ia sair muito tosquiado».
Graças aos meus alunos, sabia tanto sobre o assunto que o difícil era decidir
por onde começar.
− Estás enganado, fazem-me muita impressão. Esta marca em particular,

três anos depois do documentário O Lado Negro do Chocolate,
comprometeu-se a importar cacau apenas de plantações que não recorram a
trabalho infantil. Até dizem na Internet que montaram uma associação na
Costa do Mar�m que ajuda as crianças a estudar.
Olhou-me sério e bastante interessado.
− E acreditas nisso?
Encolhi os ombros e �z uma careta indecisa.
− Hoje vou dar-lhes o benefício da dúvida. Em casa como os da Vivani, que

só usam cacau do Equador e da República Dominicana. São um pouco mais
caros, pelo mesmo dinheiro comes menos chocolate, mas sabe-te melhor.
Ficou mesmo tosquiado e a olhar para mim como um cordeirinho...
− Como é que sabes essas coisas todas?
Dei uma das minhas respostas favoritas nos últimos nove anos.
− Sou professora.
Encarou-me com descrença, como se a minha pro�ssão não explicasse

conhecimentos importantes. Fiquei com pena, entristecia-me que as pessoas
não tivessem uma opinião favorável sobre quem as tinha ensinado.
− Além de ser professora também me interesso pelos problemas do mundo.

Gosto de falar neles aos meus alunos e propor-lhes trabalhos de pesquisa.
No ano passado, uma das minhas turmas fez um trabalho espetacular sobre
este tema. Não eram miúdos especialmente interessados nas aulas, mas
quando lhes mostrei o trá�co e escravidão de crianças para a produção de
cacau na Costa do Mar�m, dedicaram-se como nunca imaginei. Até �quei
comovida.
Sorri com orgulho e depois calei-me, já lhe tinha mostrado que me

preocupava com o lado negro do chocolate, não precisava de o aborrecer
com as minhas histórias de professora babada.
O meu vizinho grandão franziu-me o sobrolho.
− Tu, comovida? − Abanou a cabeça com uma expressão descrente. – Se

não aparece um cão não sei se acredito nisso. Então como é que foi?
Como eu não tinha mais nada para fazer e gostava de falar, contei-lhe a

saga do cacau do 8.º A no ano anterior.



− Os miúdos começaram a pesquisar e �caram muito impressionados, não
só com a dimensão do problema mas também com o facto de se falar pouco
no assunto. A Internet é uma fonte de informação quase inesgotável e eles
foram incansáveis, encontraram mais documentários e descobriram sites
ativistas que têm listas das empresas com ética e sem ética em relação à
aquisição do cacau. Contactaram por email os representantes das marcas de
chocolate mais conhecidas, perguntaram-lhes porque é que não constavam
da lista boa e questionaram-nos sobre a origem do cacau. A seguir, quiseram
obrigar a senhora que explora o bar do colégio a retirar do expositor
chocolates «sem ética», mas a dona Ivone não fez caso das preocupações
deles e vieram fazer-me queixa.
− O que �zeste?
− Tentei explicar-lhes que não podiam obrigar a dona Ivone a deixar de

vender os chocolates. O que podiam fazer era não os comprarem. Tinham
de pensar que eram adultos e o voto deles era onde gastavam o dinheiro.
Fiz uma pausa longa, para dar espaço ao meu ouvinte de mudar de assunto

ou terminar a conversa, mas ele ainda não estava farto de me ouvir.
− É uma boa maneira de ver as coisas. E depois?
− Depois eles quiseram mudar o «voto» dos outros colegas. Alguns levaram

aquilo tão a peito que se dividiram por turnos para impedirem a compra dos
chocolates «maus». Não imaginas o rebuliço que foi, por pouco não houve
tareia. O diretor chamou-me à atenção e exigiu que eu tomasse medidas
para acabar imediatamente com as arruaças e os radicalismos.
O meu vizinho esteve sempre atento, notava-lhe uma curiosidade quase

infantil que me fazia simpatizar com ele.
− Mandaste-os estar quietos e �cou tudo na mesma?
Sorri antes de responder.
− Não, orientei-os para maneiras pací�cas de fazerem a sua campanha.

Fizemos quatro pósteres, para a�xarmos nas paredes do bar. Um sobre os
métodos de agricultura e apanha do cacau, outro sobre a escravatura e o
trá�co humano associados, outro com as marcas éticas e outro com as
marcas não éticas, em letras grandes e exatamente como aparecem nas
embalagens. A dona Ivone quase deixou de vender os chocolates normais,
mas foi esperta e passou a vender dos outros, incluindo uns do Aldi que
fazem imenso sucesso. Por acaso até acabei por �car nas boas graças do
diretor, porque houve pais que elogiaram a iniciativa e pediram para ir ao



bar tirar fotogra�as aos pósteres das marcas.
Quando acabei de falar, o meu ouvinte pareceu-me impressionado e sorria

aprovador. Tinha um sorriso bonito, com dentes muito brancos a contrastar
com a pele escura, todos direitinhos exceto um incisivo lateral ligeiramente
em cima do incisivo central, o que até lhe dava graça.
− Este ano tinha pensado em fazer uma coisa parecida sobre o impacto da

moda na exploração laboral no Sudeste da Ásia, a agricultura intensiva do
algodão e a poluição provocada pela indústria têxtil.
− Já tinhas isso tudo muito bem pensado. Porque é que não �zeste?
Surpreendi-me com a pergunta, nem me tinha apercebido de que ele

continuava atento, tinha ganho um fã para as minhas atividades
extracurriculares.
− Eles estavam muito sobrecarregados com os conteúdos do programa e eu

tive este projeto...
Senti-me muito desconfortável porque o verdadeiro motivo era que a

minha vida se tinha virado do avesso em janeiro, quando estava a ver um
dos documentários que lhes ia mostrar.
Ele fez uma expressão ligeiramente desiludida antes de continuar.
− É pena, se calhar fazia-lhes melhor do que empinarem o que vem nos

livros.
Em parte concordava com ele, mas tinha perdido a vontade de conversar.

Lembrar-me daquela noite em janeiro abriu-me um buraco no peito e
sugou-me as energias. Tirei o livro de espionagem que tinha comprado para
ler no avião. Ele percebeu que não estava interessada em debater o programa
de Ciências do 8.º Ano e voltou a abrir o seu jornal.
− Tens boas ideias. Os teus putos têm sorte.
Agradeci sem tirar os olhos do meu livro.
− Obrigada.

Duas horas depois já tinha lido cinquenta páginas.
O meu vizinho, entretanto, tinha reclinado o banco e parecia adormecido.

Olhei melhor para o seu rosto, mesmo de olhos fechados e a descansar, tinha
a testa ligeiramente enrugada e parecia pouco tranquilo.
Desisti de estudar as feições de um desconhecido e resolvi descansar

também. Devo ter adormecido rapidamente, mas acordei a tremer passado
pouco tempo. O material à volta da janela tinha �cado muito frio e eu



sentia-me gelada. Encolhi-me em cima do banco para conservar o calor e
tentei afastar-me da janela.
Quando mudei de posição, ele abriu os olhos. Percebi que também estava

acordado e não pude deixar de reparar na sua manta, ainda dentro do
plástico e sem ser usada.
− Não queres a manta?
Abriu outra vez os olhos e olhou para mim, transformada numa bolinha

bastante perto dele, toda embrulhada na �na manta polar azul.
Respondeu-me com uma voz grave e séria.
− Não, essa manta não. Essas ovelhas foram tosquiadas sem dignidade.
Achei graça e ri-me discretamente, nunca tive problemas que brincassem

comigo.
− Se eu te disser que é de poliéster vais mudar de ideias e querê-la?
Agarrou na embalagem, tirou o plástico e atirou a manta para cima de mim

sem jeito nenhum. Independentemente da graciosidade do gesto, a dose
extra de calor era muito bem-vinda. Tapei-me o melhor que consegui com a
segunda manta e afastei-me o mais possível da janela fria.
Ele percebeu o meu problema, foi inesperadamente cavalheiro e ofereceu-

se para trocar de lugar, alegando que era muito resistente ao frio e que �cava
com mais espaço. Mudámos de lugares e lembrei-me de que apesar de
termos falado bastante não sabíamos os nomes um do outro.
− Obrigada, se quiseres a tua manta, porque aí faz mais frio, dou-ta de

volta. Já agora, sou a So�a.
− Não é preciso, podes �car com ela. Sou o Alexandre, Alex.

Eu não ia conseguir dormir mais, nos últimos anos acordava muito antes
da hora na minha cama confortável, não ia ser sentada num banco de avião
que ia voltar a adormecer. O Alex também tinha desistido de dormir. No
caso dele parecia ser a falta de espaço que o incomodava.
Contou-me que era técnico de segurança de construção civil e trabalhava

numa empresa de �scalização de obras chamada Centralobra, que prestava
serviços a outras empresas de construção. O Alex ia �scalizar várias obras
em Moçambique e na África do Sul durante uns meses, incluindo a
remodelação do hospital em Moringane, a mesma cidade onde eu ia dar
aulas e onde ele também iria �car alojado.
O universo fazia daquelas coisas, pegar em dois estranhos, sem nada em



comum exceto irem a caminho da mesma pequena cidade num país que
tinha 2500 km, e juntá-los durante dez horas dentro de um avião.
A conversa acabou por morrer e decidi ler mais um pouco do meu livro,

abri a mochila e vi a prenda da Joana que só poderia abrir em Moçambique.
Já estávamos a sobrevoar África há bastante tempo e pareceu-me lícito

abri-la. Era um embrulho tosco com excesso de �ta-cola colocada de uma
maneira desajeitada, o que era típico num presente da minha amiga. Não
conhecia ninguém menos dotado nem com menos paciência para fazer
embrulhos.
Tentei descolar a �ta-cola de uma ponta, mas como tinham sido coladas

camadas sobrepostas o papel rasgou-se e um pedaço de licra com renda
azul-escura deslizou para cima da mesa de refeições. Olhei disfarçadamente
para o Alex e percebi que ele estava a ver. Tentei que as rendas voltassem
para dentro do embrulho, mas elas deslizavam e tornavam a sair. A minha
situação piorou quando o papel se rasgou mais e percebi que a prenda não
era só lingerie, também havia uns pequenos quadrados metalizados com
uma forma muito característica à mistura. Agarrei no papel, no que me
pareceu um conjunto de lingerie sexy e nos preservativos, �z uma bola e
guardei-a no fundo da mochila.
Ri-me de atrapalhação, ao mesmo tempo que imaginava o que a Joana teria

em mente quando fez aquela salgalhada de presente. Resolvi desdramatizar
o acontecimento e �z uma expressão descontraída, como se fosse meu
hábito esparramar peças íntimas de renda nas mesas dos aviões.
− Esta minha amiga se não nascesse tinha de ser inventada.
Ele recostou-se e olhou-me de lado com uma expressão desinteressada.
− O teu marido deve adorá-la.
Fiquei incomodada por ele pensar que eu estava a planear trair um marido

que tinha deixado em Portugal. Íamos para a mesma cidade e não
desgostava de conversar com o Alex, não queria que ele �casse com má
impressão de mim.
− Eu não tenho marido. Ela é que tem.
Pensei na Joana, no Fred e nos �lhos lindos que eles tinham. Ela merecia

ser feliz e ter tempo para a sua família.
− E aquele tipo que estava agarrado a ti no aeroporto?
− É o meu irmão que gosta de se armar em engraçadinho. Se não tomar

bem conta da minha cadela, vou esfolá-lo vivo quando voltar! Tens irmãos?



Quando acabei de falar ele estava tenso e desviou o olhar para o ecrã
desligado à sua frente.
− Não. – Respondeu de forma pouco delicada, se calhar não tinha

acreditado em mim.
− É verdade. Não somos muito parecidos mas somos irmãos.
Voltou-se novamente para mim e �xou o olhar nas minhas mãos com um

sorriso enviesado, falou-me com desprendimento e uma atitude amigável.
− Nota-se pelas tuas mãos que és casada.
Estiquei as mãos e observei-as de vários ângulos. Não havia nada que

denunciasse que tinha usado aliança até dois meses antes...
− Fui casada, mas já não sou. O que é que se nota?
− Estavas a mexer as mãos durante o �lme, a fazer movimentos como se

rodasses uma aliança. É um tique comum nas pessoas casadas. −
Exempli�cou girando o polegar e o dedo médio à volta duma aliança
imaginária. Aquele movimento tinha-me denunciado, �quei aborrecida
comigo própria por ainda o fazer e mudei de assunto.
− É a primeira vez que vens a África?
Ele referiu outras viagens para Moçambique, África do Sul e Angola sem se

alongar muito. Quando me perguntou o mesmo disse-lhe que já tinha
estado de férias em Cabo Verde com os meus pais.
− Gostaste de Cabo Verde? − Pareceu muito interessado e achei que devia

estar a considerar o destino para as próximas férias.
− Adorei. Ficámos no Sal, numa vila chamada Santa Maria. Eu tinha

dezoito anos e o meu irmão dezasseis. Ele apaixonou-se perdidamente por
uma rapariga de lá que se chamava Camila e era um ano mais velha.
Não disse mais nada sobre o romance do Vasco, mas às vezes achava que o

meu irmão se tinha tornado um saltitante entre mulheres por causa da
Camila. Ele perdeu a virgindade com ela e via-a como a sua musa, perfeita e
insubstituível. Um ano depois de voltarmos, juntou dinheiro a trabalhar
num bar da praia e comprou um bilhete para ir ter com ela a Cabo Verde.
Tinham trocado cartas. Ele achou que lhe ia fazer uma surpresa e iam viver
felizes para sempre.
A minha mãe �cou completamente em transe por o seu bebé ir viajar

sozinho, mas o meu pai achou que ele estava no seu direito e quando
acabasse o dinheiro ia voltar.
Assim que o Vasco chegou ao Sal não encontrou a Camila, que estava a



trabalhar como animadora num hotel na Boavista. O Vasco apanhou um
barco que demorou um dia e �nalmente encontrou a sua Camila, muito
pro�ssional a organizar um bingo para os turistas.
Primeiro, beijaram-se como se o tempo não tivesse passado. Depois, ela

contou-lhe que namorava com o �lho do dono do hotel e não havia lugar na
sua vida para o meu irmão. Quando voltou, reunimo-nos na garagem para
fumar às escondidas e ele contou-me o que se tinha passado. Disse-me que
compreendia, mas nunca mais o vi apaixonado por ninguém como por ela.
− Eu sou metade cabo-verdiano, da parte da minha mãe.
Aquela sua cor de caramelo estava explicada e vinha de Cabo Verde.

Lamentei que a Camila não tivesse esperado pelo meu irmão. Adoraria ter
uns quantos sobrinhos reguilas como o pai, com aquele tom de pele e olhos
escuros pestanudos.
Enquanto pensava no meu irmão e na Camila, o comandante do voo falou

pelo altifalante, dentro de trinta minutos aterraríamos em Maputo.
− Como é que vais para Moringane?
Perguntou-me com naturalidade e achei que seria boa ideia partilhar os

transportes com ele.
− A professora que eu venho substituir disse-me para apanhar um táxi até à

Baixa de Maputo e de lá um autocarro que vai para a vila de Namaacha que
passa por Moringane. Podemos ter de esperar um bocado, porque o
autocarro só parte quando estiver cheio. Achei o máximo e uma aventura!
Não sabes quando chegas mas é muito mais ecológico!
Ele fez uma expressão de desacordo e respondeu-me num acento

paternalista.
− Garanto-te que os transportes públicos em África não são o máximo nem

uma boa aventura. Um colega vem-me buscar no carro da empresa. Se
quiseres podes vir connosco.
Pelo tom neutro, pareceu-me que não fazia muita questão. O que era bom

porque não ia aceitar. Uma coisa era partilharmos um táxi e apanharmos o
mesmo autocarro, outra coisa era ir com ele e o colega. Não me parecia boa
ideia meter-me num carro com dois estranhos em Moçambique, um país
onde me contaram que raptavam estrangeiros para pedir resgates.
− Deixa estar, obrigada.
Ele fez um esgar de surpresa com a minha recusa. A�nal a boleia não era

uma concessão indiferente.



− Queres provar que a mamã estava errada e que vais adorar a maravilha
dos transportes públicos em Moçambique? Garanto-te que te vais
arrepender.
Estava outra vez a ser sarcástico ao mencionar a minha mãe e eu não lho ia

admitir, podia �car ofendido à vontade.
− Não voltes a falar na minha mãe mais nenhuma vez. Não vou contigo

porque não te conheço e tens um ar perigoso, até podes ser um psicopata,
como aquele Dexter que embrulha as pessoas em película aderente e as corta
às postas!
Ao contrário do que seria de esperar ele deu uma gargalhada alta.
− Sabes que os psicopatas normalmente parecem inofensivos como o

Dexter dessa série. Não têm um ar perigoso como tu achas que eu tenho...
Não o deixei dar-me a volta.
− Tu podes ser um psicopata que tem um ar perigoso propositadamente,

para fazer esse tipo de psicologia inversa e levares as tuas vítimas a
con�arem em ti.
Ele deu mais umas gargalhadas e rendeu-se.
− Bem visto, So�a. É melhor ires no chapa.
Perguntei-lhe o que era o chapa e ele fez um sorriso enigmático.
− Vais descobrir.

Depois de aterrarmos, saí com as minhas duas mochilas e o Alex com um
saco do tipo militar pesadíssimo, não o consegui mover para tirar uma das
minha mochilas, mas ele puxou-o com um gesto fácil e levava-o ao ombro
como se tivesse penas lá dentro.
Na recolha das bagagens, um casal de regresso a casa depois de uma

temporada em Lisboa para conhecerem o primeiro bisneto, pediu-me ajuda
para encontrar a sua mala, não a diferenciavam bem das outras e tinham
di�culdade em ler as etiquetas. O Alex não estava propriamente comigo mas
manteve-se por perto até chegarem as malas todas, incluindo a dos bisavós.



Moringane

Encaminhei-me para a saída do aeroporto e despedi-me.
− Espero que corra tudo bem com as tuas obras, Alex. Obrigada pela

companhia. Pode ser que nos encontremos em Moringane um dia destes.
Ele acenou com a cabeça e fez um sorriso rápido.
− Boa sorte para ti na escola. Fica bem, So�a.
Assim que acabou de falar tirou o telemóvel do bolso, provavelmente para

ligar a quem o vinha buscar.
Passei as portas deslizantes e senti o ar quente à minha volta, uma sensação

muito prazerosa sempre que chegava a países tropicais.
Os táxis eram fáceis de localizar pelo tom amarelo berrante. Havia quatro

estacionados em frente ao terminal e uma �la grande para os apanhar. Não
iam sobrar táxis para mim, nem sequer iam chegar para um terço das
pessoas que estavam na �la. Perguntei aos bisavós como é que iam sair do
aeroporto e eles recomendaram-me o chapa. Segui-os e vi o tal chapa, um
minibus branco com ar decrépito e riscas verdes desbotadas, que devia ter
lotação para umas vinte pessoas mas ia levar muitas mais. As pessoas iam
literalmente ao colo uma das outras e ainda levavam com as bagagens em
cima.
Fiquei desalentada com as minhas opções depois de dez horas dentro de

um avião, não me sentia nada feliz com a possibilidade de ser espremida
naquele minibus com o dobro da lotação, mas também não me apetecia �car
muito tempo na �la dos táxis... Lembrei-me da boleia oferecida pelo Alex, se
o encontrasse podia ir com ele e o colega. Só se fossem criminosos é que
seria pior que o chapa.
Vi-o a caminhar na direção oposta, tinha atravessado a estrada e seguia ao

lado da rede que delimitava o parque de estacionamento do aeroporto. Ele
andava depressa e só o conseguiria apanhar se corresse. Voltei a olhar para o
chapa, onde uma mulher que entrava com uma mala em cima da cabeça
gritava irritada para as pessoas do fundo, prendi a mochila extra na pega da
mala e pedi aos bisavôs para tomarem conta das minhas coisas.
Desatei a correr na direção do Alex e assim que �quei relativamente perto



gritei-lhe do outro lado da estrada. Ele parou assim que me ouviu.
− O que foi?
− Já não há táxis. A�nal, quero ir contigo.
Primeiro, fez um meio sorriso sobranceiro, depois, apercebeu-se de que eu

estava leve e perguntou-me num tom descontente.
− A tua mala?
− Pedi aos bisavós para tomarem conta dela enquanto vinha à tua procura.
Fez um gesto exasperado e gritou-me.
− Vai buscá-la. Corre.
Que exagero, não se podia viver a pensar que todas as pessoas nos queriam

roubar ou fazer mal. Eu pelo menos não podia, por isso é que ia aceitar a sua
boleia. Também não era completamente pateta e o meu instinto não me
enganou, o casal bisavô era honesto e as minhas malas estavam a salvo com
eles. Despedi-me deles e fui ter com o Alex, que me esperava no mesmo sítio
onde o tinha interpelado.
Assim que atravessei a estrada resolveu dar-me um sermão.
− Não podes deixar assim as tuas coisas. Já não estás em Lisboa. Estás num

país com muito mais criminalidade que Portugal. Por falar nisso, já não tens
medo que te corte às postas?
Não tinha, até ele dizer aquilo e deixar-me nervosa.
− Tenho, mas vou arriscar. Aquele chapa é uma prensa humana!
Ele riu-se, �quei na dúvida se de eu arriscar ir com ele ou do chapa ser uma

prensa humana. Esperei que fosse da segunda.
Brinquei para tentar disfarçar, mas estar nervosa continuava a fazer com

que saíssem disparates da minha boca antes de pensar neles, era algo que eu
detestava desde sempre mas que nunca consegui mudar.
− Só te peço para não usares plásticos como o Dexter, se forem parar aos

oceanos, os peixes e as tartarugas confundem-nos com alforrecas, engolem-
nos e podem morrer.
Ele parou de andar e olhou-me de uma forma que me tranquilizou.
− Eu vou deixar-te inteira em Moringane e depois vou à minha vida. E tu

não apanhes mais boleias de estranhos nem voltes a deixar as tuas coisas
com pessoas que não sabes quem são.
O seu discurso sossegou-me, fez-me sentir tranquila e feliz com a minha

decisão de escapar à viagem no chapa.
O Alex já devia saber onde o carro estava estacionado e caminhou sem



hesitações até um jipe Land Rover verde que já tinha conhecido melhores
dias. O colega estava em pé ao lado da porta do condutor, também era bem
constituído mas era mais baixo e menos corpulento do que o Alex. Era
menos intimidante e tinha pinta de desportista, com uns calções de fato
treino e ténis da New Balance.
Olhou para o Alex e depois para mim com um expressão surpreendida, da

qual se recompôs rapidamente para lhe falar num tom brincalhão.
− Alex, my brother, �zeste uma amiga e trouxeste-a contigo! Estou tão

orgulhoso de ti!
O Alex fez uma cara de reprovação entediada enquanto se

cumprimentaram com as mãos à altura do peito. Quando se largaram falou-
lhe de uma forma bastante rude, tendo em conta que o colega lhe estava a
fazer um favor.
− Não te ponhas com merdas que ela não queria vir porque achava que eu

podia ser um psicopata. É professora e também vai para Moringane.
Fez-lhe um meio sorriso e percebi que eram bastantes cúmplices. Logo a

seguir, apresentou-me ao Filipe, que parecia mais novo que ele, ainda não
devia ter trinta anos, enquanto o Alex parecia ser da minha idade. O Filipe
tinha os cabelos espetados com gel da mesma maneira, aparentemente ao
acaso, que o meu irmão usava, o rosto sarapintado com sinais e um sorriso
de espertalhão.
O Alex pôs as nossas coisas no porta-bagagens, enquanto ignorava o Filipe

que fazia troça das suas capacidades de sociabilização, depois abriu a porta
do passageiro e entrou no carro sem lhe dizer nada. O Filipe foi para o lugar
do condutor que em Moçambique era o direito e eu sentei-me no banco de
trás.
À saída do aeroporto as redondezas eram cuidadas e ajardinadas, mas

assim que entrámos numa rua chamada Carlos Morgado o panorama
tornou-se diferente. A ladear a estrada dum lado e doutro, via-se uma
mistura de habitações e comércio em cima de terra batida, onde conviviam
vivendas grandes de cores vivas com casas minúsculas de chapa zincada,
com as paredes pintadas com publicidade a marcas de gasolina, operadoras
de telemóveis e restaurantes. Passámos pela universidade Eduardo
Mondlane e algum tempo depois entrámos na Matola, parecida com o
bairro anterior mas com mais gente e mais azáfama, homens com sacos
gigantes na cabeça, criançada a brincar por todo o lado, mulheres com bebés



às costas e bancas feitas de pau e chapa com muita coisa para vender.
O Alex reparou que eu estava muito entretida a olhar pela janela do carro.
− Então, era o que estavas à espera?
− Sim, era.
Eu gostava de sítios assim, quentes e com pessoas de riso fácil, mesmo que

houvesse lixo no chão, barulho e gente por todo o lado. Faltava civilização e
ordem, mas havia cor e alegria. Bali, especialmente Ubud, continuava a ser o
meu sítio preferido do mundo inteiro. Apesar de a ilha estar cada vez mais
sobrelotada e caótica, não a trocaria por uma ilha deserta só para mim,
Londres ou Paris.
O Filipe também se meteu comigo.
− Espero que não gostes de ir às compras, em Moringane não há

supermercados nem lojas, só estes mercados de rua.
Ele não parecia ser grande apreciador de Moringane.
− Eu gosto de mercados de rua. Nem vou muito ao supermercado...
O Alex resolveu provocar-me.
− Mandas a empregada às compras, é?
Fingi que não tinha percebido a chacota implícita.
− Não, compro a maior parte das coisas uma mercearia ao pé da minha

casa.
O Alex �cou satisfeito com a resposta, mas o Filipe achou que me devia dar

lições sobre economia doméstica.
− Tens noção de que compras tudo muito mais caro numa mercearia do

que num supermercado? Os preços não têm comparação…
Eu sabia e já tinha tido aquela discussão várias vezes.
− Tens alguma razão, mas eu sei exatamente para onde vai o pequeno valor

que pago a mais no senhor Tadeu, e é muito bem empregue.
O Filipe perguntou num tom descrente.
− Ah, sim? E vai para onde?
Naquela altura já não ia para lado nenhum, porque eu não fazia compras

no Sr. Tadeu desde janeiro, mas antes de me separar eu sabia para onde ia.
− Para a família do senhor Tadeu. A �lha mais velha, do primeiro

casamento e que agora tem dezoito anos, reprovou e �cou muito em baixo.
Como sempre foi completamente apaixonada por cavalos, pediu ao pai para
tirar um curso pro�ssional de Gestão Equina, em Abrantes. Tem de pagar o
alojamento, teve de comprar um cavalo e tem de o manter. É uma despesa



enorme.
O Alex virou-se e olhou para mim. Fazia-me confusão a pessoa que iria ao

volante em Portugal virar-se para trás assim.
− E como é que sabes isso tudo?
Encolhi os ombros porque a resposta era óbvia.
− Contou-me ele e a mulher atual, que também quer que os �lhos dela

façam atividades de que gostam. Têm uma menina de sete anos que anda no
balé e um menino com dez anos que pratica hockey em patins. A Alexandra
mostra-me sempre fotogra�as dela com o cavalo e a Clarinha já me mostrou
os seus plies ao vivo na mercearia do pai, no corredor dos produtos de
higiene e dos enlatados. Ao contrário de ti, Filipe, que entregas o teu
dinheiro a grandes grupos �nanceiros, eu vejo com os meus olhinhos para
onde vão os poucos cêntimos a mais que pago pelos meus detergentes!
O Alex riu-se rendido, mas o Filipe era um osso duro de roer e voltou à

carga.
− Esses grupos �nanceiros empregam centenas de pessoas, se forem à

falência as famílias delas também vão �car sem balés e sem comida no prato.
− E se eu não comprar no senhor Tadeu ele também vai à falência, a

Alexandra tem de vender o cavalo e ele fecha a mercearia. Eu gosto de fazer
as compras sem ter de andar quilómetros de corredor em corredor e quando
compro muitas coisas ele ajuda-me a trazê-las para casa.
O Alex já devia estar farto de nós e decidiu encerrar o assunto. Olhou-me

com o mesmo sorriso que me tinha feito quando lhe contei a história dos
chocolates e achei que aquele incisivo torto lhe dava um ar querido.
− Gosto das tuas ideias. Nem sabia que existia um curso pro�ssional de

cavalos.
Reclinei-me no banco satisfeita, enquanto o Filipe ruminava algo que não

percebi para o volante e depois um «Ui! Ui! Ui!» na direção do Alex.
Eu daquelas ideias também gostava. Havia outras de que não gostava nada

e a minha cabeça podia ser um lugar terrível, mas eles não precisavam saber
isso.

Chegámos cerca de uma hora depois, comecei a ver mais casas na berma da
EN5 e apareceu um letreiro a anunciar Moringane. Dei as indicações ao
Filipe conforme a Rita me tinha dado, virar à esquerda na terceira saída e
seguir em frente na estrada de terra até ver umas casas térreas todas iguais,



pintadas de branco e com um pequeno alpendre amarelo. A da Rita era a
que tinha a porta verde e cortinas com ramagens azuis na janela da sala.
Na esquina onde tínhamos de virar, passámos por um grupo de mulheres a

conversar. Três moçambicanas, duas delas com bebés pequenos atados ao
corpo, falavam animadamente com uma mulher branca de meia-idade.
Só podia ser ela, ainda me lembrava de a ver no colégio com aquela saia

creme por baixo do joelho.
Senti uma satisfação súbita de estar ali, a chegar ao pé daquela pessoa tão

especial. Há muito tempo que não me sentia tão feliz como me senti naquele
momento e tive uma ideia infantil.
Pedi ao Filipe para parar e saí rapidamente. Corri leve e sorrateira. A Rita

não me conseguia ver de onde estava e as mulheres com quem conversava
olharam-me com estranheza mas não me denunciaram. Alcancei a minha
presa e com um movimento rápido tapei-lhe os olhos antes que se virasse.
Ela riu-se, colocou as mãos em cima das minhas e ouvi a sua voz cristalina.
− Ora bem, vamos lá ver... mãos pequenas e unhas cortadas rentes... braços

�ninhos mas com músculos... cabelos lisos e compridos... − Agarrou numa
ponta do meu cabelo e levou-a ao nariz. A Rita adorava brincar tanto como
eu. − A cheirarem a um champô daqueles orgânicos, que cheiram pior que
os normais e custam o dobro do preço...
Desatámos as duas a rir e destapei-lhe os olhos. Ela voltou-se para trás e

demos aquele abraço, guardado desde que ela me contou do «nódulozito» e
eu dos meus problemas conjugais, um abraço que nos fez balançar às duas,
eu a dar saltinhos patetas e ela a dar-me dois beijos repenicados.
Logo a seguir apresentou-me às vizinhas com quem conversava, que me

cumprimentaram com deferência, impressionadas com a nossa
familiaridade. Fizeram-me sentir orgulhosa e importante, por ter uma
relação privilegiada com aquela mulher extraordinária.
A Rita ia começar a explicar-me quem eram as vizinhas, quando uma delas

apontou na direção da estrada.
O Filipe tinha feito marcha atrás e olhava-nos com uma expressão

divertida a segurar o volante. O Alex estava em pé, encostado ao carro de
braços cruzados.
Fui ter com ele a correr, envergonhada por ter sido abusadora.
− Desculpa, distraí-me e não me lembrei de que vocês tinham �cado ali...
Abanou a cabeça e fez um esgar a desvalorizar a minha falta de



consideração.
− Não te preocupes. Só mais uma coisa...
Achei que ele me ia pedir o número de telefone.
− Sim, Alex?
Fitou-me com os olhos muito abertos e uma expressão de entendido.
− Não tínhamos combinado de que ias ter cuidado e não abandonavas mais

as tuas coisas? Mala, carteira e passaporte, deixaste tudo no carro...
Ri-me de me ter enganado em relação ao pedido do número de telefone e

da sua preocupação com os meus valores.
− Tu estavas a tomar conta, Alex. Olha bem para ti. Quem é que se atrevia a

roubar-me a carteira ou o passaporte? Até estavam melhor contigo que
comigo.
Franziu o sobrolho e fez um sorriso ligeiramente forçado.
− Lá isso é verdade. − A seguir olhou-me com uma espécie de preocupação

e falou sem sorrir. − Tem cuidado a partir de agora. Moçambique pode ser
perigoso para mulheres mimadas e aventureiras como tu.
Pus as mãos nas ancas, preparada para refutar aquela classi�cação.
− Como assim mimada?
Encarou-me atrapalhado e pareceu-me surpreso com o seu atrevimento.
− Saiu-me. Desculpa, não era para te ofender. – A seguir levantou as mãos

à frente do corpo num gesto de rendição e eu desisti de o questionar.
Apresentei-os à Rita. O Filipe era bastante mais ágil a fazer conversa do que

o Alex, que recusou o convite para tomarem café porque estava cansado.
Despediu-se de mim com duas pancadinhas desajeitadas no ombro.
− Fica bem, So�a.

Entrei na casa da Rita deliciada com o seu entusiamo, a pedir-me para �car
completamente à vontade e fazer as modi�cações que me apetecessem em
todos os aposentos.
A porta de madeira pintada dava diretamente para a sala, onde estava um

sofá aos quadrados verdes, uma mesa pequena de madeira escura e um
candeeiro de louça com abat-jour amarelo-torrado. No lado oposto ao sofá
havia uma mesa da mesma madeira escura e quatro cadeiras A Rita fez-me
uma visita guiada a começar na sua coleção de livros na estante do corredor.
Sorri quando abriu os armários da cozinha com as dobradiças ferrugentas.
A seguir, mostrou-me a casa de banho e, por último, mostrou-me o quarto,



com uma cama de casal em ferro pintado de vermelho e uma colcha branca
muito bonita.
− Então, o que achou, minha querida? Tenho receio que seja muito menos

do que aquilo a que está habituada... Eu própria ao início também estranhei,
mas agora não trocava esta casinha pelo meu apartamento em Campo de
Ourique!
Sentei-me na cama e atirei-me para trás com os braços abertos.
− Tenho a certeza de que vou �car ótima. Adorei a cama vermelha e esta

colcha.
A Rita preparou-nos ovos mexidos, pão quente, queijo de cabra, doce de

mandioca e café com um aroma maravilhoso.
Após o meu segundo pequeno-almoço, contei à Rita as minhas desventuras

com o Ricardo, incluindo o documento de divórcio que tinha assinado
estupidamente.
Ela fez um gesto a desvalorizar a situação. Nada como viver com pouco e

ao pé dos que nada têm, para não dar importância a partilhas de bens
adquiridos durante sete anos de casamento.
− Vá lá, também não foi assim tão grave! Além disso, ambas sabemos que a

So� não ia ter feitio nem paciência para andar a regatear bules de chá e
tapetes. Há coisas bem mais interessantes para perder o seu tempo, não é?
Eu acho que fez bem, agora vira a página e continua a sua vida. É mesmo
assim, minha querida, na maior parte das vezes a vida não é simples nem
acontece como a planeamos! Não se preocupe, vai conhecer outras pessoas e
ter muitos pretendentes. Até já arranjou dois jeitosos que a trouxeram a
casa, o que lhe interessa se �cou sem o faqueiro e o aspirador?
Sorri-lhe, agradecida por alguém me ter dito pela primeira vez que assinar

aqueles papéis tinha sido a melhor opção.
Ela retribui-me o sorriso e disse-me que o Filipe era giro. Do Alex não

tinha gostado tanto, achou que ele tinha uns modos demasiado secos.
− Deu-lhe o seu telefone? Ao mais simpático, com os sinais na cara?
− Não, Rita, ele não me pediu.
Quem eu pensei que me ia pedir era o grande que gostava das minhas

ideias, mas ele também não o fez. Pior para ele, que não iria fazer parte das
minhas aventuras em África.

Tive muita pena de não passar mais tempo com a Rita, mas ela tinha



marcado passagem de avião para Lisboa nessa noite.
Foi uma luta contra o relógio e falámos ininterruptamente para pormos os

nossos assuntos em dia até às seis da tarde, a hora a que o diretor da escola a
veio buscar. O diretor Arcélio foi muito atencioso e fez questão de a levar no
seu carro até ao aeroporto. A professora Rita merecia todas as amabilidades,
mas no meu entender ela é que tinha um pretendente.



A escola

As aulas só começavam na quinta-feira, por isso aproveitei a quarta-feira
para estudar. Li o programa e os livros da 5.ª Classe da Rita, onde ela tinha
deixado anotações para me orientar no ensino de Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências Naturais e Ciências Sociais. A minha escola só tinha
turmas até à 5.ª Classe, a 6.ª e 7.ª Classes eram noutra escola em Moringane
e a escola secundária era na vila de Namaacha. Apenas uma minoria das
crianças lá chegaria. Os últimos dados da Unesco mostravam que apenas 48
% das crianças cumpriam o ensino obrigatório e muito menos que isso
completava o ensino secundário.
A Rita tinha razão, devia ser muito fácil perder alunos e extremamente

difícil reavê-los. Legalmente, só se podia empregar crianças a partir dos
quinze anos, mas o facto de a escolaridade só ser obrigatória até aos treze,
deixava-os vulneráveis a partir dessa idade para serem explorados em
trabalhos que seriam duros até para adultos. Ia decidida a dar o meu melhor,
para que os meus alunos passassem para a 6.ª Classe e os pais os
matriculassem no ano seguinte. Era uma gota de água para ajudar as
crianças de um país que precisava de muito mais. Mas era o contributo que
estava ao meu alcance.

O primeiro e o segundo dia na escola correram-me bem. Tinha as aulas
plani�cadas numas folhas que a Rita me deixou e os meus alunos estavam
bem preparados. Dentro da sala de aula reinava a boa disposição, mas os
recreios na EP1 de Moringane eram duma alegria que lavava a alma. Os
miúdos jogavam à bola e à apanhada, faziam corridas com paus e pneus,
riam por tudo e pareciam extremamente felizes. Antes de regressar a
Portugal, tinha de fazer um vídeo daquele recreio, para mostrar aos meus
alunos do colégio que viessem ter comigo aborrecidos por lhes ter sido
con�scado o telemóvel.
Uma aluna minha chamada Zubaida, que já me tinha chamado à atenção

pela vivacidade na sala, era um espetáculo a jogar futebol. Não era a única
rapariga que jogava à bola, mas fazia-o com mais garra que todos. Tinha
uma chama dentro dela que contagiava, perseguia a vitória no recreio como



se estivesse a disputar a �nal da Liga Africana.
Fiquei maravilhada a apreciar o seu desempenho, até que ela decidiu

abandonar o jogo e sentou-se ao meu lado nos degraus da nossa sala.
− Queria falar contigo sobre a professora Rita. Eu gosto muito dela.
Pela sua expressão, queria dizer que gostava mais da Rita do que de mim e

estava descontente com a troca.
− Eu também gosto muito da professora Rita, é uma das minhas pessoas

preferidas no mundo inteiro, e tu, Zubaida, és a melhor jogadora de futebol
que tenho visto nos últimos tempos.
Os elogios não funcionaram com a minha interlocutora, que continuou a

olhar-me pouco amigável.
− Ela vai morrer?
A pergunta fez-me engolir em seco.
− Não, não vai morrer. Vai ser operada e fazer um tratamento, vai �car boa

e voltar para cá antes de acabares a quinta classe.
Ela ignorou o meu sorriso con�ante e continuou muito séria.
− A minha mãe também dizia que o meu pai ia �car bom, mas depois ele

morreu com sida. A mulher que ele tinha ao mesmo tempo que a minha
mãe também, e o bebé deles também. Morreram ainda antes dele, por isso
eu sabia que a minha mãe estava a mentir e que ele também ia morrer
quando �cou com uma tosse que não passava, nem com o remédio que o
nyanga mandou.
Vieram-me lágrimas aos olhos, mas reprimi-as porque se chorasse ia

afastá-la. A Zubaida era uma menina com um porte orgulhoso, que não
devia gostar que tivessem pena dela assim como a minha amiga Joana.
− A professora Rita não tem sida e não vai morrer. Tem um caroço no peito

que vai tirar, depois vai fazer um tratamento com uma luz especial e �ca
curada.
Se a Rita tivesse sida também não iria morrer. O remédio do curandeiro

não tinha nada que ver com os medicamentos a que teria acesso na Europa,
que fazem com que as pessoas com HIV tenham uma esperança de vida
quase normal, ao contrário do pai da Zubaida, da amante e do bebé. Contar
isso à Zubaida teria sido uma verdade demasiado cruel, mais valia ela pensar
que o destino do pai não seria diferente se tivesse nascido noutro continente.
− Porque é que ela não �cou cá a ser operada e a fazer essa luz? Eu podia

ajudá-la, ia às compras e fazia-lhe o jantar. Já sei cozinhar com fogo!



Falou num tom revoltado, muito ressentida com o abandono da professora.
− Porque quis ir para ao pé da família. Ela volta assim que estiver boa.
Fez um esgar de descrença e depois continuou no mesmo tom.
− Ela disse-me que nós também éramos a família dela e que nunca mais ia

voltar para Portugal. Ou mentiu, ou foi para lá porque �ca mais bem tratada.
A Zubaida tinha acertado à segunda porque possuía uma capacidade

incrível de pressentir o que se passava à sua volta, que con�rmei mais tarde e
como raras vezes vi em alguém. Se lhe mentisse, perdia-a para sempre.
− Sim, ela �ca mais bem tratada lá porque os aparelhos da luz são

melhores.
A Zubaida franziu o sobrolho, descontente com a minha resposta.
− E se eu tiver essa doença, também posso ir para lá para me tratarem?
− A doença dela é uma doença de mulheres crescidas. Não tens de te

preocupar com isso agora. Fiz-lhe uma festa nas trancinhas e pressenti que
estava a conquistar a futebolista mais audaz de Moringane.
− E quando eu for crescida? Se eu tiver? Posso ir lá tratar-me também?
Os seus olhos escuros �tavam-me ansiosos. Eram os olhos de uma menina

que tinha visto o pai morrer apesar do remédio do nyanga, uma menina
com medo da doença e da morte.
Fiz o que sempre quis fazer desde que quis ser professora, incitar os meus

alunos a romperem as expectativas que a vida tinha criado para eles.
− Podes ir lá, ou ser tratada cá. Podes estudar muito, ser uma médica

importante e trazer esses tratamentos para todas as pessoas do teu país.
Também podes ser ministra da Saúde e fazer isso.
A Zubaida recompensou-me com um sorriso cúmplice. Ela queria ser

importante, tinha um brilho ambicioso dentro dela e ansiava ir mais além,
notei-o desde aquele primeiro momento.
− Não quero ser médica e ver pessoas doentes. Já tinha combinado com a

professora Rita que vou ser advogada. Quero lutar pelos direitos das
mulheres e das crianças nos tribunais. Achas que posso ser ministra da
Justiça?
Respondi sem hesitar.
− Acho que podes ser tudo o que quiseres, vê-se quando jogas futebol.
A Zubaida olhou-me muito satisfeita
− Estás a morar na casa da professora Rita? Sabes que eu às vezes ia ter com

ela para lermos livros?



Senti-me muito satisfeita também…
− Sabes que eu conheço poucas pessoas aqui e passei a quarta-feira muito

sozinha. Se me visitasses podíamos ler juntas ou podias cozinhar no meu
fogão.
O seu rosto iluminou-se com um sorriso rasgado que não tinha preço.
− Posso fazer-te matapa com arroz.

No primeiro sábado que passei em Moçambique, a Zubaida apareceu na
minha casa de manhã, fomos ao mercado comprar cocos, folha de mandioca
e farinha de amendoim. Ela cozinhou aquilo tudo e almoçámos uma matapa
deliciosa. Depois passámos em revista os livros que a Rita tinha na sua
estante. A Zubaida tinha gostado da Menina do Mar, mas queria começar a
ler livros para crescidos. Escolhi-lhe um policial antigo, O Caso do Papagaio
Mentiroso. Se ela queria ser advogada ia adorar o Perry Mason e mesmo que
não percebesse as palavras todas ia conseguir seguir o enredo.



Quinta-feira, 9 de março de 2017
A endometriose

No domingo �quei em casa a ler. Na segunda, na terça e na quarta-feira, fui
ao mercado depois da escola e voltei para casa, onde passei os �nais de tarde
e as noites também a ler.
Além do mercado e da escola, só fui a um restaurante ao pé de casa que a

Rita me recomendou, com mobílias desencontradas de madeira pintada e
chapéus de palha nas paredes, onde serviam refeições e vendiam comida
para fora.
A dona e cozinheira era a Joaquina, uma moçambicana gorducha de ancas

largas e uns braços tão volumosos como eu nunca tinha visto. Era também a
matriarca de uma família enorme que parecia estar sempre por ali, a ajudar,
a comer ou a passar o tempo.
A Joaquina e a sua deliciosa comida foram uma mais-valia para a minha

qualidade de vida em África, dada a minha irremediável inabilidade
culinária. Quando lá ia buscar comida, a sua prima Hermínia e duas
sobrinhas contavam-me muitas histórias, incluindo as suas apoquentações
com maridos in�éis que se enrolavam com vizinhas atrevidas. Mal elas
sabiam que eu partilhava o mesmo problema, a diferença é que elas não se
tinham divorciado e culpavam as vizinhas em vez dos maridos.
Ao início tive esperança de fazer vida social com as professoras da minha

escola, mas todas tinham marido, �lhos, netos, pais e outros familiares que
dependiam delas. Assim que acabavam as aulas saíam cheias de pressa para
tratarem dos seus múltiplos afazeres, apoiar a família e tratar das suas casas.
Na quinta-feira, comecei a recear que o meu projeto «aventura em África»

se transformasse em «aborrecimento em África». Estava farta do retiro de
leitura e decidi ir dar uma volta pela cidade, visitar a zona da igreja e lanchar
na pastelaria, frequentada por turistas a caminho das cascatas de Namaacha
e pelos europeus que trabalhavam nas duas fábrica de Moringane, uma de
cerveja e outra de cimento.
A Pastelaria Central foi uma boa aposta. Encontrei duas portuguesas que

viviam na Matola com vontade de conversar com uma conterrânea. Estavam
a regressar de Namaacha, onde tinham ido acender uma vela a Nossa



Senhora de Fátima para cumprir a promessa de uma delas, que teve um
problema no útero. A igreja de Namaacha era o primeiro santuário de África
dedicado a Nossa Senhora de Fátima e no dia 13 de Maio também se fazia a
procissão das velas como em Portugal.
Estava tão entretida com a nossa conversa que ignorei um desconforto no

baixo-ventre e voltei a ignorá-lo depois de nos despedirmos, porque não me
apetecia ir para casa sem visitar a igreja de Moringane. Era simples mas
encantadora. Parecia em tudo uma igreja duma vila portuguesa, exceto pelas
duas palmeiras muito altas que tinha à frente e lhe davam um tom tropical.
Quando saí da Igreja de Santo António de Moringane, senti uma pontada

surda, típica do dia em que me vinha o período. Tinha de tomar um
comprimido depressa antes que a dor agravasse.Voltei à Pastelaria Central
quase a fechar, pedi uma garrafa de água e abri a mochila à procura da
minha bolsinha dos comprimidos. Quando não os encontrei, gemi baixinho
ao lembrar-me de que estavam na mochila extra de bagagem de mão,
juntamente com as respetivas receitas.
Andei durante cerca de duzentos metros, mas depois fraquejei, de cada vez

que punha um pé no chão sentia pontadas terríveis abaixo do umbigo e não
estava a aguentar. Era como se tivesse uma mão invisível dentro de mim a
torcer-me os órgãos.
A meio do caminho, sentei-me num murete de tijolos à beira da estrada

nacional e depois dobrei-me com os cotovelos em cima dos joelhos. Podia
ser que depois de descansar melhorasse e chegar a casa não fosse um
sacrifício tão grande como o caminho da pastelaria até ali.
Fiquei a ver os carros que passavam cada vez mais espaçados, incluindo um

jipe verde parecido com o que me tinha trazido do aeroporto. Mantive-me
assim algum tempo, à espera dum alívio que não chegou.
Senti-me a desesperar, soprei e baixei a cabeça contra os joelhos. Estava

farta daquela doença tão dolorosa e irritada com a minha estupidez, de não
ter os comprimidos comigo e de ter vindo para longe da minha família e
amigos, à procura de uma aventura que não ia acontecer.
Foi com este estado de espírito que o ouvi cumprimentar-me.
− Olá, So�a. Está tudo bem?
Visto de baixo o Alex parecia ainda maior.
− Olá.
Noutra altura teria gostado de o encontrar, mas naquele momento não



havia nada que me apetecesse menos. Só queria que a dor melhorasse e não
tinha forças para nada. Fiquei em silêncio e a olhar em frente, para ele
perceber que não estava com disposição para conversar e ir-se embora.
Ele não compreendeu a dica porque se sentou ao meu lado.
− Não estás com muito bom aspeto, estás um bocado branca. − Olhou para

mim com uma expressão reprovadora, como se eu tivesse a culpa de estar
pálida. Depois, também olhou em frente com um meio sorriso. − Estás a
admirar a paisagem é?
A paisagem era a estrada e do outro lado casas de dois andares com

varandas atulhadas de tralha.
− Estou. – Não tinha capacidade para articular mais do que uma palavra e

não estava com disposição para piadinhas.
− Porquê?
Encolhi os ombros em silêncio. O Alex até me agradava, mas não podia ter

escolhido uma altura pior para aparecer. O sofrimento físico fez com que a
minha vontade de socializar se desvanecesse por completo.
− Agora a sério, diz lá o que é que estás aqui a fazer? – Abandonou o tom

de troça e parecia mesmo interessado, pelo que não tive outra hipótese
senão articular mais palavras.
− Estou aqui porque estou cheia de dores de barriga e era bom se não

tivesse de falar contigo.
A seguir, baixei a cabeça envergonhada por ter dores terríveis, por não ter

saído dali antes e não lhe querer explicar que aquilo era só o meu período a
aparecer.
− Vou levar-te ao hospital para verem o que é que se passa contigo.
Levantou-se, tirou o telemóvel do bolso e ligou a alguém.
Eu também me levantei com esforço, disse-lhe que não queria ir ao hospital

e que só precisava de ir para casa. A seguir, comecei a dar passos curvada,
mentalizando-me de que tinha de andar apesar das pontadas dolorosas.
Ele mandou-me sentar com uma voz autoritária e ofereceu-se para me

levar a casa de carro. Aceitei e �quei encolhida na mesma posição, até que o
Filipe apareceu com o jipe da empresa, deu as chaves ao Alex e foi-se
embora a pé.
Chegámos à minha porta em cinco minutos. Agradeci a boleia e a seguir

vomitei torradas misturadas com café no meu pequeno alpendre.
Ele saiu do carro, tirou-me as chaves e abriu a porta. Entrei em casa com



um Alex a bufar, grave e tenso atrás de mim. Não havia nada que faltasse
acontecer-me. Estava a pagar caro por ignorar o primeiro desconforto e por
não ter os meus comprimidos comigo.
− Deves ter comido alguma coisa estragada. Deixa-me levar-te ao hospital!
− Não comi nada estragado, Alex. Vou tomar um comprimido e �co bem.
Deixei-o na sala e entrei na casa de banho, lavei a cara e atirei os ténis sujos

para a banheira. Tomei um comprimido salvador com codeína e troquei a
saia pelas calças saruel largas com elefantes. Quando voltei para a sala, ainda
com dores mas tranquila por estar em casa com os meus comprimidos,
encontrei o Alex a andar dum lado para o outro.
Sentei-me no sofá com as pernas para cima, a posição encolhida fazia-me

bem.
O Alex parou de andar, olhou para mim apreensivo e de mãos nas ancas.
− O que é que tu tens?
− Endometriose.
Percebi que �cou na mesma, mas soprou sem demonstrar a ignorância.
− Foda-se! E agora? Por isso é que a tua mãe não queria que viesses! É

muito grave?
Perdoei-lhe o palavrão porque parecia verdadeiramente preocupado.
− Podes �car descansado que não vou morrer, só tenho dores muito fortes

quando me vem o período. – Não lhe contei da cirurgia ao ovário e da
infertilidade. Ele já estava estupefacto a olhar para mim, não valia a pena
acrescentar informação desnecessária e confundi-lo ainda mais.
− Que merda de doença é essa?
Fechei os olhos e respirei fundo.
− Se parares com os palavrões, explico-te assim que o comprimido

começar a fazer efeito.
Despiu o blusão verde tipo militar e atirou-o para cima do braço do sofá,

num gesto um bocado bruto.
− Se não fosse eu ainda estavas agachada à beira da estrada toda torcida e

agora já estás de nariz empinado, a querer mandar na minha maneira de
falar?
− Exatamente.
Sorri-lhe e ele sentou-se ao meu lado a abanar a cabeça, desconcertado

com a reviravolta inconveniente no seu �m de tarde.
Expliquei-lhe o que era a endometriose, a doença que me a�igia desde os



19 anos. Omiti a parte da infertilidade e foquei-me nos pormenores técnicos
de ter o tecido de dentro do útero, o endométrio, espalhado pela minha
barriga a provocar-me dores antes e durante a menstruação.
− Isto não me teria acontecido se tivesse os meus comprimidos que andam

sempre comigo nesta bolsinha. − Mostrei a minha pequena bolsa vermelha e
dourada. − Trouxe-os com as receitas na outra mochila e esqueci-me de
voltar a pôr aqui um de cada quando cheguei. – Abri o fecho da bolsa e
con�rmei que não tinha os comprimidos. − Só tinha a ametista de proteção
que a minha professora de ioga me deu...
O Alex olhou para a ametista e depois para mim com ar de gozo.
− Oh, boa! Ainda bem que tinhas a ametista de proteção! Não quero

imaginar se não a tivesses!
Não me zanguei por ele gozar com a minha pedra da sorte. O ceticismo

tinha tudo que ver com o Alex e eu própria também era um pouco cética... −
Se não a tivesse, se calhar não me tinhas encontrado! Ainda lá estava
enrolada e cheia de dores!
Ele sorriu, mas notei que �cou desconfortável e assim que me senti melhor

foi-se embora com uma despedida rápida.



17 de março de 2017

Brasu

Era sexta-feira à tarde e já tinham passado mais de duas semanas desde que
estava em Moringane.
Quando cheguei a casa liguei à Joana e depois à Berta, que não podia falar

porque estava a meio de uma reunião e me despachou a sussurrar: «Te
quiero. Aprovecha la vida y a la mierda com el passado!»
Decidi seguir o seu conselho, recuperar o tempo perdido nos últimos anos

e sair à noite. Havia vários barzitos em Moringane que davam quizomba em
altos berros durante o dia, alguns haviam de �car abertos até mais tarde.
Usei sandálias de cunha e o meu vestido bege por cima do joelho pela

primeira vez. Fui jantar à Joaquina e pedi à Hermínia para vir para ao pé de
mim. Quando paguei e me estava a levantar para ir embora, perguntei-lhe
qual era o melhor sítio para ir espairecer.
− Tens o Funge e o Mosquito, que é onde o pessoal aqui da rua vai. Depois,

há também o Napata e o Brasu, esses são mais para estrangeiros, pessoal das
fábricas e que vêm fazer obras. Eu não vou lá, mas as minhas amigas mais
novas vão.
− Onde é que o pessoal da obra do hospital vai?
A Hermínia fez-me um olhar travesso e bateu-me ao de leve no braço.
− Andas atrás de um gajo das obras? Pensava que o teu gosto era mais para

tipos com estudos e educados.
Ri-me por ter sido descoberta. A Hermínia era demasiado sabida e nem

tentei disfarçar.
− Já tive um desses.
Ela quis saber se o Ricardo me batia, se me dava dinheiro e se era bom na

cama. Fez as contas e disse-me sem rodeios que eu era uma «besta» por ter
deixado um homem assim, mas aceitou a minha completa falta de bom
senso com a resignação de quem já viu muita coisa na vida.
− Vai ao Brasu, eles costumam estar por lá.
Fui a casa fazer um risco preto nas pálpebras, pus rímel nas pestanas e

blush nas maçãs do rosto. Pelo sim pelo não, tirei dois preservativos dos que
a Joana tinha mandado e guardei-os dentro da minha bolsinha vermelha,



juntamente com a minha ametista e os meus comprimidos. Podia encontrar
algum meio cabo-verdiano com olhos negros pestanudos e ter a minha
aventura. Mulher prevenida vale por duas.

O Brasu �cava num barracão com chão de cimento, mas era um bar a
armar ao �no, com mesas baixas em ferro e cadeiras forradas de veludo
vermelho. Em frente ao balcão, e no meio do recinto, dois casais
bamboleavam-se bastante agarrados, por baixo de uma bola de espelhos e de
projetores que faziam demasiados efeitos luminosos.
Apercebi-me do ambiente duvidoso, �ngi que estava habituada ao estilo da

coisa e avancei até ao balcão. Sentei-me num banco alto e pedi uma cerveja
ao barman de camisa justa, que no meio daquele cenário parecia mesmo um
gigolô africano.
Olhei em volta e percebi que o Brasu não tinha sido uma boa escolha. Ia

beber a minha cerveja, ouvir um bocadinho de quizomba e acrescentar «bar
de alterne moçambicano» na secção das experiências realizadas a não
repetir.
Comecei a habituar-me à obscuridade e observei as mesas à volta da pista

de dança. Eram quase todas ocupadas por homens caucasianos e negros
bastante crescidos e con�antes, acompanhados por mulheres africanas
pouco crescidas, pouco vestidas e com sorrisos muito melosos.
Uma das mesas chamou-me à atenção pelas gargalhadas, várias jovens

pareciam deliciadas com a conversa dos homens mais velhos que as
acompanhavam. Um deles era-me familiar e olhava para mim pelo canto do
olho. Quando o Alex percebeu que o reconheci, disse umas palavras ao
Filipe que estava ao seu lado e levantou-se.
Atravessou a pista em duas passadas, �cou de pé ao meu lado num instante

e perguntou-me sobranceiro o que eu andava ali a fazer. Apeteceu-me
desancá-lo, mas optei pela ironia.
− Vim dizer às tuas amigas para não se esquecerem de fazer os trabalhos de

casa.
O Alex deitou um olhar rápido para a mesa de onde se tinha levantado.
− Elas não andam na escola.
Fiz-lhe um sorriso falso.
− Pois, se calhar não andam, mas só porque aqui a escolaridade obrigatória

é até aos treze anos. Aquela de top preto deve ter uns dezasseis anos, a da



minissaia vermelha uns dezassete? As outras parecem-me mais velhas,
aquela de camisa leopardo já deve ter uns vinte anos, nem sei como é que
ainda a querem na vossa mesa...
− Mete-te na tua vida, So�a. – Falou com calma aparente, mas tinha as

narinas dilatadas. Devia estar irritado e com vergonha de o ter apanhado ali.
Quanto a mim tinha mesmo motivos para ter vergonha. Eu não era

especialmente moralista em relação àquele tipo de coisas. Primeiro, porque
não era moralista e, segundo, porque não era algo sobre o qual tivesse uma
opinião de�nitiva. Por princípio, achava degradante, apesar do Pretty
Woman ser um dos meus �lmes preferidos, mas no fundo, e até prova em
contrário, o que uma mulher adulta decidisse fazer com a vida dela não era
da minha conta. A questão é que ali não estavam só mulheres adultas, e
apesar do Alex estar sentado entre dois homens, um mais velho e o Filipe,
estava a compactuar com a situação e isso desgostou-me.
− Aquela ali acho que tem um irmão na minha escola, na quarta classe. Se

calhar precisa do dinheiro para ajudar a pagar os materiais do irmão. Uma
coisa que me faz impressão é que num país tão pobre as crianças tenham de
pagar os materiais escolares. Preferia muito mais ter alunos sem materiais,
do que imaginar que perdi crianças porque os pais não têm dinheiro para a
porcaria dos cadernos, dos lápis e das canetas!
Pensei que tinha passado dos limites quando reparei nas feições muito

tensas do Alex. Olhei melhor para ele e pareceu-me que a raiva dentro de si
não era só para mim, era mais uma aversão sem destinatário, talvez tivesse
pensado nas coisas que eu disse e lamentasse o que estava a acontecer na sua
mesa.
Decidi continuar a chamá-lo à razão, ele gostava das minhas ideias e era

nas pequenas ações que se mudava o mundo.
− Julgas que ela prefere estar com aquele teu amigo mais velho e com cara

de mau em vez de um miúdo giro da idade dela? Se ele não tivesse meticais
no bolso, para quem pensas que ela estaria a fazer aquele sorriso? Eu digo-te,
para o vizinho da mesma idade que vende refrigerantes na rua e lhe deu o
primeiro beijo quando andavam na sexta classe.
Fiz uma imitação de um sorriso e ele respondeu-me com uma respiração

forçada, como se bufasse para me assustar e se ver livre de mim.
− Aquele gajo não é meu amigo e tu tens uma imaginação muito fértil.
Era verdade, mas não era preciso ter uma imaginação fértil para adivinhar



o que se estava a passar na mesa dele, era bastante explícito e deixava muito
pouco à confabulação.
− Por acaso até tenho, nem imaginas os turbilhões de ideias sobre estas

miúdas que me estão a passar pela cabeça…
Ele olhou para os amigos, ou colegas, e depois para mim cheio de irritação.
− Aproveita essas ideias e vai para casa escrever um livro. Vai já, So�a. Não

percas tempo, que as ideias podem fugir-te e �cas sem elas.
Olhei-o de alto a baixo com desdém, estava muito enganado se pensava

que me podia mandar embora.
− Não te preocupes que eu tenho sempre muitas ideias. Se estas fugirem

aparecem outras e ainda não acabei de beber a minha cerveja.
Fiz um estalo com a língua para marcar a minha posição e olhei para a

minha 2M em cima do balcão. Ele fez um estalo parecido, agarrou na minha
cerveja e bebeu o que faltava, só de um golo e sem respirar. Era um autêntico
animal.
Pousou a garrafa e encarou-me com uma expressão impaciente.
− Agora já acabaste. Anda, eu levo-te a casa. – Atirou uma nota de

cinquenta meticais para cima do balcão e fez-me sinal para que me
levantasse.
Dei uma gargalhada falsa e reprimi a vontade de lhe bater com a garrafa

vazia da 2M na cabeça. Em vez disso, pedi outra cerveja ao barman gigolô.
− Eu, ao contrário de algumas das vossas amigas, sou uma mulher adulta,

só vou para casa quando quiser e com quem me apetecer.
Fulminou-me com o olhar enquanto falava secamente.
− Uma mulher irritante… isso é o que tu és, So�a.
Se ele queria ser ofensivo eu também conseguia sê-lo.
− Pois sou, mas mesmo irritante, nunca precisei de pagar para fazer sexo.
As suas narinas �caram dilatadas, como as de um touro prestes a investir.
− Estás muito enganada.
Recebi a nova cerveja e acenei com a cabeça na direção da sua mesa.
− Sim, devo estar muito enganada.
Pôs-se à minha frente a bloquear-me a visão, com uma expressão furiosa

que já não tentava disfarçar e os dentes cerrados.
− Nunca na minha vida paguei a uma puta.
Acreditei nas suas palavras, mas �quei perplexa com a brutalidade com que

mas atirou. Ia dizer-me mais alguma coisa, mas depois desistiu e voltou com



passos rápidos para o lugar onde estava.
Ficou sentado de lado para mim, entre o Filipe e o homem mais velho da

mesa, que parecia ter alguma autoridade sobre os restantes. O Alex parecia
divertido apesar de ouvir mais do que falava, como se fosse novo na turma e
em busca de aceitação.
Estava distraída a olhar para o homem mais velho, que mesmo ao longe

parecia sinistro, quando me tocaram no braço e me sobressaltei.
O desconhecido ao meu lado pediu-me desculpa com um sorriso.
− Não te queria assustar! Estavas mesmo longe... − Riu-se e abanou a

cabeça. − Não te condeno, eu também gostava de ir para outro sítio…
Bazaruto, por exemplo, mas lá não há fábricas de cerveja para eu fazer
auditoria à produção! − Estendeu-me a mão e continuou. − Sou o Nuno.
Trabalho na fábrica concorrente dessa cerveja que estás a beber. Esta
perdoo-te, mas a seguir vais beber uma Heineken.
O Nuno era de Braga, muito simpático e seguro de si. Tinha um ar

engraçado e boémio, com o cabelo ondulado comprido e óculos quadrados
de tartaruga.
Ele parecia interessado em mais do que conversar, e o meu pensamento

bem como o meu olhar, fugiam-me muitas vezes para a zona das mesas.
Deviam ter passado vinte minutos desde que se apresentou, quando resolvi
não lhe criar expectativas e ir-me embora para casa.
− Não te podes ir embora sem pelo menos dançares comigo. Eu sou um às

a dançar quizomba! Só uma música?
Ele continuou a insistir e eu concordei em dançarmos uma música, se ele

prometesse que depois me deixava ir embora sem argumentar.
Ele era um excelente dançarino, era provável que a sua habilidade para a

quizomba o ajudasse nas suas conquistas.
Dançar era libertador e também a minha especialidade. Aproveitei o

momento e mostrei-lhe que o meu rebolado não �cava atrás do dele. Foi
divertido, apesar de o ter recriminado algumas vezes, quando abusou um
bocadito com as mãos e nos apertos.
Ao �m de três músicas em que o Alex não olhou para nós uma única vez,

despedi-me do Nuno e saí do Brasu, um sítio que ia riscar de�nitivamente
do meu roteiro de Moringane.
Já tinha atravessado a estrada principal e estava a três quarteirões de casa

quando tive a sensação de que me seguiam. Parei por instantes para tentar



ouvir passos, mas não ouvi nada além de vozes e música ao longe. Podia
estar enganada, mas senti um medo que não consegui ignorar e avaliei as
minhas opções. O vestido não me ia prender os movimentos e as sandálias
eram altas mas confortáveis. Não perdia nada em começar a correr. Se
estivesse mesmo alguém a seguir-me tinha boas hipóteses de fugir porque
era rápida e o pior que me podia acontecer era cansar-me inutilmente.
Desatei a correr sem parar até ao restaurante da Joaquina, a porta estava

fechada mas vi a luz acesa e deixaram-me entrar, depois de ter batido com
força e gritado para me ajudarem.
A hipótese mais provável era eu estar impressionável e paranoica, não havia

muitos crimes contra estrangeiros em Moringane. Mesmo assim, �quei
muito agradecida ao marido e ao sobrinho da Joaquina por me levarem a
casa, um de catana e outro de marreta. Era bom ter feito amizade com uma
família tão completa, tinham comida deliciosa, conversa boa e quando
escoltavam era à séria.



20 de março de 2017

Zaragata

Na segunda-feira estava sentada nas escadas que davam para o recreio a
divertir-me bastante, com uma versão do Agora Não Me Toca, do Anselmo
Ralph, cantada e dançada por três alunas da 4.ª Classe.
Bati-lhes palmas enquanto o diretor Arcélio se encaminhava na nossa

direção, de camisa e gravata por baixo da bata apesar dos 28 graus, passadas
seguras e um sorriso afável. Parecia mais jovem que os seus sessenta anos,
tinha poucas rugas na pele muito escura e quase não se notavam cabelos
grisalhos.
Perguntou-me como é que me estava a adaptar e se precisava de ajuda para

dar conta da criançada malandra e barulhenta.
Não me pareceu que aprovasse se lhe respondesse que gostava bastante do

barulho que as crianças faziam e que os alunos malandros normalmente
eram os meus preferidos.
Tinha muito boas referências do diretor Arcélio. A professora Rita Melo

gostava muito dele e contou-me que, além das inúmeras tarefas na escola,
tinha uma boa relação com o poder político e usava essa in�uência para
bene�ciar os mais desprotegidos.
Quando a Rita o conheceu ele era um homem mais alegre. Depois, a

mulher deixou-o e ele passou por um período difícil. Foi um grande
escândalo em Moringane, quando ela se apaixonou por um enfermeiro
português que foi ao hospital dar formação sobre a hemorragia pós-parto,
uma das principais causas da elevada mortalidade materna em
Moçambique.
A Rita não tinha a certeza, mas achava que os amantes tinham fugido para

Inhambane, onde arranjaram emprego num hospital privado. O diretor e a
mulher tinham uma �lha em comum que �cou a viver alguns meses com o
pai, mas assim que acabou o liceu foi visitar a mãe e nunca mais voltou.
Enquanto eu estava a fazer o papel de professora experiente e em controlo,

assegurando ao diretor que os meus alunos eram muito bem-educados e se
portavam bem, ouviram-se gritos seguidos de uma algazarra tremenda.
Olhei para a origem da arruaça e vi a Zubaida, agarrada aos colarinhos do



Leonildo, um miúdo que também costumava jogar futebol. Ela estava a
estrafegá-lo sem dó nem piedade e ele defendia-se a puxar-lhe os cabelos.
Quase me ri quando me apercebi que era impossível aquilo ter acontecido

numa altura menos conveniente e corri para o meio dos desacatos.
Não tinha de provar nada ao diretor bem vestido, estava a fazer-lhe um

favor e, independentemente da opinião dele sobre mim, ia-me embora
dentro de uns meses. Mesmo assim, senti-me enervada perante o
julgamento iminente da minha prestação.
A Joana tinha muita razão: querer corresponder às expectativas era uma

pena sem �m. Não podia esquecer-me de lhe dizer que não terminava
quando mudávamos de continente.
Demorei algum tempo a alcançar os lutadores no meio da confusão e a

separá-los. Tentei, mas foi impossível falar com qualquer um deles, a
Zubaida gritava que o Leonildo era um mentiroso, o Leonildo gritava que
ela lhe tinha rasgado a camisa e tinha de pagar uma nova.
Como fazia questão de saber o que se tinha passado, pedi aos dois

arruaceiros para �carem na sala depois de acabarem as aulas, para me
contarem o motivo da briga com calma e sem se insultarem.
Explicaram-me que ia haver um torneio de futebol para crianças,

organizado pela Associação Recreativa de Moringane, que tinha ligações a
um clube importante na Matola.
O Leonildo e a Zubaida formaram uma equipa, inscreveram-se no escalão

Sub12 e eram os favoritos. No dia anterior, a segunda equipa mais forte
tinha desistido e alguns dos meninos quiseram fazer equipa com o Leonildo.
Ele aceitou e decidiu excluir a Zubaida, porque todos achavam melhor
serem só rapazes. A Zubaida quando soube que tinha sido passada para trás
perdeu a cabeça e tinha-se atirado a ele à tareia.
Assim que con�rmei que tinha sido ela a começar a violência mandei o

Leonildo embora, para me arrepender um segundo depois, quando o vi
passar por ela com um sorriso triunfante.
A Zubaida continuou sentada na sua carteira, a ferver de raiva e a olhar

para mim como se eu fosse a culpada de tudo o que tinha acontecido.
Estava a ser um pouco mal-educada mas não me zanguei com ela, tinha

sido traída e devia estar a sentir que ia rebentar por dentro com a sensação.
Eu também já me tinha sentido assim e partido um copo para canetas.



Nessa noite quase não dormi, a pensar na Zubaida e na injustiça de ter sido
excluída porque «era melhor serem só rapazes». Provavelmente, seria a
primeira de muitas vezes que isso lhe ia acontecer, mas era errado e eu
sentia-me impotente, não podia interferir em assuntos que não tinham que
ver com a escola e obrigar o Leonildo a fazer equipa com ela outra vez.
A Zubaida passou o dia seguinte sozinha, não brincou nem jogou à bola,

passou o recreio sentada num canto com as mãos agarradas aos tornozelos e
cara de poucos amigos. Alguns colegas tentaram aproximar-se várias vezes,
mas ela correu com eles em segundos. A minha amiga Zubaida quando
estava zangada transformava-se num autêntica fera.
Obriguei-a a vir comigo para casa no �m das aulas, ela questionou o

motivo com maus modos e eu �z-me valer da minha idade.
− Porque sou um adulto que se preocupa contigo e estou a pedir-te.
Fez um esgar de menosprezo e respondeu-me com arrogância.
− Ninguém se preocupa comigo.
Franzi a testa e os lábios, para a fazer perceber que estava a pisar o risco.
− Eu preocupo-me contigo e gosto de ti, mesmo quando estás nesse estado

de criatura raivosa, mas não posso obrigar o Leonildo a pôr-te na equipa
nem deixar que lhe batas.
Parou de andar e enfrentou-me, a cólera no olhar quase transformada em

lágrimas.
− Sabes porque é que ele me expulsou? Sabes?
Fiquei muito séria à espera que ela me dissesse.
− Porque eu sou melhor jogadora que ele, sou mais rápida, faço melhor as

�ntas e marco mais golos. Dizem que pode vir alguém da Matola ver os
jogos e se eu não jogar ele é o melhor em campo. Foi por isso que ele me
expulsou. Porque eu sou melhor!
Falou com uma pujança e uma energia tão intensa que me deixou sem

reação, a seguir virou a cara outra vez para a frente e continuou a andar.
Eu �quei maravilhada a olhar para ela, de costas direitas enquanto se

afastava, era uma autêntica amazona de calções caqui e polo às riscas, cheia
garra até à medula. Ela era melhor, e o Leonildo sabia disso, tinha-a afastado
para não o ofuscar.
Apressei o passo para chegar até ela e agarrei-lhe na mão com força.
− Tive uma ideia, Zubaida. Acho que devias fazer a tua equipa.
Foi a vez de a Zubaida �car maravilhada comigo.



− E podes ser a nossa treinadora?
Não esperava aquele desenvolvimento e hesitei bastante antes de responder.
− Eu não percebo muito de futebol… mas… posso dar-vos uma ajuda a

organizarem-se.
Ela abraçou-se a mim com força e pensei na embrulhada dispensável em

que me estava a meter, mas depois de a incitar a ir à guerra não podia ser a
primeira a desertar.
Em três dias a minha amazona futebolista tinha a sua equipa formada,

além dela era composta pela Júlia, a sua melhor amiga e guarda-redes muito
esforçada, o Leocádio que toda a gente sabia que gostava da Zubaida por
amor, a Ilda que era uma boa defesa e o Nelton que era da equipa desistente
mas não tinha sido aceite pelo Leonildo. Os suplentes eram o Adérito e a
Assane, uma boa jogadora mas receosa de exibições públicas.



Segunda-feira, 27 de março de 2017
Obra no hospital

Na segunda-feira seguinte, os meus Leopardos de Moringane não iam
treinar depois das aulas. Precisavam de descansar os músculos e a treinadora
também. Tinha passado o �m de semana com os meus alunos futebolistas e
a tentar conquistar um cãozito vadio escanzelado, que batizei de Adam e
alimentei com restos da comida da Joaquina.
Estava a apetecer-me conversar com adultos, a Hermínia tinha sido a

minha primeira opção, mas tinha ido visitar uma tia a Boane e não estava no
restaurante. Decidi ir dar uma volta pela cidade e andei algum tempo sem
rumo, a apreciar a luz e as cores vivas que me rodeavam. Até a terra que
pisava era alegre, alaranjada em vez de castanha.
Afastei-me um pouco do centro e vi o hospital em obras, onde o Alex

trabalhava como técnico de segurança. Decidi ir espreitar e lembrei-me de
uma ideia que tinha tido com o diretor Arcélio, antes de ter ido ao Brasu e
descoberto como os pro�ssionais da construção civil se divertiam.
Tinha �cado desiludida com o comportamento pós-laboral dos

funcionários da obra, mas isso não era motivo para desistir de conseguir
benefícios para a escola à qual já me tinha afeiçoado.
Encaminhei-me para a parte onde estavam a decorrer os trabalhos, vedada

por uma �ta vermelha e branca. Expliquei as minha intenções a um
segurança que me deixou passar e caminhei ao longo de um corredor
grande, que dava para várias enfermarias cujas paredes estavam a ser
reparadas.
Encontrei um pintor e perguntei-lhe pelo responsável. Podia ter

perguntado pelo Alex, mas como me tinha chamado «irritante» e sido muito
bruto na última vez que tínhamos estado juntos, não quis falar com ele.
Estava a acabar de saber que o «chefe» estava na sala ao fundo do corredor,

quando ouvi uma voz grave e muito mal-humorada atrás de mim.
− O que te deu para vires aqui? Que ideia foi esta de apareceres na obra?
O Alex no seu melhor, a personi�cação da educação e da simpatia.
− Olá, Alex. Estou bem obrigada, não precisas de �car sempre tão feliz

quando me vês e os meus motivos para estar aqui não são da tua conta. – Fiz



menção de o contornar e pedi-lhe licença, mas ele colocou-se outra vez à
minha frente.
− Diz lá o que estás aqui a fazer? – O tom de voz era muito mais

conciliador, mas eu não tinha vontade nenhuma de me reconciliar com ele
depois da maneira terrível como me cumprimentou.
− Não te interessa. Posso passar? – Fiz uma expressão atarefada, de quem

não tinha �cado sentida com a grosseria mas não tinha tempo a perder.
− Passar para onde?
O pintor parecia muito interessado no nosso confronto, não quis dar

espetáculo e satis�z-lhe a curiosidade para que me deixasse em paz.
− Para o fundo do corredor, quero falar com o responsável da obra. Vou

pedir os materiais que sobrarem para arranjar as paredes do recreio da
minha escola.
Ele abanou a cabeça perentoriamente.
− Não sobra nada, So�a. Pelo menos por enquanto, a obra ainda não

acabou. Anda, eu acompanho-te à saída, não podes estar aqui.
Aquele tipo tinha dupla personalidade, no dia em que me levou para casa

quando eu estava com dores, tinha sido razoavelmente querido e
preocupado à maneira bruta dele, mas depois transformou-se num
antipático sem nenhuma razão.
Apesar de se querer ver livre de mim e não estar nada interessado em

ajudar-me, respondi-lhe o mais serenamente possível.
− Sim, eu sei que a obra ainda não acabou, mas quero pedir já, assim vão

guardando tudo o que sobrar para nos darem. O nosso recreio com cimento
nas rachas e pintado �cava outro. Tenho a certeza de que há pais que podem
fazer esses arranjos nas horas livres se nos arranjarem alguns materiais.
Sorriu-me pela primeira vez desde que me viu na obra, um sorriso

condescendente e muito rápido.
− Está bem, eu depois falo com o responsável. Agora vai-te embora, So�a.

Não estás autorizada a estar aqui.
Estava a ser levada pelo Alex quando apareceu um homem alto e magro, de

cabelos louros, olhos azuis e um sorriso cordial. Estava vestido com bom
gosto, com umas calças de sarja claras e uma camisa de manga curta azul-
escura de marca. Estendeu-me a mão num gesto educado.
− João Rodrigues, diretor da Rodrivate.
Foi muito bom ter encontrado um português com boas maneiras. Levou-



me para a pequena sala que era o seu escritório provisório, ouviu-me com
atenção e mostrou-se disponível para ceder materiais que viessem a sobrar.
Na fase em que estavam ainda era muito prematuro dispensar cimento ou
tintas, mas dentro de quatro a seis semanas talvez já nos pudesse ajudar.
Durante a nossa conversa entrou o homem mais velho que tinha visto com

o Alex no Brasu. As feições duras, uma cicatriz grande no queixo e o nariz
a�lado davam-lhe uma aparência feroz. O João Rodrigues não �cou muito
satisfeito por ele ter entrado sem bater à porta, deu-lhe uma tarefa qualquer
na obra e mandou-o sair para continuarmos a conversar.
Pediu-me o número de telefone, para me contactar quando soubesse que

materiais podia dispensar e também para me telefonar na sexta-feira à noite.
Se conseguisse adiantar trabalho até lá e pudesse ir a Namaacha no sábado,
ia levar-me a almoçar num restaurante muito bom onde faziam um
Bacalhau à Lagareiro que valia a viagem.



Sexta-feira, 31 de março de 2017
Funge

Decidi organizar um jogo do mata no recreio da manhã. O futebol, um
desporto pací�co até à zaragata da Zubaida e do Leonildo, estava a tornar-se
uma guerra com con�itos constantes e uma insuportável antecipação do
torneio, cujo primeiro jogo seria no domingo.
Fiquei na equipa do Leonildo para evitar comentários sobre favoritismos e

ao início abstive-me de grandes intervenções como jogadora. Os miúdos
começaram a divertir-se e esqueceram as quezílias, eu também me
entusiasmei e decidi ser mais participativa, porque me dava gozo «matar» e
também precisava de me divertir em Moringane.
O jogo estava quase no �m quando a Assane me chamou.
− Stôra, aquele homem lá pediu para te chamar.
Segui o braço esticado dela e olhei para o portão da escola. Aquele homem

lá era o Alex, encostado de lado à parede da escola.
Queria livrar-se de mim sempre que me via e depois vinha ter comigo à

escola. Só podia ser maluco.
− Diz-lhe para se ir embora. Estou a jogar ao mata e não posso ir lá.
Voltei a minha atenção para o jogo, o Leonildo «matou» o Nelton e depois

a sacaninha da Zubaida conseguiu acertar-me com uma bolada na perna.
Facilitei-lhe a vida porque estava distraída, a olhar para aquele homem lá na
porta, que não se tinha ido embora e continuava a olhar para mim.
O melhor era ir ter com ele, antes que o diretor quisesse saber quem era e o

que estava ali a fazer. Imitei a entoação e as suas palavras quando me
encontrou no hospital quatro dias antes.
− O que é que te deu para vires aqui?
O Alex fez uma expressão comprometida, parecia arrependido de ter sido

tão pouco amigável.
Passou um saco de plástico azul que tinha numa mão para a outra e

respirou fundo.
− Está tudo bem? Não tiveste mais aquela cena...
Franzi os olhos num esgar demonstrativo da minha incompreensão pela

sua súbita preocupação com a minha endometriose.



− Está tudo bem. Queres alguma coisa, Alex? O recreio está quase a acabar
e tenho de voltar para a sala.
Não disse mais nada e entregou-me o saco de plástico. Recebi-o e olhei

para o que continha, muitos cartuchos pequenos de doces chamados Jelly
tots.
Desviei o olhar do saco para o Alex, ansioso a aguardar a minha reação.
− Rebuçados, Alex... Obrigada. − Não sabia porque os estava a receber, mas

não ia recusar um presente, muito menos doces.
− São da África do Sul, comprei-os no Riverside Mall. Fui a uma obra em

Nelspruit e passei por lá. São para os teus alunos, os putos são doidos por
isso...
Eu era uma perdoadora rápida e o Alex tinha entrado num campo onde era

fácil levar-me, mimar os meus alunos. Sorri ao ver os saquinhos coloridos e
achei querido ele lembrar-se de trazer doces da África do Sul. Também achei
querido ele �car a olhar-me expectante, apreensivo e com olhos meigos.
O Alex tão depressa me irritava muito como me agradava bastante.
− Obrigada, Alex. De certeza que eles vão adorar.
Pôs uma mão de cada lado das ancas e espreitou para dentro do saco.
− Não sei quantos alunos tens, mas achei que também iam sobrar alguns

para ti. Não têm cacau da Costa do Mar�m nem frango de aviário por isso
podes comê-los à vontade.
As piadas do Alex tinham graça, pelo menos para mim.
− Boa! Rebuçados sem frango! São os meus preferidos e são tão difíceis de

encontrar!
Fez um sorriso envergonhado e olhou para o chão muito pouco à vontade,

ainda lhe achei mais graça por isso.
− Bem, vou andando então.
Fiquei a olhar para ele, os olhos meigos, a timidez súbita e os doces

tinham-me conquistado.
− Queres dividir um saquinho antes de ires?
Abanou a cabeça e virou-se para ir embora, mas depois mudou de ideias e

rodou na minha direção, para falar aos poucos e cheio de hesitações.
− Hoje é sexta-feira, e depois é �m de semana... se quiseres sair... ir beber

uma cerveja...
Ele queria convidar-me para irmos beber um copo, daí os doces e toda

aquela hesitação. Decidi que ia aceitar o convite apesar do seu



comportamento por vezes estranho. O Alex era um bocado tosco, como o
seu saco de plástico com Jelly Tots, mas havia algo nele, que por algum
motivo incompreensível, me atraía.
− Não vás ao Brasu, aquele bar onde te encontrei no outro dia. Vai antes ao

Funge. Fica a dois quarteirões da tua casa. É mais uma  tasca que um bar,
mas também dá para dançar quizomba e é mais bem frequentado.
Assenti acenando levemente com a cabeça, enquanto me resignava com o

facto de ele não me ter convidado para nada.
− Está bem. Adeus.
Virou-se e começou a andar, dava passadas enormes e desapareceu num

instante. Abri um Jelly Tots e tirei uma goma verde açucarada muito boa,
pelo menos os meus alunos iam �car felizes.

Quando saí da escola, fui com os meus Leopardos de Moringane para o
terreno atrás da igreja. Cheguei a casa quase de noite, empoeirada e com as
pernas cansadas, mas sem vontade de dar por terminada a minha sexta-
feira.
Estive indecisa até ao último minuto, mas depois segui o conselho da

minha amiga Joana.
− Nem percebo a tua dúvida, vai ao tal Funge se te está a apetecer. Vais �car

feita parva em casa a fazer o quê?
Ela tinha razão, não havia nada melhor para fazer e tinha curiosidade em

conhecer o tipo de pessoas que frequentavam o bar que o Alex me tinha
recomendado. Encontrei o Funge facilmente, era uma casa roxa com uma
esplanada cheia de mesas e cadeiras de plástico, com um grelhador grande à
entrada onde um homem de avental verde assava frangos ao som do
C4Pedro, enquanto fumava e conversava com os clientes.
Encontrei pais de crianças da minha escola e apresentaram-me ao assador e

dono do Funge, que �cou muito satisfeito com a minha presença no seu
estabelecimento e me ofereceu uma dose de frango. Tinha decidido comer
frango em Moringane desde que a Hermínia me revelou que a Joaquina
comprava frangos a «gajos» que os criavam no mato. Existiam aviários
grandes em Maputo e Nampula, mas a Hermínia não sabia nem estava
interessada em saber para onde iam esses frangos. Olhou para mim como se
eu fosse doida varrida durante a conversa e acabou por me dizer que achava
que esses frangos �cavam nas cidades grandes. Acreditei nela e comi o



frango guisado sem culpa, cheirava deliciosamente e não havia mais nada
para jantar.

Entrei para conhecer o resto do Funge, uma divisão quadrada com um
balcão comprido forrado a chapa castanha e uma pista improvisada ao
centro, onde um casal dançava juntamente com um miúdo pequeno. No
lado oposto ao balcão também havia mesas iguais às da esplanada, ocupadas
por velhotes a jogar cartas e grupos de homens e mulheres mais jovens, a rir
e a conversar.
Sentei-me ao balcão, pedi uma 2M e �quei a apreciar o desempenho do

casal a dançar, mais outros que entretanto chegaram e se juntaram a eles.
Estava a dar um golo na minha cerveja quando ouvi a sua voz grossa.
− Resolveste seguir o meu conselho?
O Alex não me convidou mas tinha vindo também, e eu, com a minha

presença solitária ao balcão, estava a passar por uma mulher desesperada
por companhia, o que me desagradou bastante. Talvez por isso tenha
respondido à pergunta aparentemente inocente com um ataque.
− Sim, vim beber um copo para me distrair. Foi uma boa sugestão, gosto

muito mais deste bar que do outro, onde estavas com aquelas miúdas que
deviam andar na escola em vez de... – Calei-me porque ele me lançou um
olhar muito irritado, não me disse nada e virou-se para pedir uma cerveja.
Arrependi-me da resposta maldosa. Apetecia-me conversar, mesmo que

fosse com alguém com más companhias e inconstante na simpatia.
Olhei-o de alto a baixo quase sem querer, num daqueles acessos de

espontaneidade parvos que não controlava. Ele estava muito giro de T-shirt
preta justa e calças de ganga escuras, tinha a mesma atitude distante desde
que o conhecia, mas os olhos eram meigos, como quando apareceu com o
saco de gomas. Ainda por cima, o dentinho torto dava-lhe um ar querido
quando sorria...
Decidi que ia recomeçar a conversa sem o hostilizar mais, até porque os

Jelly Tots tinham feito as delícias dos meus alunos.
− Já sei, já sei. Tu nunca... – Ri-me envergonhada e abanei a cabeça. − Não

vou repetir o que me disseste. Tu só estás com mulheres em relações sérias.
Sentou-se no banco ao lado do meu, olhou-me de cima com um sorriso

trocista e zombou das minhas palavras.
− Nunca te falei nada sobre relações sérias. Não tenho paciência para



namoros, romantismos da treta, obrigações para saber datas especiais e
todas essas cenas de gaja, nenhuma mesmo. – O Alex estava alegre e afável,
apesar dos disparates que dizia, notava-se que também lhe apetecia
conversar.
Eu também era muito boa a dizer disparates, abri a boca e �z a cara mais

surpreendida do mundo.
− Ohhhh! Não acredito! A sério, Alex? Não pode ser! É que parecias

mesmo ser do tipo meloso, que inventa nomes tipo «fofuxinha» e
«mozinha» no primeiro encontro, quer morar junto no segundo e escolher o
nome dos �lhos no terceiro... Estou em choque!
Ele riu-se com gosto, o Alex achava-me graça, como eu a ele.
− Lamento desiludir-te, mas não digo palavras acabadas em «inha», gosto

de viver sozinho e não quero ter �lhos.
− Porque não queres ter �lhos? – Saiu-me sem pensar e arrependi-me logo

a seguir. Era parvo fazer uma pergunta daquelas a um tipo como ele na
primeira janela de afabilidade, mas a «So� perguntadeira» sem �ltro não
conseguia controlar-se...
− Não sei. Acho que... Não gosto de crianças. – Assim que o disse encolheu

os ombros, como se fosse um assunto sobre o qual nunca se tivesse
debruçado.
− A sério? Sorte a tua. À nossa. – Sorri ao lembrar-me das palavras da tia

Pi, «mais valia a menina não gostar tanto de crianças». Depois, toquei com a
minha 2M na dele e �zemos um brinde. Ele olhou-me intrigado enquanto
brindava, como se pressentisse algo estranho na minha reação.
− E tu?
Engoli em seco, não estava preparada para a conversa que tinha começado

sem querer e decidi inverter-lhe o rumo.
− Eu gosto muito das minhas crianças. Gosto tanto que até consegui que o

chefe da tua obra, por acaso uma pessoa muito simpática e educada, ao
contrário de ti, que não me leves a mal Alex mas às vezes és um bocadinho
rude, me fornecesse materiais que sobrem para arranjarmos o recreio onde
elas brincam.
Felizmente, ele interessou-se pela novidade e esqueceu o assunto �lhos.
− O João Rodrigues? Disse-te que te ia dar os materiais que sobrassem, foi?
Endireitei as costas e �z uma expressão e�ciente.
− Sim, se calhar vai ligar-me hoje, não por causa dos materiais porque



ainda não sabe o que vai sobrar, mas, se adiantar trabalho, amanhã vamos a
Namaacha almoçar Bacalhau à Lagareiro. Fica a saber que há quem aprecie a
companhia de mulheres mimadas aventureiras.
Depois de usar os adjetivos com que ele me tinha classi�cado, �z um

sorriso vitorioso e apeteceu-me fazer teatro. Abri a mochila e tirei o
telemóvel, desbloqueei-o só para prolongar a encenação e coloquei-o em
cima do balcão no meio dos dois. A seguir, para disfarçar o riso, dei uma
dentada no bolo de mandioca que tinha pedido antes de ele chegar.
O Alex demonstrou uma insatisfação evidente com a minha declaração,

desviou a cara para o lado e esfregou-a com força, como se eu lhe tivesse
acabado de dar uma notícia muito desagradável. Poucos segundos depois, já
estava recomposto, fez-me um sorriso trocista e falou-me num tom
displicente.
− Achas mesmo que o João Rodrigues está interessado em ti?
Eu não fazia a menor ideia, mas o meu ego ia �car contente se estivesse.
− Porque não? Vamos ver se ele liga? Queres fazer uma aposta?
Apoiei os cotovelos no balcão, cruzei as mãos por baixo do queixo e

apontei com o olhar para o meu telemóvel. O Alex agarrou no meu telefone
num movimento rápido e guardou-o.
Fiquei de boca aberta a olhar para ele, que grande desplante tirar-me o

telemóvel daquela maneira.
− Então?! Nem apostámos nada... Isso é mau perder, Alex!
Tentei alcançar o meu telefone no bolso das suas calças, mas ele impediu-

me e levantou-se à minha frente.
− Esquece o caixa de óculos e o João Rodrigues. Sou a pessoa ideal para

teres uma aventura em África e vai ser hoje.
Fiquei estupefacta com o súbito atrevimento e a maneira direta sem

nenhuns rodeios com que me falou. Abandonei a pose e não disfarcei a
minha curiosidade.
− Porquê?
− Para não atenderes o telefone ao meu chefe. Quero lixá-lo porque não me

tem pago o subsídio de refeição.
Tentei compreender aquele desenvolvimento repentino. Estávamos a

conversar na brincadeira e não parecia que ele estivesse interessado em algo
mais, só quando lhe falei no convite do João Rodrigues é que se tinha
atirado de rompante. Só podia estar interessado em mim desde o início e



não queria admitir, �cou com ciúmes e decidiu avançar.
Não lhe ia facilitar a vida.
− Lamento que não tenhas tido todas as regalias a que tens direito, mas

acho que estás a levar isso do subsídio de refeição muito a peito. Além disso,
não estou interessada. Podes devolver-me o meu telefone, por favor? – Fiz
uma expressão inocente e pestanejei, a noite estava a tornar-se muito mais
divertida do que eu tinha imaginado...
− Eu sei que estás interessada. Faço tudo o que quiseres. Como se fosses

uma princesa e eu o teu... Como é que se chama o gajo que cumpre as
ordens?
Não consegui impedir um sorriso ao imaginar o cenário proposto.
− Um lacaio?
− Isso mesmo, os teus desejos serão ordens para mim até amanhã de

manhã. Podes soltar a aventureira mimada dentro de ti com um gajo a sério,
não como aquele maricas de óculos, armado em bailarino, que dispensaste
na outra noite.
Até quando queria ser sedutor e se propunha a cumprir as minhas ordens o

Alex era bruto…
Sentia-me tentada a aceitar, mas ao mesmo tempo tinha medo. Assim de

repente, não sabia se conseguiria estar com outra pessoa depois de tantos
anos...
Mandei o meu passado embora com um grito interior. Carpe diem!
Senti-me como uma Branca de Neve do século XXI, a girar a maçã nas

mãos e a decidir se a mordia.
− O Nuno não era maricas e dançava muito bem. Anda tu dançar comigo

para eu decidir se quero aventurar-me contigo.
O Alex assim que me ouviu perdeu a con�ança e olhou para o chão

desconcertado.
− Agora é que está tudo fodido!
Bati-lhe ao de leve no braço e ele fez um esgar de arrependimento.
− Desculpa, agora estou frito porque não sou grande dançarino! – Disse

«estou frito» com um trejeito afetado a que era impossível não achar graça.
Ele era bruto e preconceituoso, mas o meu sentido de humor sempre foi

virado para a idiotice e ver um gigante como ele a falar assim fazia-me rir.
Levantei-me e apeteceu-me ir em frente.
Eu podia ser devassa, segundo a Joana eu devia ser devassa, tipo prescrição



médica.
Estiquei o braço para dançar com ele.
− Esforça-te.

Compreendi rapidamente o desalento quando lhe propus dançarmos, o
Alex não tinha nenhum jeito para se mexer ao som da música, mas dei-lhe
alguns pontos positivos pelo esforço, pela boa disposição, pelos olhos
meigos e pelo sorriso com o dentinho torto.
Pouco tempo depois, estávamos a entrar na sua casa, um primeiro andar

com entrada independente a três quarteirões do Funge. Fez-me um gesto
rebuscado para eu passar à sua frente, depois levantou-me com facilidade e
sentou-me na mesa de madeira da sala.
− Agora que está no trono, os seus pedidos são ordens, princesa So�a. –

Fez uma vénia elaborada, estava a gozar-me e achava que eu ia recuar. Vi na
atitude dele que esperava que eu me arrependesse. Tanto ímpeto para me
trazer para sua casa e depois parecia mais brincalhão que outra coisa…
Eu também sabia brincar.
− Descalça-me os ténis e as meias. – Ele fez uma expressão de surpresa e

algo mais que não consegui decifrar, mas cumpriu. Pousou os meus All Star
no chão e �cou a olhar para mim, de braços cruzados e olhar impenetrável.
Apoiei as mãos na mesa e cheguei-me para trás, até �car só com as canelas

e os pés de fora. Fiz movimentos circulares com os tornozelos e cara de
quem estava indecisa no que pedir.
Aquilo podia ser muito divertido. Era estranho, mas o Alex inspirava-me

con�ança e fazia-me sentir muito à vontade.
− Massaja-me os pés. – Ele fez uma careta de reprovação, o meu pedido

não lhe agradava. Paciência, ia ter de o fazer na mesma. Enquanto ele se
aproximava na direção dos meus pés, ainda tive uma ideia melhor. Era a
minha aventura picante e eu tinha direitos.
Falei-lhe com autoridade.
− Espera. Primeiro tira a T-shirt e volta para onde estavas.
Tirou a T-shirt com uma expressão enfadada e atirou-a para cima da mesa

enquanto me olhava com censura. Era bastante musculado no tronco, mas
não demasiado. Enquanto o apreciava, pensei que para ter aquele corpo
devia passar muito tempo no ginásio e tive mais uma ideia excelente.
− Agora faz assim aos braços. – Fiz a pose dos culturistas, com os braços



levantados em ângulo reto para que ele me imitasse. Ele não achou graça
nenhuma à ideia de exibir os músculos, se calhar não passava assim tanto
tempo no ginásio, só devia ter bons genes. Por momentos, pensei que me ia
repreender, mas depois acatou a ordem e fez o gesto rapidamente. A seguir
�cou a olhar-me com uma expressão reprovadora e rabugenta.
Ri-me com vontade, contente e a gozar o prato, aquela era a minha paga

pela falta de simpatia dele em várias ocasiões. O meu instinto dizia-me que
tinha sido uma excelente decisão aceitar a proposta do Alex, estava a ser
muito bom, sentia-me um bocadinho excitada e nada receosa na sua
presença.
− Agora... − Fiquei a olhar para ele enquanto decidia o que queria...− Beija-

me.
Fez um sorriso amistoso, com os olhos muito escuros brilhantes de

satisfação, aquela ordem já lhe agradava mais…
− Onde?
− Na boca. – Respondi rapidamente como se fosse óbvio e sentei-me na

beira da mesa, à espera do beijo e sem desviar os olhos dos seus.
− Na boca? – Acenei que sim e estiquei os lábios.
− És uma princesa muito fraquinha e tradicional... Não preferes antes... –

Estava a aproximar-se com o mesmo ar de brincalhão mandão que me tinha
feito no Funge, mas eu é que era a dona do jogo.
− E tu és um lacaio desobediente. Cala-te e faz o que te disse, senão

mando-te fazer poses de musculação outra vez.
Beijou-me e não foi nada do que eu estava à espera. Imaginei-o a agarrar-

me com força, conquistador e dominante para me dar o troco das ordens
anteriores.
Enganei-me, muito.
O Alex aproximou-se lentamente, inclinou-se e aproximou a cara da

minha. Senti a respiração dele e reparei que tinha umas sardas pequeninas
no nariz e nas maçãs do rosto, que lhe amenizavam os traços muito
masculinos. Colocou uma mão com suavidade de cada lado da minha cara e
�quei impressionada com o seu olhar, tinha os olhos escuros muito doces e
parecia emocionado. Aproximou os lábios dos meus devagar e beijou-me
levemente, quase como se me venerasse. Beijou-me três vezes assim, com
uma delicadeza inesperada, depois aprofundou o beijo e eu correspondi com
arrebatamento, desejosa de saborear a minha a maçã, porque eu tinha



direito.
Beijámo-nos durante muito tempo, até que o Alex falou, ofegante e com a

sua voz grossa carregada de desejo.
− E agora, princesa?
Abri os olhos e encarei-o, tentava manter a pose brincalhona mas parecia

tão deliciado como eu.
− Agora... – Não consegui pensar em nada para dizer. − Faz o que tu

quiseres...
− O que eu quiser? – Sorriu-me surpreso e divertido, e eu puxei-o pelo

pescoço para que me beijasse mais.
− Sou uma princesa muito moderna. A realeza já não é como

antigamente…
Riu-se e fez-me a vontade. Primeiro, beijou-me com um sentimento

estranho, como se eu fosse uma criatura valiosa, a seguir com sensualidade e
luxúria.
Tirou-me os calções de ganga, o top do Ganesha e o soutien. Deitou-me em

cima da mesa e senti os seus beijos quentes, lentos e carentes a percorrerem
o meu corpo todo. Depois voltou a sentar-me e juntou os lábios nos meus,
agitado e sôfrego. Senti uma mão a segurar-me na nuca e outra dentro das
minhas cuequinhas pretas, a única peça de roupa que não me tinha tirado.
Afastou a boca da minha e suspirei, a seguir beijou-me o pescoço, a clavícula
e atrás da orelha, enquanto os dedos me continuavam a tocar, lascivos e
ousados. Fechei os olhos para apreciar as carícias todas, o Alex era um lacaio
devasso muito generoso e sensual... Fiquei assim até o ouvir gemer no meu
pescoço com carência e lhe pedir para parar.
Respondeu-me sem parar e sem se afastar, com a boca atrás da minha

orelha.
− Não estás a gostar, princesa?
Sorri mais para mim própria do que para ele.
− Estou… muito... Mas agora podias...
Afastou a face ligeiramente e encarou-me com os olhos cheios de desejos

carnais. Eu estava igual.
− O que queres?
Desviei o olhar na direção do cinto das suas calças e sorri envergonhada.

Quando estava a chegar com uma mão à �vela, ele agarrou-a e puxou-a para
si. Olhou-me constrangido e beijou a parte de dentro do pulso.



− Desculpa, princesa. – Abanou a cabeça antes de continuar. − Não tenho
preservativos, esqueci-me completamente quando te �z a proposta.
Voltou a beijar-me e a fazer-me as mesmas carícias eróticas que me

estavam a deixar à beira do êxtase. Suspirei, encantada com tudo o que
estava a acontecer. O Alex não era um engatatão pro�ssional nem sedutor de
bar de alterne. Ele não tinha premeditado voltar com uma mulher qualquer
para casa porque nem sequer tinha preservativos. Fora espontâneo e
decidido no momento, motivado por ciúmes, talvez, mas tinha-me desejado
só a mim. Eu também o desejava e ia tê-lo.
Surpreendi-o ao descer do meu trono, beijei-o no centro do peito e depois

até ao umbigo. A seguir alcancei a minha mochila em cima da mesa, revolvi-
a até encontrar a minha bolsinha dos comprimidos e tirei os preservativos
que lá estavam desde que fui ao Brasu. Era a minha aventura ousada e
picante, podia não ter outra oportunidade como aquela e viver em tédio o
resto dos meus dias em Moringane, não podia fraquejar.
− Essa tua «bolsinha» nunca te desilude, não é verdade? É o que queres,

princesa?
Ri-me embaraçada e escondi a cara no seu peito.
– Sim.

Desfez-me da minha última peça de roupa, sentou-me outra vez na mesa e
acariciou-me com as suas mãos grandes do pescoço até às pernas, depois
agarrou na minha cara como quando me beijou pela primeira vez, colou a
minha boca à sua com avidez e senti-o em mim.
Fiz um barulhinho com a garganta de aprovação e prazer, ele também

gemeu, agarrei-me a ele e envolvi-o com as pernas, a minha maçã era mais
doce que o mel e tinha sabor a primeiro dia de férias.
− Foda-se. – Falou tão baixo que nem tive bem a certeza se foi o que ouvi,

mas pareceu-me quase como se estivesse a recriminar-se por estar a gostar
tanto. Era uma coisa estranha para se dizer, mas eu estava em modo
«desfrutar o momento» e sem condições para analisar o signi�cado daquela
atitude. Decidi ignorá-la e aproveitar a minha aventura enquanto ela estava
no auge.
Não sei se passou muito tempo até o Alex me levar para a sua cama...

Tomou conta da brincadeira e a princesa não mandou em mais nada, não
fazia mal, com ele a mandar ainda era melhor.



Sábado, 1 de abril de 2017

Acordei ainda de noite como era costume. Fiquei um tempo inde�nido
entre o sono e uma vigília tranquila, num limbo sereno, aconchegada no
cheiro e no calor daquele corpo adormecido ao meu lado. Naquele estado de
semiacordada, eram-me familiares e reconfortantes.
Lentamente fui despertando e apercebi-me de que estava nua ao lado de

um homem por vezes pouco simpático, que me atraía bastante mas era
quase um desconhecido. Lembrei-me de pedaços ardentes da noite anterior,
revi as memórias eróticas dos nossos corpos unidos e a seguir episódios
passados no hospital e no Brasu, em que ele tinha sido pouco gentil comigo.
Uma inquietação perturbadora começou a tomar conta de mim e levantei-

me.
Fui à procura da minha roupa na sala, mas à luz do luar só encontrei a T-

shirt dele em cima da mesa. Sorri da minha audácia quando lhe ordenei que
a despisse...Vesti-a sem pensar e �quei com um vestido até meio das coxas
que cheirava a Alex. Fez-me sentir outra vez libertina e confortável.  
Andei até à janela, a casa tinha vista para as montanhas, talvez desse para

ver o nascer do Sol, já não me lembrava era se as montanhas �cavam para
leste...
Assustei-me ao vê-lo, imóvel e só de boxers, à entrada da sala a olhar para

mim.
− Passa-se alguma coisa?
Falou-me num tom apreensivo e deixou-me nervosa.
− Não se passa nada, acordei e vim à procura da minha roupa, mas não

acendi as luzes e só encontrei a tua.
Ele acenou numa concordância serena, nada incomodado que usasse a sua

T-shirt.
− Esta janela está virada para onde? Parece-me ver ali as montanhas, dá

para ver o nascer do Sol?
Bocejou, esfregou a cara fez um sorriso ensonado.
− Hummm... Deixa-me beber um copo de água e já te venho dizer tudo

sobre a orientação solar da minha janela.
Quando voltou, trazia uma maçã meia comida na mão direita e eu sorri



com a coincidência. Caminhou até �car atrás de mim, abraçou-me com o
braço esquerdo e encostou as minhas costas ao seu corpo. Saboreei o
contacto e ele apontou para a noite com a sua maçã. 
− Ali é a igreja, portanto aqui estamos virados para este e norte.
Puxei-lhe o braço que ele tinha esticado, abri a boca e fui recebendo

algumas dentadas de maçã. Achei um simbolismo muito revelador e
regozijei-me interiormente, coisas inexplicáveis de cérebros femininos.
− Nunca reparei se dava para ver o nascer do Sol, mas deve dar. −

Terminou a frase com um beijo suave no meu cabelo. − Estás bem, princesa?
Senti-me acarinhada e acenei com a cabeça. Não esperava que o Alex se

preocupasse tanto com o meu bem-estar, nem que depois de eu acordar de
madrugada para falar da vista estivesse tão meigo e bem-disposto.
Era pena a proposta da aventura ser só para uma noite...
− Ainda estamos a brincar às princesas?
Riu-se devagar, passou os lábios levemente na minha orelha e encostou-os

ao meu pescoço. Depois, pousou a maçã na estante ao lado da janela, apoiou
a mão a minha barriga e senti as pontas dos seus dedos tocarem-me no
monte de vénus através do tecido �no de algodão.
− Porquê? Soube-te a pouco, princesa? − Beijou-me por cima da clavícula e

os seus dedos moveram-se um pouco mais para baixo, apertei as pernas e
contorci-me instintivamente, com o seu toque e com as minhas lembranças
de factos recentes naquela sala.
− Não... Era só para saber até quando é que estava a valer…
Tirou o braço que me abraçava por cima do peito  e senti a sua mão

esquerda por baixo da T-shirt, a acariciar-me desde a anca até ao mamilo...
− Então, e se ainda estivesse a valer, o que é que querias?
Suspirei e resisti.
− Queria que trouxesses para aqui aquela mesa e depois tomar o pequeno-

almoço a ver o nascer do Sol.
Voltou a descer a mão até à minha anca e apertou-me quase com força.
− Queres que eu faça mudanças e o pequeno-almoço? É só isso? São as tuas

últimas ordens? Não… queres… mais… nada?
Beijou-me lentamente no pescoço entre as palavras. Os beijos do Alex

sabiam bem tanto de madrugada como de noite...
− Posso pedir mais coisas?
Levantou a mão que me acariciava a barriga, puxou a T-shirt-vestido para



cima e voltou a pousá-la no mesmo sítio mas na minha pele. Senti a
pulsação acelerar e mordi os lábios.
− Só mais uma coisa e depois acabou-se. Pensa bem, princesa...
Carpe diem, So�a. Era o último pedido.
− Depois de ver o nascer do Sol...
− Sim?
− …quero fazer amor outra vez.
Enlaçou-me pela cintura com os dois braços e beijou-me longamente no

pescoço, satisfeito com a minha decisão. Passados alguns segundos soltou o
pulso esquerdo para ver as horas e depois voltei a sentir as mãos dele por
baixo da T-shirt, a apertarem-me num gesto carente.
− Ainda é muito cedo, vou inverter a ordem. Este corpo... Hummm... É

tão... 
− É tão o quê? − Fiquei à espera de ouvir lindo, excitante, sensual...
− Pequeno...
Não era o elogio que eu esperava, tendo em conta o ardor quase febril com

que me tocava.
− Eu não sou pequena! Tu é que és grande!
Não me respondeu, limitou-se a levantar-me num movimento fácil com

um braço na dobra dos meus joelhos e outro nas minhas costas. Segurei-me
ao seu pescoço e repreendi-o, zangada pelo fraco elogio ao meu corpo.
− Para, Alex! Põe-me no chão.
Ignorou-me e levou-me em direção à mesa.
− Pega na tua bolsinha que nunca desilude. Vamos para o quarto. Deixas-

me completamente doido.
Deixas-me completamente doido era um elogio aceitável que quase o

ilibou. Quando chegou ao quarto, atirou-me para cima da cama com
cuidado e puxou-me a T-shirt por cima da cabeça com meiguice. Perdoei-
lhe a falta de inspiração para elogios sensuais ao terceiro beijo e ele deu-me
muitos mais depois desse, enquanto me acariciava o corpo pequeno.

− So�a, eu...
Não vi o nascer do Sol. O Alex tinha-me chamado, mas depois de fazermos

amor deu-me a preguiça e �quei na sua cama até tarde.
Estávamos sentados na mesa que não mudou de sítio a acabar de tomar o

pequeno-almoço. Ele olhava para mim enquanto escolhia as palavras e



estava visivelmente embaraçado.
− Sim, Alex?
− Eu… é só isto, não há mais. Eu sou assim como te disse, sem paciência,

não tem nada a ver contigo…
Não �quei triste quando percebi o que ele queria dizer. Pelo contrário,

�quei enternecida pela sua sinceridade. Eu também não queria que ele
criasse expectativas nenhumas, mas não me preocupei o su�ciente com ele
para lho dizer. De certa forma, ele estava a ser mais honesto que eu.
Queria acabar com aquela conversa desconfortável, mas não tive coragem

para ser frontal e dizer-lhe que também não estava interessada em ter uma
relação. Acabei o meu sumo, sentei-me no seu colo e segurei-lhe na cara.
Senti que �cou tenso, mas não me afastou e apoiou uma mão nas minhas
costas.
− Enganaste-me, Alex! Disseste-me no Funge que querias assentar e ter um

compromisso sério! E agora seu malandro?! – Dei-lhe um beijo nos lábios,
não um beijo sensual, um beijo simples para lhe mostrar que estava tudo
bem.
Ele percebeu a brincadeira porque sorriu aliviado.
− E agora? – Não percebi se era uma resposta retórica à brincadeira, mas

respondi na mesma.
− Agora tenho de me ir embora, aliás, já devia ter ido!
Ficou atrapalhado quando me levantei e agarrei na minha mochila.
− So�a, não é preciso ires-te embora a correr. Não era isso que eu queria

dizer...
Achei querido �car incomodado por pensar que me ia embora por causa

da nossa conversa, mas não tinha muito tempo para lhe explicar os meus
motivos.
− Preciso sim, tenho um compromisso importante. Uma aluna minha

muito especial foi excluída da equipa de futebol por ser rapariga. Eu achei
mal e arranjei maneira de me embrulhar nas coisas dos miúdos. − Beijei-o
na cara com carinho. − Obrigada pela aventura, Alex.
Saí a correr atrasada para o treino importantíssimo, da véspera do primeiro

jogo da equipa de futebol mista mais fantástica da história de Moringane.



Domingo de futebol, 2 de abril de 2017

Eram quase três da tarde, estava a preparar-me para sair de casa quando me
bateram à porta. Pensei que fosse algum dos rapazes que quisesse desistir
por pressão dos amigos, ou a Assane, que era muito tímida.
Quando perguntei quem era �quei muito contente, não era nenhum dos

meus corajosos jogadores a fraquejar, era o Alex.
Abri a porta, vi-o na entrada com o meu telemóvel na mão e senti uma

impressão no estômago, quanto mais tempo passava ao pé dele mais bonito
me parecia. Fez-me um sorriso meigo, que contrastava com os traços
masculinos e o tornava ainda mais atraente.
− Que bom, Alex, trouxeste-me o meu telemóvel, tinha-me esquecido

completamente!
Deu-me o telefone e fez um sorriso de engatatão, que depois da nossa noite

achei que não tinha muito a ver com ele.
− Sim… sim… Fizeste de propósito para teres um segundo encontro.

Ninguém se esquece um dia e meio do telemóvel. A tua mãe ligou-te três
vezes.
Não percebi se estava a brincar ou se acreditava mesmo no que estava a

dizer. Na dúvida, não lhe ia alimentar a vaidade.
− Tu é que não mo devolveste! Garanto-te que me esqueço dele um dia e

meio ou até mais tempo. Depois ligo à minha mãe, ela não �ca preocupada
porque já sabe da minha má relação com o telefone. Agora desculpa, mas
tenho de sair e não quero chegar atrasada.
Fez uma cara severa e falou-me bruscamente, o que tinha muito mais a ver

com ele do que o sorriso de galã.
− Sair para onde? Com quem? – Fiquei estupefacta a pensar na falta de

sentido daquela reação. Em primeiro lugar, não era da sua conta, em
segundo, não eram modos de perguntar e, em terceiro, muito menos depois
do pequeno discurso no dia anterior, «eu é só isto, não és tu sou eu, não há
mais».
Pus uma mão de cada lado da cintura e inclinei a cara de lado.
− Assuntos meus. – Senti-me ligeiramente malévola, mas não pude resistir.
Ele acenou com a cabeça e também me pareceu bastante malévolo.



− E esses teus assuntos incluem o João Rodrigues?
Fiquei ainda mais estupefacta, sem perceber se estava com ciúmes ou se

detestava assim tanto o chefe.
− Acho que estás a passar dos limites. Não tens nada que ver com isso.

Vou-me calçar porque preciso de sair de casa em menos de um minuto.
Adeus.
Virei-lhe as costas e fui à procura dos meus ténis. Ele seguiu-me e entrou

comigo no quarto.
Mudou de atitude e baixou o tom de voz.
− Desculpa. Às vezes sou um bocado bruto.
Estava nervoso quando continuou a falar, nuns modos muito mais

educados.
− Apesar de serem assuntos teus e de eu não ter nada que ver com isso,

podes dizer-me onde vais, se faz favor?
Recompensei-lhe as boas maneiras enquanto me calçava.
− Vou a um jogo de futebol, sou treinadora de uma equipa mista. Uma

aluna minha foi afastada da equipa por ser menina apesar de ser uma
grande jogadora. Encorajei-a a formar uma equipa, ela pediu-me para os
orientar e eu aceitei.
Ficou encantado a olhar para mim como na história dos chocolates. O Alex

era um grande apreciador das minhas aventuras com os alunos.
− E achas que têm hipóteses de ganhar?
Tinha dúvidas acerca do resultado, mas o mais importante não era isso.
− Não tem que ver só com futebol e ganhar. Tem a ver com o empowerment

da mulher e com desa�ar os preconceitos. Para mudares mentalidades tens
de começar com as crianças. É tão importante aprenderem a fazer frente à
discriminação como aprenderem a matemática e a língua portuguesa.
O Alex riu-se do meu discurso.
− Já percebi pela conversa que provavelmente a tua equipa vai perder.
Suspirei desagradada porque eu detestava perder.
− Não sei, mas nós vamos dar tudo! Queres vir ver?
O Alex �cou surpreendido com a pergunta, devia ser a última coisa que

tinha programado para o seu domingo.
Eu tinha de me despachar e naquele momento apeteceu-me que viesse.
− Tens alguma coisa melhor para fazer?
Bateu com a palma das mãos uma na outra e esfregou-as a seguir.



− Nem por isso. Bora lá ver o jogo do empowerment ou lá como isso se
chama.

Chegámos ao campo e fui rodeada pela minha equipa, exceto a Zubaida
que ainda não tinha chegado. A equipa adversária, constituída só por
rapazes, treinava em frente a uma das balizas sob as indicações de dois pais.
O terreno tinha as medidas dum campo de futebol de salão pintadas com

tinta branca e as balizas eram feitas com três paus. Ao longo das linhas havia
várias cadeiras e bancos, levados pelos organizadores e pais de jogadores. Já
lá estavam várias pessoas sentadas, incluindo a mãe da Júlia que me chamou
para ao pé de si. Cumprimentei-a, mas não me consegui sentar, estava
nervosa com o atraso da Zubaida, era muito estranho ela ainda não ter
aparecido. O Alex também não se sentou, preferiu �car de pé sozinho e
afastou-se para trás das cadeiras.
A Zubaida chegou pouco depois, descalça e de ténis rotos nas mãos. Os

ténis dela tinham desaparecido e o culpado devia ser um primo a mando do
Leonildo. Tentou usar os antigos, mas como a magoavam, tinha-os
descalçado e vinha com eles na mão.
Outra coisa não seria de esperar, a Zubaida calçava o 34 e aqueles ténis

eram 32. A raiva começava a deixar-lhe os olhos brilhantes e falou-me
bruscamente.
− Não faz mal. Eu vou jogar descalça.
Chamei a equipa toda A Ilda era a menina com o pé mais parecido com o

da Zubaida e devia calçar o 35.
Fizemos uma troca tripla, a Ilda �cou com os meus ténis e gostou muito

deles. A Zubaida �cou com os da Ilda, que lhe estavam grandes mas muito
menos que os meus.
Depois de ter a minha equipa calçada o que foi um grande desa�o, sentei-

me ao lado da mãe da Júlia, sorridente e muito bonita na sua capulana azul.
Como a maioria das mães dos meus alunos em Moringane, a mãe da Júlia
era mais nova do que eu. Tinha menos de 30 anos e uma �lha de 11, o que
signi�cava que devia ter sido mãe aos 17 ou aos 18 anos. Se eu tivesse
tentado engravidar aos 18 anos em vez de aos 28, provavelmente teria
conseguido ter �lhos porque os meus ovários ainda não estavam estragados
pela endometriose. Só que aos 18 anos eu não conhecia o Ricardo, não tinha
passado um ano boémio entre Lisboa e Barcelona, não tinha mostrado o



meu mérito no colégio nem tinha feito viagens inesquecíveis pelo mundo
inteiro...
Se eu adivinhasse, teria deixado de tomar a pílula no dia em que conheci o

Ricardo e era provável que tivesse engravidado de um bebé nosso... A mãe
da Júlia não tinha um curso superior nem tinha feito viagens de sonho, mas
tinha três crianças maravilhosas, com o rosto harmonioso e os olhos da mãe.
Sorri para a mãe da Júlia, enxotei todos os pensamentos que não tinham a

ver com futebol e concentrei-me na prestação da minha equipa. O jogo já
tinha começado, as equipas estavam equilibradas e notava-se um grande
nervosismo em todos os meus jogadores. Passaram-se mais cinco minutos e
não os vi a fazer as jogadas que tínhamos ensaiado, nem a defender o
melhor que sabiam. Quando faltavam cinco minutos para acabar a primeira
parte, o Leocádio deixou passar um adversário pela parte lateral esquerda do
nosso meio campo, o miúdo chutou de lado, a nossa Júlia não conseguiu
defender e foi golo.
Enquanto a outra equipa celebrava, a Zubaida desatou a re�lar com o

Leocádio e com a Júlia. Soprei de irritação. A mãe da Júlia tentou acalmar-
me e pousou a mão no meu braço, numa carícia benevolente.
− Se perderem por um não é mau...
Não me conformei, eu já tinha jogado muito com eles e sabia que podiam

fazer mais. Não percebi o que estava a correr mal até os ver correr para mim
quando acabou a primeira parte. Quem ganha os jogos são as equipas e a
nossa não estava completa.
− Não vos vou mentir. Não estamos a fazer tudo o que somos capazes.

Vocês a partir de agora vão tomar atenção ao que eu digo! Se perdermos a
vida continua, mas nós podemos ganhar! Nós somos uma boa equipa!
Substituí o Nelton e a Ilda pela Assane e o Adérito. A seguir plantei-me à

beira do nosso meio campo defensivo, com os pés descalços e a garganta
preparada.
O nosso calcanhar de Aquiles era a defesa e tive de os estar sempre a avisar

de cada vez que alguém se estava a desmarcar. No ataque, a Zubaida era uma
máquina e o Leocádio fazia um bom par com ela, passou-lhe uma bola
longa, ela �ntou o defesa e marcou um golaço.
Voltei a ter catorze anos e a disputar o campeonato do desporto escolar, a

sensação era a mesma e sabia tão bem. A mãe da Júlia veio ter comigo para
celebrarmos e agarrei-me a ela aos saltos como fazia à minha amiga



Mafalda, a melhor extremo de basquete que já existiu.
A partir daquele momento, o frenesim de chegar à vitória apoderou-se de

mim e transformei-me numa desvairada a dar conselhos para dentro do
campo.
Troquei outra vez a Assane pelo Nelton, perderam uma bola quase ao pé da

baliza e treslouquei-me com eles.
Os miúdos naquele momento estavam imparáveis. Eu estava orgulhosa e

frenética, eles tinham de ganhar! Bastava um golo…
Enquanto eu dava dicas na defesa chegou um senhor ao pé de mim, pai

dum menino da outra equipa, que me pediu para falar baixo.
− Só se ouvem os gritos da professora. Os meus jogadores nem conseguem

falar uns com os outros…
Disse-lhe que me ia moderar e passei mais tempo sentada, a dar puxões no

braço da mãe da Júlia que estava a �car contagiada pelo meu desassossego.
Estava sentada com as mãos juntas à frente da boca, o meu gesto

desesperado antes de começar a puxar os meus cabelos como naquela vez
que o Gonçalo me tirou uma foto. Ouvi o Alex a chamar-me, ignorei-o e
continuei a olhar para o Nelton, que chutou para fora no momento em que o
Alex me tocou no ombro.
Virei-me para trás para o despachar, não ia sair do meu posto para me

despedir dele, que péssimo timing para se ir embora.
− Alex, agora não posso falar contigo. Deixa-me! – Fui bastante mais

intempestiva do que seria razoável, mas ele não pareceu nada afetado pela
minha falta de maneiras, até sorriu a apreciar o meu desespero. Voltei-me
outra vez para o jogo, ele segurou-me pelos ombros e aproximou a boca do
meu ouvido.
− Ouve-me, So�a. Aquele defesa do lado esquerdo está muito cansado. A

Zubaida que o pressione o mais perto possível e lhe tente tirar a bola. Virei-
me para trás, surpreendida e indecisa em seguir o conselho dele.
− Percebes de futebol?
Fez-me um sorriso travesso, como nunca lhe tinha visto.
− Não percebo muito de futebol, mas sei ver quando alguém já está para lá

de Bagdade e vai fraquejar.
Achei a expressão estranha, mas pareceu-me que ele estava muito seguro e

arrisquei. Chamei a Zubaida e disse-lhe para fazer o que o Alex tinha
sugerido.



Mordi os lábios até me doerem quando remataram à nossa baliza. O
Leocádio chutou para longe e a Zubaida desatou a correr, num daqueles
arranques que parecia que tinha sido eletri�cada. Alcançou o defesa que o
Alex dizia que «estava para lá de Bagdade» e num movimento digno de uma
campeã tirou-lhe a bola. O meu coração parou quando vi a bola entrar na
baliza. Quando voltou a bater o Alex tinha-se afastado outra vez e a mãe da
Júlia estava abraçada a mim.Gritámos e festejámos as duas como se nos
tivessem salvado a vida. Há qualquer coisa mágica no desporto, que nos faz
sofrer como se a nossa sobrevivência estivesse em risco e chorar de alegria
quando a nossa equipa marca.
Só faltavam dois minutos para o jogo acabar, mandei-os defender e quando

o árbitro apitou a vitória era nossa. Foi uma grande alegria que partilhei
com a minha equipa e os alunos da escola que estavam a torcer por nós.
Quando a euforia começou a decair o Alex apareceu ao meu lado.
− Tenho que admitir uma coisa. Subestimei-te, é uma coisa que raramente

me acontece.
Pensei que ele ia falar das minhas capacidades organizativas no desporto.

Ele sorriu e fez-me um elogio que não tinha nada que ver com futebol.
− Tu estás muito à frente do voluntariado para a sel�e...
− Eu não sou voluntária, vou receber o ordenado da Rita e odeio sel�es.
Estava tão feliz com o desfecho do jogo que respondi naturalmente, sem

nenhuma amargura que levantasse suspeitas. A vitória da minha equipa,
depois de sofrer «até à morte», tornava a traição do meu ex-marido muito
menos dramática.
A Ilda e a Zubaida vieram ter comigo para trocarmos os sapatos antes de

irem brincar para a praça. Como não queria que a Zubaida fosse descalça,
propus à Ilda levar os meus ténis e deixar a Zubaida �car com os seus.
A Ilda adorou a ideia e não resistiu a perguntar.
− Para sempre, professora?
Ri-me do seu entusiasmo por receber uns sketchers em segunda mão.
− Para sempre.
Despedi-me delas, depois da mãe da Júlia e a seguir de outros familiares

dos meus alunos. Enquanto isso, o Alex manteve-se relativamente perto, à
espera de uma oportunidade para também se despedir e ir embora.
Eu ainda estava eufórica, a adrenalina do jogo ainda me corria nas veias e a

última coisa que me apetecia era ir para casa ler um livro. Sentia-me



poderosa e a transbordar de energia. Assim que ele se aproximou, agradeci a
dica e apreciei o seu rosto, os olhos escuros como o chocolate combinavam
mesmo bem com as sardas cor de caramelo.
− Sabes uma coisa, Alex? Tenho uma ideia.
Ele ajeitou-me os cabelos, desalinhados pelos saltos e pelos abraços.
− Vais desistir de dar aulas e dedicares-te a treinar equipas de futebol

mistas?
Senti-me encorajada pela piadinha e por ele estar a tentar organizar a

minha cabeleira revolta.
− Para já não. Queres vir até minha casa para celebramos os dois?
Da outra vez ele tinha-me desa�ado no bar, eu também podia desa�á-lo.

Era uma mulher adulta, independente e segura, ou se não era, ia começar a
ser.
Não me respondeu logo, �cou a olhar para mim com uma expressão

interrogativa e maliciosa.
− Como é que queres celebrar? Trouxeste uma garrafa de champanhe

francês?
Às vezes era um idiotazinho. A sorte dele é que tinha outras qualidades que

compensavam a idiotice.
− Lamento, mas não tenho champanhe… – Não tinha champanhe nem

quase nada na cozinha que me parecesse que ele apreciasse − … mas
podíamos fazer uma brincadeira como na sexta-feira, só que uma coisa
diferente.
Baixou a cabeça para os meus pés descalços e sujos, depois levantou-a e

avaliou-me com um sorriso quase impercetível.
− Queres brincar a quê?
Respondi a pensar numa versão adulta e muito pouco ortodoxa...
− Aos professores.
Olhou-me com ternura, mas pensou mais tempo do que eu desejaria antes

de acenar com um meio sorriso.
− Pode ser. Calculo que vais ser a professora...
Retribuí com o meu sorriso mais malicioso.
− Claro.

O Alex queria ir buscar-me outros sapatos, mas eu recusei porque eram só
dez minutos até minha casa e as outras pessoas fartavam-se de andar



descalças. Ficou contrariado e foi o caminho todo a olhar para o chão à
procura de perigos.
− Eu já andei descalça na rua mais vezes, Alex. Sei como ter cuidado.
− Andaste em Portugal, se te magoares tens um hospital ao lado com tudo

e mais alguma coisa. Aqui nem deve haver antibióticos, podes apanhar uma
gangrena esquisita qualquer e �cares sem um pé.
Olhei para ele e �z um esgar de desacordo.
− Que exagero, tenho a certeza que há antibióticos aqui!
− OLHA para onde vais, tens um vidro ali.
Enquanto falava, puxou-me para alterar a minha trajetória e eu ri-me da

nossa �gura. Era um cenário diferente, mas tive a mesma sensação de
familiaridade como quando acordei ao seu lado.
Cheguei a casa sem me magoar, pedi-lhe para �car na sala e fui tomar um

duche rápido.
Vesti o conjunto com rendas que a Joana me deu e a seguir abri o guarda-

roupa na seção da Rita. Escolhi uma saia cinzenta e uma blusa branca com
riscas azuis, ambas fora de moda há muito tempo. Pus a blusa para dentro
da saia e apertei-a com um cinto para não me cair, aquela toilette ia �car
absolutamente perfeita com os óculos jurássicos que tinha encontrado no
armário da casa de banho. Máscaras era comigo, não tinha tido muita
disposição no Carnaval, mas naquele momento estava-me mesmo a
apetecer.
Completei o fato de professora antiquada com as minhas sandálias altas de

tiras castanhas e senti-me muito satisfeita quando me vi ao espelho.
A Rita não se ia importar com o meu aproveitamento. Ela também era a

favor de brincarmos e aproveitarmos a vida, com alegria e bem-querença. E
mesmo que a bem-querença não fosse o sentimento principal que me
inspirava, era algo muito mais egoísta e lascivo, ela não se iria importar à
mesma.
Imaginei que o Alex ia achar a ideia divertida e sexy, uma continuação da

brincadeira da princesa, mas mais picante...
Ficou de boca aberta quando me viu chegar à sala, olhou-me divertido e

muito curioso.
− Essa roupa é tua? Usas óculos?
Fiz-lhe um olhar altivo e reprovador.
− Tenha maneiras, por favor. Para si é professora So�a. Já sabe a matéria?



Pensou durante uns momentos e respondeu-me com uma expressão
desinteressada.
− Acho que me saí bem no teste de sexta-feira, apesar de me ter obrigado a

repetir a prova...
O Alex parecia muito sério, mas tinha sentido de humor e sabia brincar,

aquilo ia ser bom. Fui percorrida por uma onda de prazer só pela
antecipação...
− Não seja insolente. Estudou a fotossíntese?
Cruzou os braços e respondeu-me com a cabeça apoiada nas costas do sofá.
− Claro. É o que as árvores fazem...
Fiz uma expressão severa e avancei na sua direção.
− Eu ainda não lhe perguntei nada. Nem lhe vou perguntar enquanto

estiver esparramado no sofá. Levante-se e sente-se aqui.
Fui buscar uma cadeira à mesa de jantar e coloquei-a no meio da sala.

Enquanto ele caminhava na sua direção, acrescentei num tom autoritário
− Com as costas direitas, por favor.
Sentou-se e �cou a olhar para mim. Ajeitei os óculos de massa castanha

para ver por cima das armações e avaliar a sua reação à blusa enorme a
combinar com a saia pela canela.
Ele parecia indiferente e à espera que eu tomasse a iniciativa. Não estava

muito entusiasmado, ou então disfarçava bem.
− Para seu bem, espero que saiba responder às minhas perguntas.
Pus os óculos outra vez para cima e �z um olhar austero através das lentes.
− E se eu não souber responder? Vai-me bater? – perguntou num tom

desinteressado e decidi fazer suspense.
Não lhe disse nada enquanto caminhei em círculo à sua volta, depois

coloquei-me atrás dele e falei-lhe ao ouvido.
− Não me insulte, Alex. Os meus métodos são modernos. A educação não

se consegue com castigos. Consegue-se com... − Toquei ao de leve com os
lábios na sua orelha e sussurrei com a minha voz mais sensual.  −
Recompensas.
Voltei para a sua frente e ele já não parecia nada indiferente.
− Pode tirar o sorrisinho palerma da cara porque eu tenho muitas dúvidas

dos seus conhecimentos...
Interrompeu-me muito con�ante.
− Não tenha, professora So�a. Sei tudo e mereço as recompensas.



− Vamos ver isso. As plantas fazem a fotossíntese de dia ou de noite?
Era fácil e ele respondeu depressa.
− De dia.
Fiz um sorriso aprovador, desapertei os botões da blusa e tirei-a de dentro

da saia. Abri-a muito devagar enquanto o �tava e depois deixei-a escorregar
até ao chão. Fiquei com o meu top sexy, com rendas no peito e um tecido
acetinado justo na barriga que me favorecia bastante. O Alex �cou de boca
aberta, a devorar-me as maminhas cobertas de renda com os olhos de
chocolate.
Dei uns passinhos sedutores à sua volta, para que me pudesse apreciar no

meu top sensual de todos os ângulos.
− O que precisam as plantas, além de luz, para fazer a fotossín...
− Dióxido de carbono. − Fez um sorriso triunfante que se esbateu quando

abanei a cabeça, a fazer um esforço para manter a minha compostura.
− Incompleto e sem direito a recompensa.
O meu aluno �cou muito re�lão, a achar que sabia mais sobre fotossíntese

do que eu.
− Não pode ser. Está certo, usam dióxido de carbono!
Admoestei-o com o olhar.
− Incompleto porque faltou dizer água.
Fez um trejeito de autorrecriminação e mostrou os dentes numa expressão

contrariada. Resolvi dar-lhe uma de barato.
− E o que produzem?
− Oxigénio, professora So�a.
Faltava dizer hidratos de carbono, mas ia considerar certo. Desapertei o

cinto, virei-me de costas para ele e tirei a saia, com movimentos lentos e a
rebolar as ancas. A seguir, pavoneei-me pela sala só de lingerie e sandálias.
− E como se chama o pigmento das plantas responsável pela realização da

fotossíntese?
O Alex tinha entrado na brincadeira e parecia desesperado por não se

lembrar. Decidi dar-lhe uma ajuda.
− Cloro...
Ele lembrou-se e gritou a resposta, cheio de con�ança.
− Cloro�la!
Não aguentei mais e desatei a rir. Tirei os óculos porque me começavam a

incomodar e coloquei-os na mesa ao lado do sofá. Sentei-me ao seu colo,



com uma perna de cada lado e encostada a ele. Nesse momento, percebi sem
qualquer dúvida que ele estava a adorar a brincadeira...
− Professora So�a?
Aproximei os meus lábios dos dele.
− Sim, Alex?
− Está na hora do recreio. − Falou num tom �rme e autoritário, a seguir

levantou-se e levou-me com ele. Agarrei-me ao seu pescoço e entre risos
abafados pedi-lhe para ter cuidado com a roupa da Rita, que eu tinha
deixado espalhada pelo chão.
O aluno Alex e a professora So�a deixaram de existir enquanto ele me

levava em direção ao quarto, estava a ser sexy e divertido, mas não �quei
com pena de ter acabado. O Alex e a So�a também se divertiram muito os
dois, na cama de ferro pintada de vermelho da professora Rita.

Depois de estarmos juntos ele continuou a abraçar-me com ternura, o meu
amante gigante e sem paciência gostava de mimo. Eu também gostava, mas
sentia-me a adormecer. Dei-lhe um beijo no peito e deitei-me de barriga
para baixo encostada ao seu corpo, era bom sentir o seu calor enquanto
entrava em modo de preguiça e inanição a�er love.
Ele �cou algum tempo deitado de barriga para cima com as mãos atrás da

nuca, mas depois começou a �car inquieto e perguntou-me se eu tinha
fome. Respondi negativamente, fechei os olhos outra vez e ele levantou-se.
Percebi que se vestiu e depois passos na cozinha, ouvi-o remexer nos

armários e abrir o frigorí�co. Era provável que não aprovasse os �ocos de
aveia integral nem as bolachas de água e sal sem aditivos que me tinham
dado muito trabalho a encontrar. Quando voltou para o quarto, virei a
cabeça para a porta e abri os olhos. O Alex estava encostado de lado à
ombreira da porta e falou-me num tom de reprovação.
− Não tens nada de jeito para comer.
Pareceu-me que ele estava à espera que eu me levantasse e fosse procurar-

lhe comida de jeito. Eu queria ser uma boa an�triã, mas não me conseguia
mexer... Além disso, eu não tinha fome e estava tão bem ali deitada...
− A vantagem de ter um corpo pequeno é que se mantém com pouco

alimento.
Ele podia ir comer para a casa dele, eu �cava bem só com as bolachinhas

até ao dia seguinte.



− Então veste-o, porque eu estou cheio de fome e temos de ir comer a
qualquer lado.
Não queria mesmo nada levantar-me, mas não achei bem mandá-lo jantar

sozinho depois de uma brincadeira tão boa...
− Tenho uma ideia melhor. Vai ao restaurante da Joaquina buscar comida,

ela disse-me que hoje ia fazer caril de camarão com amendoim e que eu
tinha de experimentar. Leva os recipientes plásticos que estão ao pé do lava-
louça.
Fitou-me contrariado e de olhos semicerrados.
− Claro que sim! O preto que trabalhe para a mucunha �car a dormir!
Mucunha era branca. Ia responder-lhe que estava a ser preconceituoso, mas

depois desvalorizei. Eu até nem era muito branca, a minha pele já estava
muito bronzeada do sol que apanhava nos recreios e era pouco mais clara
que a sua. Lembrei-me de como o meu pai nos chamava, à minha avó, à
minha mãe e a mim, e inspirei-me nisso para lhe responder. Sentia-me em
paz e benevolente..
− Eu não sou branca e não estou a dormir. – Era bom brincar ao faz-de-

conta, apetecia-me continuar.
− Ah não? Então estás a fazer o quê? – Desencostou-se da ombreira e

olhou-me impaciente, era mais irritadiço que os miúdos nas visitas de
estudo, quando tinham fome e não os deixava comer dentro do autocarro.
− Sou uma índia Cherokee e estou a fazer um ritual.
Ficou surpreendido pela resposta tola e eu continuei a �tá-lo pelo canto do

olho, ensonada e sem me mexer.
− Que ritual?
Sorri-lhe para o apaziguar, sentia-me tão bem...
− Um ritual índio de contemplação da satisfação interior que só as índias

Cherokees conhecem e não te posso contar.
Cruzou os braços e abriu os olhos como se me fosse fazer um aviso

importante.
− Se não tiveres a mesa posta quando eu voltar, vai-se acabar a satisfação

interior para ti.
Claro que quando ele voltou eu ainda estava deitada, embrulhei-me no

lençol para lhe abrir a porta e corri assim que ele entrou para me ir vestir. O
Alex foi para a cozinha à procura de pratos e talheres enquanto me gritava.
− Sim, é melhor correres! Primeiro abriste a porta sem perguntares quem



era e depois apareces toda nua enrolada no lençol! Sinceramente, estou feito
contigo!
Jantámos o caril da Joaquina e depois comemos gelatina de pacote, que eu

tinha feito no dia anterior e era a única sobremesa que me saía bem. Levei-a
para o sofá com duas colheres para a dividirmos e �cámos a conversar
tranquilamente até às dez da noite, altura em que senti a aproximação da
hora desconfortável da despedida e o Alex constrangido como na manhã de
sábado.
− Sabes que...
Achei que não fazia sentido ele repetir o discurso «eu é só isto». Tinha

percebido da primeira vez, mas se era inevitável, mais valia ele dizê-lo
depressa e despachar a questão.
− Sim, Alex? 
− Há uma estrada para oeste a caminho de Namaacha, que vai dar a um

lago e a uma cascata. Estava a pensar se depois das aulas não gostarias de ir
até lá dar uma volta. Podíamos ir no jipe da empresa...
Sorri com a atrapalhação dele, duas noites antes tinha-me desa�ado para

uma aventura de sexo sem qualquer hesitação, mas convidar-me para irmos
dar um passeio de carro e ver uma cascata era motivo de grande embaraço.
− Gostava muito. Já ouvi falar nessa cascata, as pessoas costumam ir lá

fazer piqueniques. Quando é que queres ir?
O Alex �cou contente com o meu interesse, não me estava a convidar só

por julgar que seria delicado. Na realidade, não acreditava que o Alex se
sentisse obrigado a fazer nada por delicadeza.
− Amanhã tenho umas coisas para fazer depois do trabalho, mas na terça-

feira devo despachar-me cedo e apanho-te à saída da escola.
Tinha um encontro marcado para ir visitar uma cascata, com um homem

atraente mas do qual eu não sabia nada, meu amante há 36 horas. A minha
vida estava a tornar-se mais interessante e a complicar-se ao mesmo tempo.
Suspirei e decidi que complicações que acabavam como a brincadeira da

professora eram bem-vindas.



Quarta-feira, 5 de abril de 2017

Na terça-feira fui para a escola com um vestido azul-claro com �orzinhas
brancas, que me favorecia a cintura �na e era a peça de vestuário mais
feminina que tinha levado para Moringane. Foi um desperdício, porque o
Alex não apareceu à porta da escola até muito tempo depois de terem
acabado as aulas.
Na quarta-feira à tarde ele também não apareceu e decidi encerrar o

capítulo amante. Iria dedicar-me apenas à escola, aos meus alunos e aos
meus valentes Leopardos. Ia continuar a passar tardes com a minha
Zubaidinha e a investir no projeto Adam, o rafeirito magricela que passava o
dia a ladrar ao pé do meu alpendre. Não pensaria em mais nada, muito
menos em homens grandes surpreendentemente meigos na intimidade.
Depois de jantar dediquei-me ao Adam. Chamei-lhe assim em homenagem

ao Adam Levine, porque me parecia que os latidos do Adam canino tinham
algumas parecenças com o «Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh» da canção
One More Night que eu adorava.
Fui para a entrada com um prato de frango com mandioca e chamei-o com

o assobio que usava para a Gwen. Pus-lhe dois pedacinhos pequenos no
chão e ele comeu-os num instante, a seguir coloquei um pedaço de frango
na mão aberta e incitei-o a vir buscar.
Reconheci-o ao longe. Só ele era assim grande e andava com aquele passo

rápido. Só ele faria o palerma do meu coração acelerar.
Fiquei irritada por também respirar mais depressa, o meu cérebro tinha

acabado de encerrar o capítulo amante, mas o meu corpinho era um traidor.
O Alex foi abrandando a cadência do passo, até parar no limite do meu

pequeno alpendre.
− Olá, So�a. Estás cá fora.
Era uma a�rmação e não uma pergunta, como tal decidi não responder.
O Alex voltou a falar, mas não propriamente com o tom arrependido que

eu esperaria de alguém que faltou a um encontro. Estava curioso e
desaprovador.
− O que é que estás a fazer com esse cão sarnento?
Que pouco agradáveis eram as palavras do meu ex-amante, não devia estar



com muitas saudades. Respondi enquanto falava com o meu futuro cão.
− O Adam não é sarnento. É um cão lindo. Não és, Adam?
Sorriu sem vontade só com o lado direito da boca.
− Sim é lindo. Nunca vi um cão tão lindo. – Falou com ironia e desprezo.

Desgostou-me ouvi-lo falar assim porque me pareceu um homem mau. A
minha contrariedade deve ter-se espelhado no meu rosto e fê-lo abandonar
o sarcasmo.
– Se fosse a ti parava já com isso. O cão daqui a nada está a morder-te e

depois tenho de te levar ao hospital para te coserem a mão.
O sermão sobre uma dentada iminente deu-me outra vez aquela sensação

de familiaridade, como na primeira vez que dormirmos juntos e quando
caminhei descalça depois do jogo de futebol.
Senti-me menos ressentida e respondi-lhe com um acento experiente, eu

não era uma inconsciente e sabia o que estava a fazer.
− Claro que não me vai morder. Repara como são meigos os olhos dele.
A seguir, voltei-me outra vez para o Adam. O rafeirito aproximou-se da

minha mão, mas no último momento recuou nervoso.
− Vais �car aí quanto tempo? Ele não quer comer da tua mão. − O Alex

também estava a �car nervoso, respirou fundo e fez um trejeito de
inquietação.
− Claro que quer, só que teve uma vida difícil e não con�a nas pessoas.
− Pois, acontece a alguns.
Pareceu-me como se não estivesse a falar do cão, mas de algo mais

importante. Olhei-o a tentar perceber-lhe alguma emoção no rosto, mas não
vi nada além de aborrecimento por eu estar a tentar domesticar o Adam.
− O que queres, Alex?
Pôs as mãos nos bolsos e demorou-se a escolher as palavras.
− Pensei que podias querer jantar comigo. Podíamos ir buscar comida à

Joaquina e comer na tua casa, ou comer lá, como tu preferires…
Tinha combinado ir buscar-me à escola para irmos ver a cascata no dia

anterior, mas aparecia no seguinte para jantar na Joaquina.
Fiquei irritada, não pela situação em si, mas pela forma idiota como me

estava a afetar. Ele que fosse jantar com o Filipe ou com o colega sinistro da
obra.
− Obrigada, Alex, não tenho fome, já comi uma sandes.
Virei-me outra vez para o rafeirito, com esperança de que o Alex se fosse



embora sem me dar tempo de mudar de ideias.
− Não devias estar a fazer isso. Quando voltares para Portugal vai ser pior

para ele.
O Alex não só continuava ali, como se julgava no direito de opinar sobre a

legitimidade da minha tentativa de criar laços com um cão vadio.
Fiquei incomodada com a censura e defendi-me num tom revoltado.
− Não consigo compreender esse argumento de não mimar um bicho ou

uma pessoa se só o pudermos fazer temporariamente. Nem sei como é
possível controlar assim as emoções! Eu gosto de Adam, quero fazer dele um
cão feliz agora e não vou deixar de o fazer porque me vou embora daqui a
uns meses.
− Depois, ele vai voltar para a rua outra vez e vai-lhe custar mais não ter

quem lhe dê comida.
O ponto de vista dele também fazia sentido, mas eu não queria viver assim

e não lhe queria dar razão.
− Sabes o que dizem os budistas? Nunca sabemos o que vem primeiro, se o

amanhã ou a próxima vida. O futuro é incerto, só o presente é que conta.
O Alex cruzou os braços e olhou-me pouco convencido.
− Também estou com esperança de convencer a Rita a �car com o Adam.

Vou domesticá-lo, depois de bem alimentado e de um bom banho, vai ser
um cão adorável.
Ele �tou o rafeirito e depois fez-me uma expressão séria.
− Tenho muitas dúvidas sobre isso.
− Eu não tenho. Daqui a duas semanas nem o vais reconhecer.

Ele desistiu de me demover da minha tarefa de encantadora canina, mas
não se foi embora. O meu ego, que estava bastante em baixo, agradeceu.
− A Joaquina no domingo tinha lá um bolo de mandioca que parecia bom,

podias acrescentar uma fatia à tua sandes.
Fiz um sorriso tranquilo de budista, por dentro estava em polvorosa mas

ele não precisava de saber.
− Obrigada, Alex, Estou bem. Não quero comer mais nada.
− Então eu podia ir buscar comida para mim e jantar na tua casa. – Falou

sem pensar e arrependeu-se a seguir, vi-o na sua expressão constrangida.
Resolvi explorar o seu embaraço, para me vingar dos dois dias de espera.

Olhei para ele a �ngir curiosidade



− Queres ir buscar comida para jantares na minha casa?
− Sim, se não te importares, e podíamos fazer qualquer coisa a seguir.
Tinha de lhe dar crédito pela determinação, não ia voltar para trás sem

conseguir o que queria ou ser corrido à séria.
Sorri ao pensar no que é que ele quereria fazer a seguir. Talvez ler um livro,

jogar xadrez ou à bisca dos nove… Senti que precisava de ser elucidada.
− Qualquer coisa tipo o quê? – Estava a ser deliberadamente maldosa, mas

ele merecia.
O Alex fez um estalinho de descontentamento com a língua e mudou de

posição, muito desconfortável com a pergunta.
− Tipo... brincar? – Imediatamente a seguir, estava de olhos fechados e

franzidos, a abanar a cabeça num gesto de autorrecriminação.
Ia espicaçá-lo para o embaraçar mais, mas o Adam salvou-o. Num impulso

corajoso comeu o frango da minha mão, o que me deixou muito satisfeita e
me fez desistir de ser má para o Alex.
Resolvi mudar de ideias e seguir os ensinamentos budistas que tinha

acabado de partilhar. Se tudo era temporário, mais valia aproveitar o
momento e «brincar» com ele proporcionava uns excelentes momentos...
Peguei noutro pedaço de frango para cimentar a minha relação com o

Adam e fazer o Alex sofrer mais um bocadinho.
− Quem é um cãozinho lindo, Adam? Achas que devemos brincar com o

Alex? Estás triste porque ele te chamou sarnento e achou que me ias
morder? Tens razão ele devia pedir-te desculpa...
− Desculpa, cão. – Foram umas desculpas atiradas à pressa e nada sinceras,

mas decidi que o Adam não era rancoroso e as ia aceitar.
− A que queres brincar? À brincadeira da princesa outra vez? Às

professoras? A alguma coisa diferente?
Curvou subtilmente os lábios num sorriso tímido, aquele sorriso �cava-lhe

muito bem.
− Não sei… Pode ser aos índios Cherokees, não é o que tu és?
Continuava a sorrir com a mesma expressão receosa. Era um meio sorriso

enternecedor, apeteceu-me beijá-lo e percebi que gostava do Alex, muito.
− Pode ser aos índios sim, até já tenho um nome cherokee para ti, Alex.

Vais ser o «Grande-urso-que-quer–brincar».
Ele alargou o sorriso e acenou a concordar com o nome.
− Também tenho um nome índio para ti: «Pequena-formiga-com-muita-



piada».

Decidi fazer-lhe companhia enquanto ele jantava no restaurante dos meus
vizinhos. Perdoei-lhe a falta de comparência sem tocar no assunto porque
ele estava mais falador que o habitual, contou-me histórias de quando fez a
tropa nos fuzileiros, torneios de karaté onde entrou e várias peripécias numa
base militar em Troia, onde faziam exercícios que não lembrariam a
ninguém civil no seu juízo perfeito.
Quando regressámos o Adam estava no meu alpendre, enroscado no tapete

que eu tinha deixado por baixo da janela. Apontei para o rafeirito com um
sorriso vitorioso e o Alex falou-lhe num tom indiferente.
− Boa, cão. És mais esperto do que pareces.
− Chama-lhe Adam, para ele se habituar e vir quando o chamamos.
− Porque é que te lembraste desse nome?
Expliquei-lhe a homenagem ao vocalista dos Maroon 5. Ele não se

lembrava da música e vi-me obrigada a cantar a parte do «Ooh, ooh ooh
ooh, ooh ooh, ooh ooh» para lhe mostrar. Ele continuava sem se lembrar,
por isso também lhe cantei o refrão baixinho, enquanto dançava com
movimentos suaves para não assustar o Adam canino.
Yeah baby give me one more night, Yeah baby give me one more night, Yeah

baby give me one more night…
O Alex não me deixou acabar a minha atuação, pegou-me ao colo com

uma perna de cada lado da sua cintura, beijou-me o pescoço e eu senti um
pequeno arrepio no centro do meu corpo. Parou de me beijar o pescoço e
falou-me ao ouvido, as palavras faziam-me cócegas e ressoavam dentro de
mim, naquele sítio profundo que gostava muito das carícias do Alex.
− Se o motivo do nome do cão se sabe, os fãs dos Maroon 5 vão dar cabo

de ti. É melhor não contares isso a mais ninguém. Dá-me a chave de casa.
Ele abriu a porta comigo ao colo e fechou-a a seguir com um pontapé nada

simpático. Mais tarde, tinha de o avisar para ter cuidado com as coisas da
Rita.
Ainda na entrada, agarrei-lhe a nuca para o beijar, tinha de con�rmar se

estar com ele era tão excitante como eu me lembrava, ou se a sua ausência o
tinha bene�ciado na minha imaginação. Fiquei contente porque a minha
memória estava perfeita e não tinha fantasiado, ele era meigo e excitante na
dose ideal, não tinha havido favorecimento nem confabulação nos dias



anteriores.

Depois de estarmos juntos, o Alex beijou-me na testa e deitou-se ao meu
lado com as mãos atrás da cabeça. Eu �quei de barriga para cima, encostada
a ele e a saborear aquele torpor bom depois do prazer... Estava a sentir-me
adormecer ao mesmo tempo que ele falava. Estava sempre cheio de energia,
devia ser porque ingeria muita calorias e tinha de as gastar.
− Não consegui ir ter contigo na terça... tive uma complicação no

trabalho...
Continuou com a�rmações vagas o que me levou a pensar que talvez não

fossem muito verdadeiras, mas naquele momento não achei importante
debater o assunto, uma maré de contentamento tranquilo estava a tomar
conta de mim...
− Não consegui... blablá... Também podias... blablá...
Acho que já estava a sonhar quando senti a cama baloiçar bruscamente.

Estiquei o braço à procura do seu corpo morno, mas não o encontrei.
Abri os olhos e vi o Alex de pé, a vestir a T-shirt com um único movimento.

Pestanejei para despertar completamente, ele não tinha agido assim das
outras vezes e não percebi aquela decisão súbita de se vestir.
− Vais-te embora? – Era óbvio que ia, mas não me ocorreu nada mais

inteligente para perguntar.
− Sim. – Respondeu bruscamente, sem me olhar e ao mesmo tempo que

vestia as calças.
− Porquê? – Estava surpresa e sem perceber o que motivava aquela sua

azáfama repentina para sair da minha casa.
− Já cumpri a minha função aqui. – Estava tão furioso sem razão e com um

discurso tão pouco lógico, que por momentos pensei que ainda estava a
sonhar.
− Como assim? Função? Que função?
− A que te pôs o sorriso parvo na cara. Missão cumprida. Adeus, até um

dia destes.
Assim que percebi o que ele queria dizer agarrei na minha T-shirt e

também a vesti rapidamente. Se ele queria ser ofensivo eu também queria, e
era mais fácil sê-lo sem as maminhas à mostra.
− O quê?! O que essa estupidez quer dizer mesmo? Preferias que �casse

triste e carrancuda a seguir?! Era suposto só tu gostares?



Estava a ser muito idiota, esforçava-se para me agradar, mas depois
ofendia-se porque eu gostava e �cava a sorrir…
− Não. Pre�ro assim.
Ia perguntar-lhe porque é que estava tão irritado se preferia assim, mas ele

cortou-me a palavra.
− Esquece. – Fez um gesto brusco com as mãos para encerrar a conversa e

saiu do quarto.
Parecia ofendido com alguma coisa que eu devia ter feito, mas eu não fazia

a mínima ideia do que seria, não tinha feito nem dito absolutamente nada.
Podia ir-se embora à vontade, mas antes eu queria saber o que tinha

motivado um amante carinhoso ter-se transformado naquele brutamontes.
Fui a correr atrás dele e puxei-lhe um braço com força.
Ele parou de andar e virou-se num movimento intimidatório, que me fez

pensar que poderia não ser boa ideia, para ninguém, provocá-lo �sicamente.
No entanto, como �cou calado a encarar-me, disse o que queria.
− Ficaste assim porquê? Eu �z-te algum mal ou disse-te alguma coisa?
Olhou para mim do alto dos seus 190 centímetros, com um olhar que era

suposto ser de indiferença, mas que tinha mais qualquer coisa, talvez
desilusão.
− Não me �zeste mal nenhum. E também não me disseste nada. Já estive

com gajas de quem nem sabia o nome, mas depois do serviço, quando me
perguntavam alguma coisa eu respondia-lhes. Por muito que não me
apetecesse ouvi-las, nunca as deixei a falar com as paredes.
Tive vontade de lhe bater, o que tendo em conta o seu tamanho e estado de

espírito era uma ideia terrível, mas não me consegui controlar e dei-lhe uma
palmada no braço à mesma. Ele olhou para mim como se me fosse comer
viva, mas depois virou-me as costas em direção à porta.
− Só podes estar a gozar comigo ou então precisas duma desculpa qualquer

para te ires embora a correr. Eu adormeci! Não te respondi porque
adormeci!
Ao mesmo tempo que lhe gritava, pensei naquilo que ele me tinha dito e

como era pouco credível. Questionei-o sobre o assunto num volume mais
baixo.
– Não sabias os nomes delas na altura ou não sabes os nomes delas agora?
Fez-me uma careta de descrença e recriminação.
− Adormeceste? Em dois minutos? – Pela forma como o disse não



acreditava em mim. – Na altura exata em que te estava a dizer que ontem
não fui ter contigo porque tive uma complicação no trabalho, mas que
podias ter-te interessado em saber de mim, ou pelo menos teres o telemóvel
ligado se não te estivesses nas tintas. – Aquela parte eu já não tinha ouvido,
mas era bom saber que ele queria que eu não me estivesse nas tintas.
− Claro que adormeci. Tenho insónias e esta noite acordei ainda não eram

seis da manhã. Ouvi-te um bocadinho assim ao longe, mas depois apaguei.
Não sabias os nomes dessas mulheres na altura, ou não sabes agora?
Ele fez uma espécie de sorriso com um franzir de testa, a assumir que não

sabia em nenhuma das ocasiões. Não dava para acreditar numa coisa
daquelas.
− Isso não é possível, não saberes os nomes delas.
− É, Sara. É possível. – Ele já não se queria ir embora, estava de mãos atrás

das costas numa pose militar como se estivesse em sentido, mas amigável.
Era querido da parte dele ter �cado ofendido com a minha suposta

indiferença e por ter pensado que não lhe respondi porque a conversa não
me interessava. Eu não era assim tão desprendida, ia fazê-lo compreender
isso, sem fazer promessas que nenhum dos dois estava interessado em ouvir.
− Fica a saber, Alberto, que há dois dias que não encontro o carregador do

telemóvel em lado nenhum e não me estou nas tintas. Na terça-feira levei
para a escola o vestido mais bonito que trouxe para Moçambique, as minhas
alunas acharam que eu estava o máximo. Perdeste uma grande
oportunidade.
Era verdade, quase todas as minhas alunas me disseram que estava linda,

exceto a Zubaida e a Júlia, adeptas incondicionais de calças e calções.
− O vestido mais bonito que trouxeste? Querias mesmo festa não era, Sara?
Estava bem-disposto e tinha voltado ao normal, voltei a bater-lhe no braço,

mais devagar do que da primeira vez.
− Queria, mas tu não apareceste. E depois ainda te passas comigo porque

adormeci. – Nem reparou que eu lhe tinha batido, passou os braços à minha
volta e �cou a olhar para mim.
− Porque não conseguiste dormir de noite?
− Por nenhum motivo especial, já tenho insónias há algum tempo.
Para evitar falar sobre o motivo das minhas insónias e porque estava cheia

de vontade de saber como funcionava, voltei ao assunto das amantes sem
nome.



− Agora a sério, isso é verdade? Fizeste sexo sem sequer saber o nome da
outra pessoa? Conta-me como é que foi?
O meu interesse era genuíno e sem reprovação, como numa espécie de

estudo de comportamento social. Nunca ninguém me tinha contado uma
experiência semelhante, devia ser um pouco depravado mas também
excitante...
− Porque é que queres saber isso?
− Estou admirada e gostava de saber como interagiram até ao ato. Estou a

pensar nisso e enquanto não me contares vou �car a imaginar como terá
sido.
O Alex riu-se da minha curiosidade e beijou-me na testa.
− Por isso é que não dormes à noite, essa tua cabeça pensa muito.
Senti-me desapontada por ele não me contar.
− Foi quando estavas na tropa e ias a bares duvidosos com a farda dos

fuzileiros?
Ajeitou-me os cabelos e abanou a cabeça, não se ia descoser.
− Porque é que não contas? Eu não tenho ciúmes, é só curiosidade...
− Eu sei, mas gosto da tua inocência, vou deixar-te �car assim. – Achei a

justi�cação completamente absurda.
− Eu não sou nada inocente. Sou uma mulher adulta, moderna e

desinibida. Acho que não me contas porque inventaste tudo para te armares
e nunca �zeste nada assim!
Fez um sinal a�rmativo com a cabeça, ia contar-me para provar que não

estava a mentir.
− É isso mesmo, inventei tudo.
Era malvado e tinha-me deixado sem argumentos. Dei um rugido de

exasperação e num impulso um pouco descabido belisquei-lhe o braço.
Tinha acabado de adormecer quando lhe deu para o drama, estava
rabugenta e sem �ltro. Daquela vez ele não ignorou a agressão e agarrou-me
na mão.
− Hei! Nunca ninguém te disse que isso faz mal? – Pela cara dele não

parecia nada magoado. Pelo contrário, parecia muito divertido por me estar
a contrariar.
− Sim, o Vasco, mas não lhe valeu de nada, belisquei-o vezes sem conta e

acho que não lhe fez assim muito mal!
Ele olhou-me em silêncio durante alguns segundos, talvez surpreso por ter



falado noutro homem. O Vasco para mim não era um homem, mas ele não
sabia disso. Depois encerrou a questão, sem demonstrar a mínima
curiosidade sobre quem era o Vasco.
− Tenho pena dele. Já é tarde. Vou só beber água e depois vou-me embora.
Decidi contar-lhe quem era o Vasco, não queria deixá-lo a pensar que era o

meu ex-marido, parecia que me estava a vingar da história não revelada das
amantes sem nome.
Sentei-me na mesa da cozinha e pus os pés em cima de uma cadeira. Não

me parecia que o Alex fosse uma pessoa que levasse a mal pés em cima de
cadeiras ou outras falhas de etiqueta do género.
− Não tenhas nenhuma pena do Vasco, ele era um terror. Pintou a cara das

minhas barriguitas com canetas de feltro e cortou os cabelos do meu pónei
arco-íris preferido.
Riu-se enquanto estava a beber a água e teve de parar a meio. Veio para o

pé de mim e apoiou as mãos nas costas da cadeira onde eu tinha os pés.
− Então, e porque é que não fazias queixa à mamã?
− Porque o meu pai e a minha mãe... – Frisei bem a palavra mãe, para ele

perceber que eu não tratava a minha mãe por mamã e por isso ele também
não o podia fazer. –... perdoavam-lhe tudo, com a justi�cação de que ele era
mais pequenino. Ele mostrava a sua carinha de bebé anjo e eles
desculpavam-lhe todas as maldades que ele me fazia.
− E a ti não te perdoavam? – Estava sério, a olhar-me como se o assunto

fosse importante.
− Claro que me perdoavam, mas eu fazia uma maldade enquanto o Vasco

fazia vinte. Aliás, se eu pensar bem, quase todas as maldades que �z foram
ideias dele e em conjunto com ele. Não imaginas a má in�uência que ele foi
ao longo da nossa adolescência e as di�culdades que tive para encobrir as
suas loucuras aos nossos pais.
Fitou-me com uma expressão de descrença e cruzou os braços.
− Acho que estás a exagerar. Dá-me um exemplo, para eu avaliar.
De repente, o Alex �cou cheio de interesse na minha adolescência agitada,

com um irmão malé�co e cheio de imaginação. O que não me faltavam
eram histórias para contar, as tropelias do Vasco davam assunto para toda a
noite.
− Foram tantas que nem sei por onde começar.
Ele continuou a insistir para lhe contar uma das nossas patifarias, como era



�lho único devia achar graça a histórias de irmãos.
− Vou-te dar um exemplo que nem foi o pior.
Contei-lhe um episódio de quando eu tinha dezasseis anos, com o Vasco e

o Telmo. A caminho de uma praceta onde nos juntávamos com amigos,
vimos a carrinha de um fornecedor de legumes, que costumava ir ao nosso
restaurante e gozava com o Vasco por causa do Sporting. O meu pai já nos
tinha ensinado a conduzir e a carrinha estava ligada, por isso o Vasco
resolveu andar com ela dois ou três quarteirões, para o homem pensar que a
tinham roubado e apanhar um susto. Fui com ele para garantir que eram
mesmo só dois ou três quarteirões, não fosse o homem entrar em pânico e
chamar a polícia.
A carrinha era difícil de conduzir, o Vasco atrapalhou-se a pôr segunda,

guinou para cima do passeio e bateu num poste de eletricidade. O homem
das hortaliças apareceu a espumar de raiva e o Vasco ia levando um enxerto.
Eu e o Vasco tivemos de arranjar trezentos euros para o arranjo da porcaria
da carrinha. Fiquei sem um tostão, tive de vender um casaco lindo da
Stefanel que a minha avó me ofereceu e dizer à minha mãe que o tinha
perdido na escola.
O Alex adorou a história, também já devia ter feito patifarias semelhantes

com amigos e devia estar a lembrar-se delas.
− Realmente, deves detestá-lo... Só não percebi como é que ele te obrigou a

ir para dentro da carrinha?
Ri-me e respondi-lhe com sinceridade.
− Adoro-o. Não o trocava por nenhum irmão responsável no mundo.
− E os teus pais nunca souberam?
− Contámos-lhes numa noite de Natal há uns anos. O meu pai já sabia da

história por alguém que nos denunciou, mas quando lhe dissemos o valor
do arranjo, chamou-nos palermas e explicou-nos que fomos completamente
roubados. O tipo aproveitou-se da nossa ignorância, mas o Vasco não lhe
perdoou.
Na madrugada antes do Ano Novo, a carrinha nova que entretanto

substituiu a que nós batemos �cou com os quatro pneus todos furados, por
ele e pelo Telmo. Eu também fui com eles, só para me certi�car de que não
faziam mais nada e só lhe furavam os pneus…
Enquanto o Alex me fazia um olhar avaliador, lembrei-me de como me

tinha divertido. O Vasco e o Telmo abriram uma exceção para mim nas suas



regras de não envolverem mais ninguém nas suas «atividades castigadoras».
Era justo eu participar, tendo em conta que a maior parte do dinheiro tinha
saído do meu mealheiro e do meu guarda-roupa.
Chorei a rir com a versão do Atirei o Pau ao Gato que eles inventaram.

Começava com «atirei o pau ao pneu» seguido de um chorrilho de insultos
sobre a masculinidade do homem da hortaliça, cantados alegremente
enquanto espetavam um pau com um prego enorme nos quatro pneus do
desgraçado.
Estava a rir-me sozinha do «atirei o pau ao pneu», quando o Alex

empurrou a cadeira onde eu tinha os pés, se colocou à minha frente e me
agarrou pelo queixo.
− Tu... Também és pouco fresca, és. Nada que eu já não tivesse percebido.



Uma vida nova em Moringane

A minha vida em Moçambique mudou a partir dessa noite.
O Alex passou a vir ter comigo depois do trabalho e jantávamos juntos, na

minha casa ou na Joaquina. Às vezes também íamos ao Funge, onde eu
adorava dançar, desde quizomba até orquestra Marrabenta, que o dono do
Funge venerava com solenidade.
O Alex não sabia nem gostava de dançar, mas fazia-me a vontade e

acompanhava-me. Devia ser o único cabo-verdiano que tinha nascido sem
ginga nem ritmo, mas eu divertia-me a tentar ensiná-lo.

Depois íamos para minha casa e ele �cava até de manhã. Dizia que o meu
colchão era melhor que o dele e eu �ngia que acreditava, mas estava
convencida que ele gostava era de adormecer ao meu lado, como eu também
gostava de adormecer ao seu.

Nesse dia, tínhamos combinado ele vir ter comigo mais tarde porque eu ia
a casa da Zubaida depois das aulas. A Júlia e o Leocádio viviam muito perto
e também quiseram levar-me às suas casas, para grande irritação de uma
Zubaida muito enciumada.
Visitei a sua horta nas traseiras e a seguir fomos para o alpendre de colmo,

que funcionava como cozinha e sala de jantar, onde conversei com a avó da
Zubaida enquanto ela cozinhava papa de milho e molho de feijões. No
regresso, encontrei o pai de outro aluno meu, que �cou muito feliz quando o
pus a par dos bons resultados do �lho. Quando cheguei à minha porta
encontrei o Adam e o Alex, o cão a abanar a cauda e o humano muito
impaciente.
− Que ideia foi essa de andares por aí de noite? E porque é que deixaste o

telemóvel em casa? Estou a ligar-te e a ouvi-lo tocar lá dentro!
Expliquei-lhe que tinha ido a mais duas casas além da casa da Zubaida,

quis provar as papas de milho, �quei à conversa com o pai do Lídio e o
telemóvel tinha �cado na cozinha de manhã.
Passou-lhe o mau feitio, fomos à Joaquina e a seguir voltámos para minha

casa como de costume.



O Alex às vezes era irritadiço, mas tinha outras qualidades que
compensavam a sua faceta menos polida e as nossas noites estavam a tornar-
se uma rotina muito boa. 
Estávamos a brincar aos índios Cherokees ou a outra coisa inventada no

momento, quando ele abriu a gaveta da mesa de cabeceira e fez um silvo de
descontentamento.
− Tsssssss! Estamos lixados. Acabaram-se os preservativos.
Pareceu-me que �quei ainda mais frustrada que ele.
− Não pode ser!
Riu-se da minha desilusão e beijou-me na testa a conter o desejo. Eu não

me queria conter independentemente dos preservativos.
− Já �zeste análises, Alex?
Sorriu-me divertido com a minha insistência.
− Sim, já �z várias vezes e até antes de vir para aqui, mas o problema não é

esse. Anda cá que eu brinco contigo às princesas...
Eu não queria brincar só às princesas, eu também queria tudo o que vinha

a seguir. Agarrei-me ao seu corpo enquanto lhe segredava.
− Eu também não tenho doenças. Não precisamos de preservativos…
Voltei a beijá-lo com carência, pensei que ele ia �car feliz com a ideia mas

não foi o que aconteceu. Afastou-me com delicadeza mas decidido.
− Nem penses.
Fiquei triste por não con�ar em mim. Eu estava a ser honesta, tinha feito

análises a tudo antes da minha quinta FIV.
Ele deve ter percebido o meu desconsolo, porque me fez uma festa suave

antes de me falar num tom carinhoso.
− Eu não gosto de crianças e não quero ter �lhos…
Encolhi-me como se tivesse sido atacada e recuei para me distanciar. Devo

ter parecido  assustada sem razão, mas ele relembrou-me algo que me
magoava profundamente e que eu me tinha esquecido nos últimos tempos
com a nossa aventura picante. Lembrou-me de que quase todas as mulheres
da minha idade podiam ter �lhos, quase todas, mas eu não.
A minha reação deve ter parecido sem nexo porque o Alex �cou

estupefacto. Segurou-me pelos braços com �rmeza e não me deixou afastar
mais.
− O que se passa?  
Mordi os lábios, ganhei coragem e depois falei de rompante.



− Eu não posso ter �lhos. Tentei muito mas nunca consegui. Só tenho um
ovário e não funciona.
Ele quis saber e eu contei-lhe da endometriose, dos tratamentos e da

cirurgia. Mostrei-lhe as quatro pequenas cicatrizes, dois riscos pálidos com
um centímetro de cada lado da minha barriga, um maior abaixo do umbigo
e outro dentro do umbigo. Ele já tinha reparado na cicatriz que era a mais
visível, mas não me tinha perguntado nada porque achou que era fruto de
algum acidente sem importância.
− Tiraram-te o ovário por aqui como?
Tapei a cicatriz que se notava mais com a mão direita.
− Aspiraram o líquido da endometriose e ele �cou pequeno.
Pôs a mão dele por cima da minha, cobria-me a barriga quase toda com os

seus dedos largos e compridos.
− Eu tenho muito mais cicatrizes que tu. Tiveste mais sorte que eu, porque

as minhas �zeram-me quando estava acordado...
Era verdade, ele tinha mais cicatrizes, duas nas costas, uma no peito, outra

na barriga, uma pequena por cima do sobrolho direito e outra na orelha,
causadas por acidentes nos fuzileiros e lutas. Devia ter sido um rebelde que
gostava de pancadaria antes de ser técnico de segurança...
− Sim, mas as tuas �cam-te bem e combinam contigo, dão-te pinta de

valentão!  
Franziu o sobrolho, afastou as nossas mãos da minha barriga e avaliou os

meus pequenos riscos brancos.

Suspirei enquanto ele o fazia, as minhas cicatrizes eram uma triste
recordação…
Lembravam-me de que eram inúteis e feitas em vão. Se eu tivesse tido um

bebé, provavelmente ia adorá-las e achar que me �cavam bem, mesmo que
fossem grossas e vermelhas.
O Alex ignorou a minha expressão contrariada, derrubou-me e fez-me

deitar de costas. Beijou-me longamente em cada cicatriz, depois foi subindo
os beijos lentamente até que apoiou os cotovelos de cada lado dos meus
ombros, beijou-me na clavícula, no pescoço, no maxilar, na boca e atrás da
orelha. Demorava muito tempo em cada lugar onde me beijava e eu �quei
outra vez em ponto de rebuçado, a contorcer-me enquanto ele me
sussurrava ao ouvido.



− Sabes o que é que combina comigo? Não são as minhas cicatrizes...
Levantou a cabeça, olhou-me nos olhos e não me disse mais nada, mas eu

senti o que é que ele achava que combinava com ele.
Foi só passado algum tempo e entre beijos, que falou outra vez ao meu

ouvido, com a respiração acelerada e a voz rouca.
− Tu. Tu é que combinas comigo.



Casais de antigamente

Dois dias depois, decidi pintar as pernas ferrugentas da mesa da cozinha. A
Zubaida quis ajudar-me, mas fartou-se ao �m de meia hora e já tinha ido
para casa há algum tempo quando o Alex chegou, mais tarde do que era
habitual.
Vinha com um ar cansado, o que também não era habitual. Sentou-se à

minha frente e �cou a observar-me enquanto eu terminava a perna que
faltava.
Ouvi-o respirar ruidosamente.
– Que calor do caraças esteve hoje! Estou todo lixado! – Até para falar

sobre o tempo era bruto, em modo Alex.
Continuei a pincelar enquanto falei.
− Não estiveste no hospital? Até me pareceu fresco lá dentro...
− Não, hoje fui a outro sítio. − Levantei a cabeça instintivamente porque a

resposta imprecisa me chamou à atenção. O Alex era... pouco �uído em
alguns assuntos, não era nada em concreto, apenas uma falta de
espontaneidade e um desconforto vago. Também podia ser uma impressão
errada do meu cérebro demasiado pensador.
Ia perguntar-lhe onde tinha ido, mas o que disse a seguir interessou-me

bastante mais.
− Já sei a que é que vamos brincar hoje!
Sorri curiosa com a brincadeira e perdoei-lhe ser mais reservado do que eu

gostaria, as nossas brincadeiras acabavam sempre muito bem…
− Aos pa... − Ia dizer pais, mas deve ter-se lembrado do meu problema e

interrompeu a palavra a tempo − … aos casais de antigamente!
Fitei-o com entusiasmo médio.
− Ai, é? Vamos brincar a isso hoje?
Bateu com as mãos uma na outra com força e depois esfregou-as com uma

expressão de contentamento.
− Sim, e começa já a partir de agora! − Encostou-se para trás na cadeira e

pôs as mãos atrás da cabeça com os cotovelos para fora, a versão sentada da
sua posição de dormir.



− Não me vou levantar mais desta cadeira. Tu, mulher, cozinha depressa
qualquer coisa boa para o jantar. Assim que a comida estiver pronta põe-me
o prato à frente bem cheio. A seguir, vamos diretos para o quarto, damos
uma rapidinha às escuras e tu só podes mexer os olhinhos.
Queria tê-lo repreendido, mas em vez disso ri-me quase até às lágrimas. O

Alex fazia-me sempre rir com aquele tipo de disparates, tocavam-me num
ponto tão sensível como idiota do meu sentido do humor.
− Lamento, homem de antigamente, mas essa brincadeira não vai dar.
Ele também estava cheio de vontade de rir, vi-o apertar os lábios antes de

fazer uma expressão autoritária.
− Porquê? Não me digas que tens medo do escuro?
Abanei a cabeça e �z-lhe um sorriso malandro, a parte do escuro e de só

poder mexer os olhinhos não me tinha incomodado…
− Não é por causa do escuro, é porque não sei cozinhar.
Franziu-me o sobrolho, como se não tivesse acreditado em mim.
− Não pode ser! Então, mas não eras casada e querias ter �lhos?
− Sim.
Arregalou-me os olhos e franziu a testa.
− E não sabes cozinhar? Como é que isso é possível? − Abriu os braços com

as mãos esticadas, como se a minha incapacidade culinária fosse a
explicação óbvia para o fracasso dos meus planos de ter uma família. Irritei-
me e deixei de lhe achar graça.
− A sério, Alex? És tão esperto! Se calhar �z tudo mal, em vez das cinco

FIV e da cirurgia ao ovário, devia era ter feito um workshop de culinária!
Revirou-me os olhos e fez uma cara de enjoado.
− Não, isso não! Workshops de culinária são pura paneleirice que não serve

para nada. Ias aprender a fazer umas comidas minorcas enfeitadas com
merdices, que não tiram a fome e não sabem a nada. Devias era ter
aprendido como as pessoas normais, que têm de cozinhar para terem o que
comer!
Não lhe respondi e voltei a pincelar a mesa. Até tinha achado alguma graça

à história das comidas minorcas, mas não quis que ele percebesse. Fiquei a
vê-lo pelo canto do olho, tinha apoiado os cotovelos nos joelhos e olhava-me
�xamente, a estudar-me como se eu fosse um espécime raro.
− Mas não sabes mesmo cozinhar nada? Nada de nada? − Parecia

estupefacto como se fosse a coisa mais estranha do mundo.



Acabei a minha pintura, fechei a lata da tinta e respondi-lhe com
desinteresse.
− Sei fazer ovos mexidos e estrelados, sandes e saladas…
Abanou a cabeça num gesto de desconsolo.
− Eu sabia! Tinha de haver qualquer coisa. Eras boa demais para ser

verdade!
Sorri ao ouvir o elogio que ele nem se apercebeu de que tinha feito.
− Não sei cozinhar mas sou boa em bricolage! Olha que bem que �cou a

mesa!
Fez um esgar de descrédito na direção do meu trabalho.
− Ah! Boa em bricolage! Espetáculo! Isso dá mesmo jeito a um gajo que

passou o dia inteiro a bulir e está todo torcido com fome! – A seguir, baixou
a cabeça, tapou a cara e percebi que se estava a rir para dentro. Grande parte
do que disse tinha sido a brincar, exceto a parte do desprezo pelas comidas
minorcas, aí pareceu-me estar a ser completamente verdadeiro.
Levantei-me, lavei o pincel no lava-louça e tentei recuperar a brincadeira.
− Eu vou num instante buscar comida à Joaquina e ponho-te um prato bem

cheio à frente. Vai dar exatamente ao mesmo.
Abanou a cabeça e respondeu-me no tom irritadiço de quando tinha fome.
− Não vais nada. Contigo nunca é um instante, vais �car a dar conversa à

Joaquina e à prima, a perguntar pelo sobrinho, pelo �lho do sobrinho, pelo
cão, e pelo gato! E eu nem daqui a uma hora estou a comer. Eu vou lá!
Levantou-se a reclamar em surdina para ele próprio. Antes de sair parou na

ombreira da porta e olhou para mim, desiludido e triste.
− Era bom demais para ser verdade. Tinhas de ter alguma de�ciência.
Atirei-lhe com o pincel lavado, o sacana desviou-se a tempo e depois foi-se

embora a rir baixinho.



Bondage

Os dias e as noites passaram-se, o Alex aceitou a minha «de�ciência» apesar
de continuar a fazer graçolas sobre o assunto, mas eu não aceitei que ele não
gostasse de crianças. Não fazia sentido. Ter �lhos é um dos instintos mais
fortes da raça humana, eu sentira-o. Além disso, a ternura, o gosto pela
brincadeira e o bom humor dele em privado, não batiam certo com aquela
a�rmação, ou pelo menos era o que eu, uma apaixonada por crianças, queria
pensar.
Era uma quinta-feira, ele estava no sofá a ver uns documentos no telemóvel

e eu a preparar uma �cha de Matemática. Acabei um exercício com frações e
não aguentei mais. Ou lhe perguntava ou explodia.
− Porque dizes que não gostas de crianças e não queres ter �lhos?
Ele �cou pensativo por instantes, depois respondeu-me com alguma

indiferença e a tentar ser engraçado.

− Não gosto de crianças porque são barulhentas, choram, fazem birras e
querem sempre muita atenção... – Encolheu os ombros a meio da resposta,
como se nunca tivesse pensado muito no assunto. – Chateiam-me o juízo.
Percebi que não me ia dizer mais nada, abanei a cabeça insatisfeita e

critiquei-o com ironia.
− A tua sensibilidade, às vezes, toca-me profundamente...
Ele fez a sua cara de quem queria festa e mudou de�nitivamente o rumo da

conversa, era quase tão bom como eu a evitar temas que não lhe
interessavam.
− A sério? Pensava que eram outras partes de mim que te tocavam mais

profundamente... – Deu um riso curto malandro com os olhos escuros
cheios de malvadez. O Alex também gostava de fazer graçolas em relação à
minha natureza carpe diem na intimidade…
− Não acredito que disseste isso! − Ele fez um trejeito gozão e recebi um

beijo na parte de dentro do pulso, um daqueles beijos que me aqueciam por
dentro e vinham brincar na parte mais profunda de mim... Depois, recebi
outro que se juntou ao primeiro, exatamente no centro do meu ser... O meu
corpo adorava aquele piadolas bruto, mas a meio do terceiro beijo decidi



dar-lhe o troco que ele merecia.
− Tem dias. – Disse-o com muita calma, como quem fala da saúde da

bisavó. Largou o meu pulso e �xou o olhar em mim, com os olhos escuros
muito mais inocentes.
− O que é que tem dias?
Pensei depressa porque não podia voltar atrás...
− O teu aprofundamento.
Olhou-me demoradamente, os olhos castanho-escuros avaliadores e uma

expressão impenetrável no rosto muito moreno.
− Apresenta as tuas queixas. – Disse-o num tom divertido e seguro de si. −

Eu quero melhorar. Pede-me o que quiseres. − Ficou calado por uns
momentos e depois acrescentou: – Menos para te chegar a roupa ao pelo,
essas cenas para mim não dão.
Sorri com o desenvolvimento inesperado.
− Não gostas de chegar a roupa ao pelo a ninguém?
Ele sorriu-me de volta, com um brilho trocista no olhar que o tornava

ainda mais atraente.
− Por acaso, até gosto, mas é para chegar a roupa ao pelo mesmo, à séria.

Lutar num tatami ou dar umas lambadas a um gajo qualquer armado em
parvo, mas a um gajo, que se possa defender e bater-me também. A uma
mulher não. – Franziu os olhos e continuou. − E digo-te mais, até me faz
confusão como é que há gajos que gostam disso. Vêm uma tipa boazona e
pensam: «Que grandes mamas, queria mesmo era dar-lhe com um cinto nas
costas!» Isso cheira-me a paneleiragem da grossa à distância.
Olhei-o a tentar conter o riso. Aquilo era muito bom, era uma pérola da

deliciosa �loso�a de vida de Alex, ainda melhor que o desprezo pelas
«comidas minorcas».
Esforcei-me para me manter razoavelmente séria e continuar a puxar por

ele. Tinha de me lembrar de todos os pormenores da sua visão sobre o
assunto para contar ao meu amigo Henrique. Ele ia adorar aquela teoria.
− Sabias que agora há toda uma onda de glamour à volta desse tipo de

coisas, Alex? Já ouviste falar nas Cinquenta Sombras de Grey? É um bestseller
que já vendeu milhares de livros e �zeram também um �lme...
Ele fez uma expressão enjoada.
− Vi o �lme porque não tinha nada melhor para fazer. É uma seca

descomunal. Um milionário que andava de helicóptero e não sabia o que



havia de fazer com uma gaja. Em vez de assumir que era paneleiro, que era o
melhor que tinha a fazer, decidiu dar-lhes chibatadas no lombo.
Foi muito difícil não me desmanchar. O pragmatismo do Alex era

fabuloso..
− A sério? Foi essa a tua interpretação? – Fiz uma expressão atenta e ele

�cou hesitante em relação à posição tão drástica que estava a tomar
relativamente ao bondage.
− Tu achas piada a essas merdas? Se quiseres muito posso dar-te uns

tabefes, mas tem que ser devagar, senão vou perder o ânimo e depois não há
mais nada a seguir. E tu, princesa, gostas muito do que vem a seguir...
Não aguentei e dei uma gargalhada. Ele não se importou com a minha

explosão e continuou nas suas considerações que ainda me faziam rir mais,
por pouco não �z xixi no sofá.
− Precisar de arrear numa gaja para levantar o mastro não me parece uma

coisa muito normal. Se precisam mesmo de arrear em alguém, arreiem em
gajos, a seguir �cam mais calmos e podem estar com gajas sem lhes bater.
Tudo era tão linear no extraordinário mundo do Alex. Consegui controlar-

me, limpei as lágrimas e espicacei-o mais um bocadinho. Era impossível não
explorar aquele �lão magní�co de divertimento.
− Estás out, Alex. Anda toda a gente a dizer que essas cenas são o máximo,

vendem-se montes de acessórios do género, a senhora da maleta vermelha e
as sex shops ganham rios de dinheiro com produtos desses...
O Alex não se deixou in�uenciar nada pelos meus argumentos sobre a

prosperidade do negócio.
Para grande pena minha deu por encerrada a questão, puxou-me e pôs-me

a mão aberta no rabo como se estivesse a medi-lo, um gesto muito mais
brincalhão que sensual.
− Umas palmadas de mão aberta só para fazer barulho até sou capaz de

não desgostar, mas pre�ro fazer outras coisas... − Afastou-me o cabelo, deu-
me um beijo no pescoço e uma lambidela a seguir.
Regozijei-me com os gostos dele...
− Hummmm... Eu também pre�ro essas outras coisas que tu fazes, Alex.
− Então, e qual foi o dia em que o meu aprofundamento não foi tão bom?
A brincadeira maldosa tinha-se virado contra mim, ele estava calmo e

sereno, mas eu provavelmente ia meter os pés pelas mãos.
− Aquela vez depois de virmos da Joaquina.



− Qual delas?
− Já não me lembro.
Agarrou-me nos braços com carinho e obrigou-me a olhar para ele.
− Tu gostaste de todas as vezes.
Con�rmei com o sorriso envergonhado de quem foi apanhado em

�agrante.
– Eu já sabia. És péssima a �ngir. Deves ser uma das pessoas mais

transparentes que já conheci, gosto muito disso.
Beijou-me nos lábios e pensei que era injusto eu ser sempre transparente

mas ele só às vezes. Gostava que falasse do trabalho e do motivo de não
querer ter �lhos, com o mesmo à vontade com que falava das comidas
minorcas e das 50 Sombras de Grey.



Férias da Páscoa

Decidi manter os meus planos de ir a Maputo nas férias da Páscoa. Apesar
de a nossa relação ser inde�nida, como o Alex passava as noites em minha
casa propus-lhe vir comigo. Ele não queria ir e tentou convencer-me a
desistir, Maputo era uma cidade sem nada de especial, igual a Moringane, só
que mais moderna e maior.
Eu nem lhe prestei muita atenção porque já tinha decidido que queria

passear na marginal, visitar o Museu de História Natural e ver o nascer do
Sol no Índico.
− Que mania é essa que tens com o nascer do Sol? Deve ser igualzinho ao

pôr do Sol na Costa da Caparica só que ao contrário.
Perdi a paciência para o tentar convencer que seria um bom programa, eu

era uma miúda da margem sul e não aturava ofensas à praia da minha
adolescência.
− Primeiro – Falei com o meu tom de professora sabichona −, o pôr do Sol

na Costa da Caparica é uma das coisas mais lindas de se ver neste planeta. –
Ele não refutou a minha a�rmação, por isso continuei num tom conciliador.
– Segundo, tu não precisas de vir. Passamos o �m de semana da Páscoa
juntos e vou para Maputo na segunda-feira quando tu fores trabalhar. Os
miúdos estão de férias e não há reuniões na escola. Não achas bem?
Era uma excelente ideia, aproveitava o Alex no �m de semana prolongado e

depois ia fazer turismo à minha vontade.
− Não, não acho bem. Acho mal. Ganhaste, vou contigo a Maputo no �m

de semana da Páscoa.
A falar-me assim tão rispidamente, nem consegui �car muito feliz por ele

ter decidido vir.

Nos dias que se seguiram, descrevi-lhe os passeios que tinha planeado e
pareceu-me mais entusiasmado, embora me tivesse confessado que não
apreciava passear em cidades a ver museus. Apesar disso, quando apareceu
em minha casa na Sexta-feira Santa de manhã com o jipe da empresa,
parecia moderadamente satisfeito.



− Embora tchapo tchapo que a mucunha tem maningue para ver em três
dias!
Chegámos às onze horas à guesthouse que eu tinha reservado. Ficava entre

o Museu de História Natural e o Jardim dos Namorados, tinha quartos
bonitos e piscina. O Alex não tinha levado calções de banho, mas eu ia
arranjar-lhe uns assim que encontrasse uma loja com roupa de praia.
Deixámos as malas e fomos ao Museu de História Natural. Podia ter-me

demorado mais um bocadinho, sobretudo nas coleções de estátuas e
máscaras das tribos moçambicanas, mas não o quis saturar com muita
cultura no primeiro dia e seguimos para o mercado do peixe, uma atração
que de certeza ele ia gostar.
Passeámos pelas bancas no andar de cima onde comprámos amêijoas,

caranguejos e uns camarões enormes. Depois, levámos tudo para um
restaurante e cozinharam-nos na hora. Acertei em cheio, o Alex achou
brilhante o conceito de lhe cozinharem a quantidade toda de comida que ele
quisesse comprar.
No sábado acordei o Alex para atravessarmos o Jardim dos Namorados de

noite, o que ele não achou piada nenhuma, para vermos o Sol nascer no
Índico, que foi lindo. Depois, visitámos a Fortaleza e passámos a ponte
suspensa para Catembe. À noite fomos a um restaurante famoso em frente
ao mar, a nossa extravagância do �m de semana. Depois de dividirmos um
peixe escalado delicioso e uma garrafa de vinho branco que ele achava que
tinha sido quase toda bebida por mim, admitiu que estava a gostar do �m de
semana.
A caminho do hotel, passámos num bar onde parecia estar a haver uma

festa de arromba e pedi-lhe para irmos dar um pezinho de dança.
Tivemos di�culdade em arranjar um lugar para estacionar, mas o passeio

na noite morna de mãos dadas com ele, soube-me tão bem como o gin e a
quizomba no Lo� Bar, cheio de gente a divertir-se.
Passava um pouco das duas da manhã quando decidimos ir embora,

estávamos a pé desde muito cedo e a cama fofa da guesthouse chamava por
nós. Àquela hora a rua perpendicular onde tínhamos deixado o carro estava
deserta e parecia mais longe. A meio do caminho, como se tivessem saído do
nada, apareceram dois tipos à nossa frente. Um deles tinha uma faca de
ponta e mola, que reluziu mesmo na rua mal iluminada, depois de um



clique que me fez tremer de medo. O da faca era mais velho e corpulento, o
outro era mais magro mas parecia igualmente feroz. O mais velho falou para
o Alex enquanto o ameaçava com a faca.
− A mala dela, a tua carteira, os telemóveis e os �os de ouro.
Ia ter de entregar as minhas coisas todas, até o meu �o com a medalha da

Nossa Senhora...
O Alex falou pelos dois sem se mover.
− Dá-lhes a tua mochila, So�a.
No exato momento em que tirei a alça da mochila e o mais novo estendeu a

mão para a receber, tudo aconteceu muito rápido. O Alex levantou a mão e
torceu o pulso do mais velho para o lado. A faca caiu logo a seguir, ao
mesmo tempo que o Alex deu uma pancada seca com a mão aberta por
cima da orelha do ladrão que caiu de joelhos.
Eu e o mais novo pensámos o mesmo e baixámo-nos em simultâneo para

tentar alcançar a faca. O Alex gritou-me áspero e irritado.
– Sai daqui, So�a! − Largou o mais velho e derrubou o mais novo com o

corpo.
Eu agarrei na faca e quando voltei a olhar para o Alex ele estava em cima

do mais novo, a dar-lhe socos na cara. Depois saiu de cima dele, agarrou o
outro que tentava fugir e encostou-o à parede com o antebraço, quase a
esmagar-lhe o pescoço.
Fiquei petri�cada, fascinada, e ao mesmo tempo apavorada com a força e a

violência atroz, com que ele lutava e como falava. Enxovalhou-o de �lho da
puta para baixo a rosnar, deu mais um pontapé no outro quando ele se
tentou levantar e depois mandou-os para o «esgoto de merda donde tinham
saído».
Pedi-lhe para chamarmos a polícia, mas o Alex não queria perder mais

tempo com aqueles «cabrões» e deixou-os ir embora. Desapareceram num
instante, a correr e a cambalear por uma ruela estreita.
Quando voltou para ao pé de mim eu estava imóvel, de olhos arregalados e

com a faca apontada não sei para onde.
O Alex falou-me como se o episódio a que tinha assistido fosse uma cena

banal do nosso quotidiano.
− Então? Queres �car com isso de recordação? – Apontou com o olhar para

a ponta e mola que eu continuava a empunhar sem motivo.
Abanei a cabeça e ele fez-me um sorriso que me reconfortou.



− Bem me parecia. – Tirou-me a ponta e mola, fechou-a com um gesto
experiente e guardou-a no bolso.
A seguir apertou-me contra ele.
− Está tudo bem, anda, vamos embora daqui antes que apareça mais algum

verme destes.
Quando entrei no carro ainda estava a tentar digerir o que se tinha

passado.
− Estás magoado?
– Não, nada.
− Onde é que aprendeste a lutar assim? – Olhei-o a sentir algum receio por

não saber muito sobre ele.
Respondeu-me secamente.
− Cresci num bairro lixado onde tinhas de ser forte.
Aqueles movimentos não eram de alguém que tinha andado à tareia em

criança, eram movimentos treinados, de quem tinha andado à tareia muito à
séria em adulto.
− Não pode ter sido só isso...
− Claro que não. Também andei na tropa e no karaté.
Acariciei a minha medalha como fazia muitas vezes quando me sentia

preocupada e falei mais para mim do que para ele.
− Foste muito violento...
Olhou-me de relance, visivelmente contrariado.
− Hum, hum. Pois fui. Mas se não fosse acho que já não tinhas isso ao

pescoço.
− É uma medalha de Nossa Senhora que a minha avó me deu e me protege

desde miúda. É o bem mais precioso que possuo. Antes de teres começado a
dar cabo deles estava a pensar pedir-lhes para �carem só com o �o.
O Alex abanou a cabeça, incrédulo e muito zangado.
− Não acredito que pensavas que ias convencer uns gajos deste calibre a

deixar-te �car com uma medalha em ouro, porque a tua avozinha te deu.
Acho que mais ninguém no mundo tentaria uma estupidez dessas! Levavam
a medalhinha e a seguir levavam-te a ti! – Disse avozinha e medalhinha com
uma expressão afetada de menosprezo, que me deu vontade de o beliscar.
Amuei e não falei mais. Subimos para o quarto em silêncio e fui

diretamente para a casa de banho, lavei os dentes, despi o vestido azul e
�quei só com o top que a Joana me tinha dado. Quando me despachei ele já



estava na cama na sua posição habitual de dormir, de barriga para cima com
as mãos atrás da cabeça. À primeira vista, estava impassível, mas num olhar
mais atento pareceu-me ligeiramente ansioso.
Eu também estava demasiado enervada para ignorar o que tinha

acontecido.
Fui até ao cadeirão para onde ele tinha atirado a roupa.
− Onde é que está a faca, Alex?
Olhou-me apreensivo e respondeu num tom neutro.
− Deitei-a fora.
− Não deitaste, não. Eu vi-te a guardá-la no bolso das tuas calças.
Suspirou impaciente e falou-me num tom contrariado.
− Então, está lá.
Segurei nas calças e encontrei a faca no bolso do lado direito. Ele �cou em

silêncio, com uma expressão tensa enquanto seguia os meus movimentos. O
Vasco já me tinha mostrado como funcionava uma navalha de ponta e mola,
carreguei no botão prateado a meio do cabo azul e ela abriu-se. Devia ter
uns doze centímetros de lâmina, aquele assalto podia ter acabado muito
mal…
Fiquei a segurar na faca como se fosse atacar alguém, senti o coração a

acelerar e chamei-o.
− Anda mostrar-me como é que o desarmaste. Foi tão rápido que não

consegui perceber.
O Alex sorriu-me e abanou a cabeça.
− Outro dia, hoje é muito tarde e bebeste demais para brincares com facas.
Retribuí o sorriso e apontei a ponta e mola na sua direção.
− Bebi o mesmo que tu. E tu brincaste às lutas e com facas.
− Acho que bebeste mais que eu, mas está bem. – Levantou-se, deu dois

passos e parou a meio metro de mim com as mãos nas ancas. − O que é que
queres saber?
− Quero que me mostres como é que lhe torceste o braço que tinha a faca

sem ele te conseguir atacar.
Ele deu um suspiro e abanou a cabeça.
− Não me consigo concentrar contigo dentro dessa roupa.
Semicerrei os olhos e �tei-o, a avaliá-lo como se não o conhecesse, o que

poderia corresponder à verdade.
− Tenho muitas dúvidas disso. Acho que já lutaste muitas vezes e que não



precisas de te concentrar, foi quase automático.
Ele sorriu, mas não admitiu nada.
− Não te mexas.
Passou a mão ao lado da minha lentamente, com o cotovelo e a palma da

mão rodados, quando alcançou a minha mão agarrou-a por baixo do pulso
e, a seguir rodou a dele, que �cou direita como se estivesse a fechar uma
torneira. Tive de baixar o corpo ao mesmo tempo que a minha mão e o meu
braço �caram completamente torcidos, sem força para continuar a segurar a
faca.
− Alex, olha que vou deixar cair a faca, cuidado...
Largou-me o pulso e eu voltei a �car com o braço normal.
− O objetivo é esse, e depois dar-lhe um pontapé para mandá-la para longe,

se a miúda que está connosco não se lembrar de vir tentar agarrá-la e nos
atrapalhar.
Fechei a ponta e mola, para lhe provar que sabia como é que funcionava.
− Eu ia ajudar-te, eles eram dois e o outro também tentou agarrar a faca

para te atacar.
O Alex olhou-me com uma expressão preocupada.
− Estes dois não valiam um, e tu podias ter-te magoado.
Fiquei a olhar para o cabo azul na minha mão e mordi os lábios.

Perguntava-me se teria usado aquela arma, se os dois valessem dois e
precisasse de nos defender.
− Já chega. – Tirou-me a ponta e mola, voltou a pô-la no bolso das calças e

a seguir atirou-me para cima da cama. – Não aguento mais ver-te brincar às
facas vestida dessa maneira.
Eu também me sentia estranhamente excitada com tudo aquilo, ele notou-o

no beijo ardente e na maneira como entrelacei o meu corpo no seu.
− Uiiiii! Em brasa depois de um assalto à mão armada. Sempre quis uma

mulher assim!

No domingo acordei mais tarde que o habitual. Quando me espreguicei o
Alex puxou-me para si e perguntou-me ensonado o que íamos fazer.
− Agora vamos tomar o pequeno-almoço e depois vamos para a piscina.
Senti uma mão protetora nas minhas costas.
− Ficaste com medo de andar em Maputo? Queres �car no hotel até

voltarmos para Moringane?



Sentei-me na cama e olhei-o indignada.
− Alguma vez eu ia deixar aqueles ladrões estragarem-me o �m de

semana?! Claro que não, vamos aproveitar a piscina até às onze, depois
voltamos para o quarto para tomar banho e fazemos o check-out. A seguir,
vamos ver a Igreja da Polana e a feira de artesanato. De tarde, passamos no...
Não consegui acabar o programa porque ele me interrompeu.
− De tarde vamos embora porque eu não quero andar na estrada de noite!

− Abanou a cabeça desapontado... − Um pouco de medo tinha-te feito tão
bem...
Ri-me da sua desilusão por não �car o dia todo sossegado no hotel.
− Não sejas parvo. Fomos atacados de noite e agora é de dia. Eu tenho

medo quando é para ter medo...
Contei-lhe da noite em que saí do Brasu depois de o ter encontrado com os

colegas da Rodrivate. Achei que estava a ser seguida, assustei-me e desatei a
correr o mais depressa possível. Ele também se lembrava dessa noite e fez-
me um gesto a aprovador.
− És rápida e foste esperta em entrar na Joaquina em vez de ires para casa.

Ele sabia mais coisas do que eu lhe tinha contado...
− Como é que sabes que fui para a Joaquina?
Fez-me um sorriso revelador e uma festa na cara.
− Porque é que me seguiste? − Fez-me confusão ter vindo atrás de mim

naquela noite, tinha-me chamado irritante e �cado furioso quando lhe disse
que nunca tinha pago para fazer sexo.
− Porque tu não tens juízo nenhum. Deixaste meia dúzia de gajos a

babarem-se enquanto andaste a rebolar com o caixa de óculos para me
fazeres ciúmes e depois foste-te embora sozinha àquela hora da noite.
Fiquei demasiado furiosa para me controlar e dei-lhe um beliscão com

força no braço. Ele fez um esgar de dor e de incompreensão.
− Hei! Isso dói! Que mania a tua de andares aos beliscões às pessoas!
− Não é às pessoas. É só a ti e ao Vasco. Vocês irritam-me para lá dos meus

limites!



Fim de semana em modo de hibernação

Nas três semanas que se seguiram, o Alex viajou algumas vezes para Maputo
e para a África do Sul em trabalho, mas passou comigo todas as noites que
dormiu em Moringane.
Notava-o mais risonho e brincalhão a cada dia que passava. Eu também me

sentia mais alegre, como eu era, antes de ter deixado a obsessão e a
melancolia tomarem conta de mim.
Não tínhamos uma situação clara nem era necessário, para mim estava

bem assim. Queria viver o presente.
Naquela sexta-feira, 5 de maio, o Alex apareceu ao portão da escola no

recreio da manhã.
Veio avisar-me de que ia para Maputo, ia dormir lá porque tinha uma

reunião de obra no dia seguinte e só devia chegar a Moringane ao �m da
tarde.
Achei estranho fazerem reuniões ao sábado e ele explicou-me à sua

maneira vaga que era uma situação especial. Não percebi bem o que ele ia
fazer a Maputo, mas achei amoroso vir despedir-se e dar-me um beijo na
testa.
− Pouca vadiagem para a quizomba hoje, okay? Não andes na rua de noite

que pode ser perigoso. Vadiamos os dois quando eu chegar…
Por uma questão de princípio tive de fazer uma careta e �ngir revolta.
− Não sejas machista, Alex!
Fez um ar inocente e falou-me no seu tom de lacaio.
− Eu não sou nada machista, princesa. A gandulagem é que é… muito

machista!

Estava a voltar para o pátio da escola muito bem-disposta, quando senti
uma pontada forte no baixo-ventre. Uma pontada que eu conhecia bem e
me fez andar na direção da minha mochila e dos meus comprimidos. O
importante era não deixar a dor instalar-se, eu era uma doente com
endometriose experiente e não ia voltar a cometer o mesmo erro de
principiante que tinha feito dois meses antes, quando o Alex me encontrou
com dores no meio da rua.



Ia fazer como no mês anterior, tinha feito a minha vida quase normal e
nem tive de dar justi�cações ao Alex para �car em modo hibernação,
porque calhou numa altura em que ele precisou de ir à África do Sul resolver
uns assuntos.
Tomei um comprimido dos mais fortes, a dor melhorou e permitiu-me

�car sentada na minha secretária, a desejar que o tempo passasse depressa.
Depois, fui para casa devagarinho, após juntar um Ibuprofeno ao
comprimido da manhã.
Na manhã seguinte acordei com uma dor intensa, como se me estivessem a

espetar por dentro. Tomei um comprimido dos fortes e voltei para a cama,
para corrigir os testes de matemática que tinha feito a meio da semana.
Bateram-me à porta quando estava no décimo teste e a depenicar umas

bolachas de aveia.
O Alex tinha-se adiantado muito.
O meu gigante chegou muito querido, até que reparou na minha roupa e

me recriminou no seu tom irritadiço.
− Ainda estás de pijama!? Vai-te vestir, ainda não almocei e estou varado de

fome!
Eu imaginava que ele tivesse fome, mas a mim não me apetecia vestir nem

sair de casa. Expliquei-lhe os meus motivos, ao mesmo tempo que
regressava para a cama com ele atrás de mim, a resmungar pela falta de
comida. Ignorei a sua rabugice e acomodei-me novamente na posição
semideitada com as pernas �etidas.
O Alex olhava-me com uma expressão contrariada.
− Isso dura quantos dias? – Fiquei a pensar como era estranho um homem

com mais de trinta anos não saber quantos dias durava uma menstruação.
− Normalmente, quatro dias, cinco no máximo. Nunca tiveste namoradas

que…
Não me deixou acabar e fez uma cara de repulsa.
− Não tenho paciência para essas cenas de gaja. − Andou até à porta do

quarto, antes de sair, fez um sorriso hesitante e interpelou-me.
− Então, volto na quarta-feira? – Senti-me ultrajada com a pergunta mas

não pude demonstrá-lo. O pragmatismo excessivamente sincero dele dava-
me vontade de me zangar, mas ainda me dava mais vontade de rir.Quando
saiu tive vontade de lhe gritar que era um bronco, ou então para me ligar na
terça-feira que já devia estar melhor, mas depois desisti. Ia dar parte fraca



com a primeira e ele não merecia a segunda.
Voltei aos meus testes enquanto ouvia os passos dele na minha casa. Do

que eu conhecia da peça, devia estar a comer qualquer coisa antes de fugir a
sete pés das minhas cenas de gaja.
− Hei!
Levantei a cabeça e olhei para ele, o grande anormal estava outra vez à

porta do meu quarto, a segurar uma carcaça meia comida que devia ter doce
de mandioca.
− Vou levar a chave e vou buscar comida para dois dias à Joaquina. Vou

passar o �m de semana a comer e a dormir. É mesmo o que estou a precisar.
Tu abusas de mim.
Fiquei contente por me fazer companhia nas minhas cenas de gaja, mas era

inadmissível que dissesse que eu abusava dele. Ele é que abusava de mim!
Franzi-lhe os olhos numa careta ofendida.
− Eu o quê, Alex?
Ignorou a minha expressão ameaçadora e respondeu-me enquanto saía,

depois de dar mais uma dentada no pão.
− Tu ouviste muito bem. Dói-te a barriga, não estás surda.

Regressou a casa pouco depois e entrou um cheiro bom no quarto.
− Anda. Lulas guisadas.
Nesse �m de semana comemos, dormimos e conversámos muito. O Alex

continuava sem falar muito sobre si, mas fazia questão que eu lhe contasse
histórias sobre toda a minha vida. Eu era uma faladora nata e ele um bom
ouvinte. Perdoei-lhe o desequilíbrio na troca de informação e a minha
tagarelice foi o nosso entretenimento principal. Contei-lhe tudo o que ele
queria saber da minha infância, da minha família, da faculdade e dos meus
alunos.
Ele tinha uma predileção muito especial pelas histórias das maldades que

eu fazia com o meu irmão Vasco e pediu-me para lhe contar a pior de todas.
O Alex adorava as nossas peripécias, devia ter pena de não ter tido irmãos
para brincar.

Contei-lhe o que �zemos quando a nossa empregada, a querida dona Maria
Antónia, precisou de �car uns meses em casa com o neto bebé e a minha
mãe contratou uma mulher horrível para a substituir.



Ela não deixava o meu cão Fizz entrar em casa, não me fazia uma papa de
bolacha maria que eu gostava e não nos deixava brincar para não
desarrumarmos os quartos.
Quando ela chegava, vestia uma bata, calçava umas socas e deixava os

sapatos dela na casa de banho. Eu e o Vasco passámos dois dias a apanhar
cocozinhos meio secos do Fizz com um saco de plástico, que guardámos
num esconderijo na garagem. No terceiro dia, pusemos alguns
minicagalhotos do Fizz dentro dos mocassins dela e empurrámos com ramos
da buganvília para a parte de dentro, para não se verem quando se olhava de
cima.
O resto da história foi contado entre risos, meus e do Alex.
− Quando a mulher calçou os sapatos, ela urrava!
O Alex estava deliciado.
− Brutal! Quem é que se lembrou duma nojice dessas?
− A ideia foi do Vasco, mas eu é que escolhi os cagalhotos mais moles e os

pus nos mocassins dela com os paus.
− E depois?
− A minha mãe fez contas com a mulher e pagou-lhe um par de sapatos.

Ficámos uma semana de castigo sem ver televisão, mas a dona Maria
Antónia voltou. Vinha com o neto para nossa casa depois de almoço e a �lha
ia lá buscá-lo quando saía do trabalho. Por isso, mesmo sem vermos
desenhos animados durante uma semana, a vingança dos cagalhotos
compensou.
Quando o Alex parou de rir, pedi-lhe para também me contar um episódio

da sua infância. Ele recusou-se com a desculpa de que as suas histórias não
eram engraçadas. Fechou os olhos e preparou-se para dormir.
Voltei a insistir com a voz mais suplicante que sabia fazer.
Ele abanou a cabeça e não abriu os olhos para me responder.
− Nunca tive empregada, nem boa nem má, a minha mãe era uma pobre

coitada e o meu pai uma besta do pior.
Disse-mo com uma naturalidade que me emudeceu e me deixou um nó na

garganta.
Ficámos em silêncio até o Alex falar outra vez, lembrar-se dos pais tinha-

lhe tirado o sono….
− Conta-me outra vez porque é que quiseste ser professora.
Fiz-lhe a vontade e ele adormeceu sem que me apercebesse, algures a meio



da minha conversinha chata de stôra motivada.
Nessa noite �quei acordada até muito tarde, a pensar nas palavras com que

o Alex tinha de�nido os pais e em como sabia tão pouco sobre ele.



Sexta-feira, 19 de maio de 2017
Hey sugar, are you looking for a date?

Eram quase onze da noite e estávamos a dançar no Funge. O Filipe tinha
vindo connosco e estava a dançar de uma forma muito sensual com uma
moçambicana linda, de curvas voluptuosas acentuadas pela roupa justa e
muito provocante.
Aproximei-me mais do Alex e perguntei-lhe baixinho ao ouvido.
− Achas que a amiga do Filipe é prostituta?
− Não. É só uma tipa que quer festa. As gajas adoram o Filipe, o sacana é

um pintas cheio de paleio.
O Filipe era engraçado e dançava bem, mas a parceira dele era uma Vénus

africana que esbanjava beleza e erotismo.
− E se fosse? Quanto é que achas que custaria?
− Depende. – Respondeu-me secamente e achei amoroso ter �cado

acanhado. Se tivesse sido muito explícito a responder-me talvez eu tivesse
recuado, mas ele ter-se retraído fez-me querer saber mais sobre os meandros
da devassidão em Moçambique.
− O normal? Uma hora?
Parou de dançar e olhou-me com um sorriso malandro.
− Anda. Vamos para casa, já vi que queres festa também.

No caminho, decidi acrescentar um capítulo às nossas brincadeiras. Fazer
de conta com o Alex era divertido e excitante e, independentemente das
personagens escolhidas, ele era sempre muito carinhoso. Aquele homem era
um paradoxo bom, parecia insensível e bruto numa primeira impressão, mas
depois conseguia ser extremamente meigo e deliciosamente beijoqueiro.

Assim que entrámos em casa, pus as mãos nas ancas numa pose
provocante, igual à da Julia Roberts no Pretty Woman. Até sabia a fala dela
de cor.
− Hey sugar, are you looking for a date?
Ele não percebeu a referência. Explicar-lhe tirava um bocadinho a piada à

brincadeira mas, o �m haveria de ser compensador.



− No Pretty Woman? – Toda a gente conhecia a história do Richard Gere e
da Julia Roberts menos ele, que me olhava confuso com a minha atuação.
Decidi insistir e traduzir para ele perceber. Ao contrário daquela noite em

que estava a ser um bocadinho lerdo, o Alex era sempre muito arguto
quando o motivo era «festa»...
− Olá, querido, queres companhia? – Faltava-me a peruca loura curta e os

lábios pintados de vermelho, mas era fácil perceber a ideia.
− Queres brincar às putas?
Senti-o renitente e resolvi encorajá-lo, era apenas uma brincadeira que ia

acabar da maneira do costume, de uma maneira muito boa.
Encostei os ombros à parede e arqueei o corpo, enchi o peito de ar para

aumentar as maminhas e apoiei o pé direito na parede. Faltavam-me as
botas de verniz preto por cima dos joelhos, mas a posição até me favorecia...
− E tu, Alex, queres?
Ele não achou graça nem �cou afetado pela minha atitude lânguida.
Respondeu-me indiferente e de mãos nos bolsos.
− Pode ser. O que é que fazes por cem meticais?
Passou-me imediatamente a vontade de brincar e desisti da pose. Não

foram as palavras que me chocaram, eu estava à espera de algo do género. O
que me chocou foi a forma fria como falou e o olhar inexpressivo. Os seus
olhos costumavam ser doces quando ele me dizia piadas malévolas ou
insensíveis, mas naquele momento estavam vazios.
− Esquece, Alex.
Ele aproximou-se mais e falou-me num tom de censura.
− Esquece porquê? Não era o que tu querias?
Cruzei os braços amuada. Tinha acabado em mim toda a disponibilidade

para o romance.
− Era, mas agora já não quero.
O Alex também já não estava com disposição para o romance e tratou-me

como se eu tivesse feito alguma coisa de mal.
− Achavas piada brincar a uma merda destas!? Sabias que na vida real as

putas não podem escolher nada nem mudar de ideias, precisam do dinheiro
porque normalmente têm um chulo que lhes dá porrada se...
Revirei-lhe os olhos e ia dar meia-volta para o deixar a falar sozinho. Se ele

achava mal não entrava na brincadeira, escusava de se armar em moralista e
dono da verdade. Estava a fazer-me sentir envergonhada, mas



provavelmente não tinha dito nada aos coleguinhas no Brasu.
Não me afastei como pretendia porque ele agarrou-me no braço esquerdo

por cima do cotovelo. A mão dele só segurava o meu braço sem o apertar,
mas a maneira como me tocava era muito diferente da que me tinha
habituado.
− Não me interessa. Larga-me o braço.
Acenou com a cabeça como se concordasse comigo e soltou-me. Fez um

esgar infeliz e falou-me num tom amargo.
− Claro que não te interessa. Tu podes decidir tudo e só fazeres o que

queres. Fico contente por ti. – Ele podia estar a sentir muitas coisas, mas
contentamento não era uma delas. Estava com uma expressão abatida como
nunca lhe tinha visto.
− O que se passa contigo, Alex? Não te percebo...
Encheu e esvaziou o peito de ar.
− Desculpa. Hoje não estou muito bem-disposto. É melhor ir para casa...
Comecei a juntar as peças da nossa noite e acrescentei a forma como se

comportou no Brasu. Lembrei-me do seu olhar furioso na direção da mesa
dos colegas e como me respondeu quando insinuei que ia pagar para fazer
sexo.
– Estás assim porque tens desgosto de alguém de que gostas ser... – Não

continuei a frase porque não era necessário, ele percebeu o que eu quis dizer.
Não me respondeu, abanou a cabeça num gesto que podia ser um pedido

para eu não continuar. Insisti porque queria muito saber o que o quebrava
daquela maneira.

− Uma namorada? A tua mãe?
− A minha irmã. – Demorou a responder e fê-lo a olhar na direção das

minhas sandálias. Depois, encarou-me em silêncio, a tentar conter uma
tristeza que raramente devia permitir que o invadisse.
− Disseste-me que não tinhas irmãos… – Lembrava-me perfeitamente de

ele mo dizer no avião, de uma forma perentória e ríspida.
− E não tenho. A minha irmã já morreu.
Não reprimi um gemido, chocada pela revelação.
− Foi há muito tempo? – Não quis perguntar a causa, mas ocorreu-me uma

overdose ou uma doença.
− Há quinze anos.



− Que idade tinha?
− Dezanove anos. – Era a conta-gotas e com uma expressão contida, mas

estava a abrir-se à maneira lacónica dele. Lembrei-me do meu próprio
irmão, não aguentei imaginar a dor que o Alex teria sentido e abracei-me a
ele.
− Conta-me, Alex. Desabafar faz bem e tu és sempre tão fechado...
Ele começou a falar com uma voz triste e as feições contraídas.
− Ela engravidou com dezassete anos. O meu pai deu-lhe uma carga de

porrada e expulsou-a de casa. O �lho era dum gajo lá do bairro que toda a
gente sabia que andava metido na droga. A minha irmã foi viver com esse
merdas e deixou de levar porrada do meu pai para passar a levar porrada
dele.
Antes de ele acabar já as minhas comportas se tinham aberto e as lágrimas

corriam.
− O teu pai batia na tua irmã?
Respondeu-me num tom carregado de desprezo.
− O meu pai batia em toda a gente. Na minha irmã, em mim e na minha

mãe também, mas menos. Batia-nos quando bebia, mas quando não bebia
também nos batia. A culpa era sempre nossa, porque fazíamos barulho,
porque não fazíamos o que ele dizia, porque respondíamos e porque
�cávamos calados.
Senti o peito apertado e mordi os lábios com força para não soluçar.
− E o bebé da tua irmã?
Fungou antes de responder mas não chorou, não devia permitir-se a isso.
− Ela fez um aborto. Depois, claro que se meteu na droga, levada pelo

outro merdas que não valia nada. Daí até se vender na rua foi só uma
questão de tempo. – Expirou ruidosamente como se estivesse enjaulado. −
Sabes que a vi? Foi só uma vez, a andar ao lado de um velho nojento. Estava
magra, suja e com a cara toda deformada. Tentei falar com ela, mas
escorraçou-me como se eu fosse um cão e disse-me para esquecer que ela
existia. Assim que cheguei a casa vomitei, mas não disse nada a ninguém.
Um mês depois a polícia bateu-nos à porta, ela tinha caído na estação da
Reboleira e sido atropelada pelo comboio.
Fez um gesto de negação antes de continuar.
− Eu sei que foi ela que se atirou.
Naquele momento compreendi o seu apetite inexplicável pelas minhas



histórias de infância com o Vasco, dois irmãos felizes como ele e a irmã
nunca haviam sido.
− Deves ter sofrido tanto!
Acenou a concordar comigo.
− Um bocado. Sobretudo a pensar que podia ter feito alguma coisa.
Limpei lágrimas com as costas das mãos.
− Que coisa? Não podias ter feito nada, Alex… Tu tentaste falar com ela,

ela é que te mandou embora...
Discordou com um trejeito de frustração.
− Devia ter sido no dia em que ele a expulsou de casa. Eu com catorze anos

já era muito grande, era quase do tamanho do meu pai.
Estava cada vez mais perplexa com o que estava a ouvir.
− És doido? Ias bater no teu pai? Podias ter conseguido bater-lhe à primeira

porque o apanhavas de surpresa, mas a casa era dele, só ias fazer com que te
batesse a seguir e te pusesse na rua também!
Olhou-me com uma dureza que não lhe reconhecia.
− Pois. Nesse dia devia ter dado cabo dele para sempre.
Não podia conceber o que ele estava a insinuar, nem que se

responsabilizasse pela morte da irmã.
− Onde é que foste buscar essa ideia?! Que loucura! Nenhuma criança com

catorze anos bate no pai… ou pior! – Arrepiei-me só de imaginar. − Só um
psicopata, uma criança louca! Estás a ver tudo ao contrário! A tua mãe é que
tinha de impedir o teu pai de fazer o que fez, ela é que tinha de defender a
tua irmã!
Afastou-se de mim e pareceu-me indignado.
− O quê? Achas que a culpa foi da minha mãe? Coitada da minha mãe!
Falei-lhe com franqueza apesar do seu olhar desaprovador.
− Não falei em culpa, falei em responsabilidade. Sim, a tua mãe era o

adulto responsável por vocês e se o vosso pai era violento ela devia ter feito
queixa ou fugido convosco. Tu eras uma criança, desprotegida e vítima
também, não tinhas como vos tirar dessa situação.
O Alex refutou as minhas opiniões num tom alto e muito irritado.
− Não sabes como é que ele era! O cabrão ia atrás dela e desancava-a se

�zesse alguma coisa. Além disso, íamos viver do quê? Do ar? − Estava a �car
cada vez mais exasperado e rebatia tudo o que lhe disse em voz alta. − Achas
que alguém ia fazer alguma coisa, So�a? Esquece! Ninguém se ia importar



com dois putos mulatos que levavam porrada do pai, como havia às dezenas
na Amadora!
Por muito que ele se exaltasse eu não podia concordar com ele. Preferia que

�casse zangado comigo do que continuasse a viver naquele arrependimento
sem sentido.
− Não sabes. Só podias saber se ela tivesse feito queixa à polícia, pedido

ajuda ou tivesse tentado fugir. Assim nunca vais saber... Algumas pessoas
podiam virar a cara, mas outras podiam ajudar.
Abanou a cabeça enquanto me ouvia.
− É muito fácil falar, So�a, mas quem lá estava é que sabe e ela tinha medo,

muito medo! Tu não sabes o que é isso.
Olhou-me com uma expressão magoada e arrependi-me de estar a julgar a

sua mãe, que podia ser a única família de quem ele gostava. Além disso, era
provável que mais adultos soubessem o que se passava e não tivessem feito
nada...
− Tens razão. Ela devia pensar que não tinha saída, se calhar o pai dela

também lhe batia e ela resignou-se. E o vosso pai se calhar também repetiu
com vocês o que o pai dele lhe fez. A violência doméstica é assim, tem de ser
denunciada porque é um ciclo vicioso difícil de...
Interrompeu-me com uma voz �rme.
− Pois é, por isso é que nunca vou ter �lhos. Acaba-se aqui a merda do ciclo

vicioso.
A seguir �cou em silêncio, um silêncio muito pesado.
Precisava de o trazer de volta do lugar sombrio onde estava.
− Que grande disparate, Alex. Tu já quebraste o ciclo, tens um coração bom

e meigo. Estudaste, tens uma vida boa… Tiveste ajuda? Alguém na escola?
Uma namorada? – Abanou a cabeça em todas as minhas alternativas.
− O Evandro.
Sorri-lhe cheia de curiosidade sobre o Evandro.
− Quem era?
− Um sensei.
− Um sensei? − Aquela palavra só me fazia lembrar os desenhos animados

das tartarugas ninjas... – És um ninja, Alex?
Olhou-me com solenidade, como se fosse dizer-me um grande segredo.
− Jiu-jitsu. – Jiu-jitsu... Estavam explicadas aquelas manobras a torcer

braços e outros golpes estranhos que o vi fazer aos ladrões em Maputo.



− Como é que o conheceste? O jiu-jitsu é do Brasil, não é?
Passou uma mão na minha cara molhada, descontente com o estado

lastimável em que eu devia estar.
− Só te conto se prometeres que paras de chorar.
Comprometi-me com um aceno, apesar de saber que não ia cumprir.
− É do Japão, mas foi muito desenvolvido no Brasil. O Evandro é brasileiro,

de Belém do Pará. Conheci-o numa mercearia onde tentei roubar um pacote
de vinho. A minha irmã já vivia com o outro merdas e o meu pai descontava
em mim e na minha mãe. O Evandro apanhou-me e andámos à tareia até ele
me fazer um arm-lock. Pensei que me ia partir o braço. «Tu até tem força,
moleque, cabeça é que não tem nenhuma...»
O Alex fez um pequeno sorriso enquanto imitava o sotaque do sensei

brasileiro e percebi que lhe trazia boas lembranças.
− Contei-lhe que estava a roubar para o meu pai não se chatear por não ter

vinho em casa e ele pagou o pacote de vinho. Disse-me que era um
empréstimo e que tinha de saldar a dívida com trabalho. Ele tinha acabado
de alugar um ginásio na Reboleira, com chão para varrer e casas de banho
para limpar. Deu-me a morada e avisou-me de que se eu não aparecesse, ia
encontrar-me e «�nalizar». Aquele pacote de vinho saiu-me bem do cabedal.
Não imaginas como é que aqueles cabrões deixavam os duches depois do
treino, era água por todo lado!
Contou-me mais algumas histórias sobre o Evandro e do tempo que

passava com ele no ginásio para não ir para casa, até que ele o encorajou a
«fazer-se à vida» e o Alex se inscreveu nos fuzileiros. Pouco depois, muito
mais depressa do que eu desejaria, deu por terminadas as revelações.
− Já chega, vamos acabar com esta conversa. Estás de uma maneira que não

te passa pela cabeça e continuas a chorar. Já estou arrependido de te ter
falado nestas merdas todas.
Fui tratar da minha cara, limpei o rímel e tentei desinchar os olhos com

água fria. O Alex entrou a meio da minha desmaquilhagem, não tinha
vergonha nenhuma, fez xixi ruidosamente, a seguir lavou os dentes e saiu
enquanto eu vestia o pijama.
Quando cheguei ao quarto, ele já estava deitado na sua posição, de barriga

para cima e com as mãos atrás da cabeça.
Olhou-me com um sorriso aprovador.
− Assim gosto mais de te ver.



Virei a cara em vários ângulos para ele comprovar a ausência de lágrimas e
depois aninhei-me no seu corpo.

Ouvi-o suspirar e soube que nenhum dos dois iria conseguir dormir...
− Conta-me uma coisa engraçada. Uma diabrura do pequeno Alex, a

melhor prenda que recebeste, onde ias fazer piqueniques ou as tuas
brincadeiras preferidas...
Libertou uma mão que passou ao longo das minhas costas.
− Agora não me estou a lembrar de nada que tenha recebido assim muito

importante. Pedi uma bicicleta durante alguns anos mas nunca recebi
nenhuma e acho que nunca fui a um piquenique. Gostava de jogar ao
berlinde com o meu vizinho de cima e a minha mãe fazia bolo de iogurte ao
domingo, era o nosso jantar com leite e era muito bom. Um irmão dela, o
meu tio Leopoldo, às vezes levava-nos a passear. Fomos ao jardim zoológico,
ao aeroporto ver os aviões e ao estádio nacional. Eu não tenho jeito para
falar. Conta-me antes tu, So�a, a história da melhor prenda que recebeste.
Fiquei outra vez com os olhos a arder. As nossas infâncias tinham sido

muito diferentes, eu recebia quase tudo o que pedia, fazíamos muitos
piqueniques, vivíamos em brincadeira constante com família e amigos,
éramos amados e protegidos...
− Oh, Alex, não faz sentido nenhum falar numa prenda que recebi depois

das coisas que me contaste. – Escondi a cara no seu peito, com medo que ele
percebesse que eu estava quase a chorar outra vez.
Sentou-se na cama e puxou-me para si num movimento terno. Falou-me

devagar e tranquilamente, enquanto me segurava na cara e me olhava com
os olhos brilhantes.
− Sabes uma coisa? Quando era miúdo, �cava muito revoltado de saber que

havia crianças como tu, umas sacanas mimadas e cheias de sorte, enquanto a
mim e à Andreia nos calhava ter de gramar com o sacana do nosso pai e
aquelas merdas todas. À Andreia já não a posso ajudar... – Fez um suspirou
infeliz e depois sorriu-me. – E agora, quando ouço as tuas histórias, não me
sinto nada revoltado, nada. Fico contente. Gosto de saber que foste sempre
bem tratada e que os piores problemas da tua vida eram o teu irmão cortar-
te os cabelos dos brinquedos e a outra tipa não te fazer a papa com bolachas
maria. Não queria que tivesse sido de outra forma. Se tinha de acontecer mal
a algum de nós os dois, pre�ro que me tenha acontecido tudo a mim, tudo.



Saber que estiveste sempre bem quando eras criança, faz-me achar que este
mundo, a�nal, não é uma merda assim tão grande como eu pensava.
Não soube o que responder, nunca tinha ouvido uma declaração de afeto

tão altruísta e não contive uma lágrima. Ele franziu-me o sobrolho
descontente enquanto a limpava com o polegar.
− Vá. Conta-me lá o teu melhor presente, no Natal ou nos anos, com todos

os pormenores chatos e muitas palavras acabadas em «inho» e «inha».
Deitou-se outra vez, preparou-se para adormecer caso a história fosse chata

e abriu-me espaço para me aninhar na posição anterior.
− O melhor presente da minha infância, sem qualquer dúvida foi o meu

cão Fizz. Recebi-o num dia normal e até é uma história engraçada, queres
essa?
− Sim, venha a história do cãozinho Fizzinho.
Ignorei a provocação, mas decidi usar o mínimo possível de diminutivos.
− Eu tinha nove anos e fui dar um passeio até ao nosso restaurante.

Gostava de andar na rua e os meus pais não eram nada paranoicos com
atropelamentos, raptos ou coisas desse género.
− Isso explica muita coisa, So�a. Mas deixa-me dizer-te que Moçambique é

muito diferente da Charneca da Caparica…
− Chiu! Quando cheguei ao restaurante, o meu pai estava a fazer contas

com o fornecedor das batatas, por isso fui ter com a Paulina ao balcão. Nesse
dia, a Paulina estava à conversa com o Carlos Alberto, o fornecedor de café
que se derretia com ela. Fui para o pé da Paulina e percebi que o Carlos
Alberto lhe queria oferecer um cão bebé, �lho da sua cadela de raça boxer
que tinha tido uma ninhada. Quando o ouvi dizer que tinha os �lhotes
dentro do carro, �quei doida para ir ver os cães bebés, mas a Paulina não
estava nada interessada na oferta, um cão dava despesa e muito trabalho,
duas coisas que ela já tinha mais que su�cientes.
»Meti-me na conversa assim que percebi que a Paulina não queria saber

dos cachorros e pedi-lhe para os irmos ver. A Paulina não me recusava nada
e o Carlos Alberto agradeceu a minha intervenção. Veio todo contente
mostrar-nos os cães, apesar de levar uma pequena intrusa, o que ele queria
era agradar à Paulina.
»O Fizz e os irmãos eram tão queridos que nem dá para explicar. Assim

que pus as mãos na borda do caixote, o Fizz começou aos pinotes e a tentar
dar-me dentadinhas nas mãos. O Carlos Alberto tirou-o para eu lhe pegar e



eu �quei maravilhada. O Fizz lambeu-me a cara toda e eu levei-o para
dentro do restaurante, para pedir ao meu pai para �car com ele. Insisti e
choraminguei porque nunca tinha querido nada como quis o Fizz, mas o
meu pai não cedeu porque a minha mãe não ia deixar de maneira nenhuma.
Foi comigo até ao carro do Carlos Alberto e insultou-o, enquanto eu
devolvia o Fizz ao caixote e me abraçava à Paulina, que me prometeu uma
caixa de pastilhas elásticas para me compensar de não poder ter um cão. Tu
também, Carlos Alberto, saíste-me um belo �lho da puta, sim senhor. Quem é
que te mandou vires para aqui com a merda dos cães?
O Alex riu-se e sentou-se, para não perder pitada da minha imitação do

meu pai quando se zangava.
− Ias-te dar bem com o meu pai, Alex. Ele também não tem papas na

língua como tu. – Enquanto me sentava ao lado dele, imaginei que o meu
pai também simpatizaria com o Alex se o conhecesse.
− Estava a voltar para o restaurante com a Paulina quando ouvi o meu pai

outra vez. Ó Carlos Alberto, tu dá lá o cão à miúda! Quanto é que custa o cão?
Vê lá se não te enganas meu grande sacana e dá-lhe o que ela escolheu. Vou
ser comido vivo à tua conta, é melhor que não me apareças à frente tão cedo
que eu não me vou esquecer disto!
»Fiquei tão contente que nem podes imaginar, não queria que os meus pais

se zangassem, que era obviamente o que ia acontecer, mas a hipótese de �car
com o Fizz era irrecusável e foi um dos dias mais felizes da minha vida.
Agarrei-me ao meu pai aos saltos, enquanto o Carlos Alberto muito
envergonhado, garantia ao meu pai que tinha todo o gosto em oferecer o cão
à sua menina. A Paulina �cou emocionada e batia palmas. Ai o que não vale
isto! Ai a So� está tão feliz senhor Francisco. O que não vale isto!
»A minha mãe também �cou muito emocionada quando nos viu chegar

com o cão, teve uma grande fúria e começou a gritar com o meu pai, que me
mandou desaparecer com o Fizz e não voltar a aparecer tão cedo. Enquanto
ele �cou à porta de casa a defender-se como podia da minha mãe, eu fugi e
fui mostrar o Fizz ao Vasco, que também �cou maluco com ele.
»O Fizz valeu ao meu pai ter de se defender muito mais vezes do que

aquela, porque aquele cão tinha uma �xação por escavar e dava cabo do
nosso jardim a toda a hora. Até ter dois anos, todas as �ores que a minha
mãe plantava, o Fizz desplantava a seguir. Era destruidor, mas foi o melhor
cão do mundo e o meu presente preferido de todo o sempre. Fim!



Olhei para o Alex após a minha conclusão, recomposto e sorridente.
− Queres saber qual foi o meu presente preferido?
Acenei e �quei à espera que fosse um carrinho ou berlindes novos...
Avançou até meio da cama e puxou-me até eu �car deitada de costas.

Levantou-me o top até ao pescoço e segurou-me nas ancas, para me beijar o
umbigo e depois à volta dele muito devagar, passando em todas as minhas
cicatrizes, um ritual inventado por ele no dia em que lhas mostrei. No �m,
falou para o centro da minha barriga.
− Este corpinho. Este corpinho pequeno foi o meu presente preferido.
Dizia «corpinho» a gozar-me e tinha graça. Ri-me e contorci-me com as

cócegas que os seus lábios faziam na minha pele. Ele também se riu do meu
desassossego, subiu mais a cabeça e encostou a cara no meu peito.
− Este corpinho com este coraçãozinho cá dentro. Hummm tão bom este

presente. Também o recebi num dia normal, acho que foi numa sexta-feira...

Fiz-lhe festas na cabeça quase rapada e �cámos algum tempo naquela
posição. O Alex mesmo apoiado nos cotovelos fazia-me algum peso, mas
sabia-me bem. Ele era o meu gigante, capaz de dizer coisas tão queridas que
me davam vontade de chorar. Disse-lhe isso e ele voltou ao tom insensível,
enquanto me beijava o «corpinho» outra vez.
− Vindo de alguém que chora em comédias com cães... Não sei se é assim

um grande elogio...



21 de maio de 2017

Piquenique na cascata

Achei que era inaceitável o Alex nunca ter feito um piquenique, uma das
melhores coisas da vida e acessível a toda a gente. Decidi colmatar essa falha
grave no seu passado e levá-lo ao seu primeiro piquenique.
No sábado organizei o farnel e no domingo acordei-o excitadíssima, para

ele ir buscar o carro e levar-nos até à célebre cascata ao pé de Namaacha.
A cascata, o lago verde com a rocha espelhada e a vegetação em volta eram

um cenário lindo.
Ficámos a apreciá-lo e depois fomos à procura de uma boa zona para

piquenicar. Escolhi um sítio debaixo de uma árvore grande para nos fazer
sombra, com bastante privacidade e erva fofa para estender uma manta.
Como seria de esperar de um evento que envolvia bastante comida, o Alex

desfrutou muito do seu primeiro piquenique. Ficámos sentados na manta a
comer as iguarias da Joaquina que eu tinha trazido, e depois deitados de
barriga para cima de mãos dadas, como dois adolescentes, a dissertar sobre
tudo e sobre nada.
Ele adormeceu a meio da conversa e eu aproveitei para ler um livro da Rita,

com a cabeça encostada à árvore e a ouvir os passarinhos.
Quando ele acordou uma hora depois, agarrou-se a mim deitado de lado,

de olhos fechados e a fazer ronha.
Ficou assim durante algum tempo até que falou contra as minhas costelas.
− Ainda há bolo?

Depois de lancharmos, sentou-se com as costas apoiadas na nossa árvore e
fez uma declaração.
− Gostei muito do piquenique.
Fiquei muito satisfeita por ele ter gostado. Aquele homem estava a fazer de

mim uma mulher feliz, no meio do nada e com muito pouca coisa. Eu
também o queria fazer feliz, enviar para longe as memórias tristes que
escondia dentro de si e substituí-las por outras, com risos, boa comida e
mimos.
Sentei-me ao colo dele, con�rmei que não havia ninguém à vista, passei



uma perna para cada lado da sua cintura e beijei-o nos lábios.
Ele correspondeu intensamente ao beijo. A sesta tinha-lhe aberto o apetite

por bolo e não só. Colei-me ao seu corpo e ele tapou-nos com a manta.
Enquanto me beijava acariciava-me a anca e a cintura, tinha umas mãos tão
grandes que conseguia ter o polegar no meu umbigo e as pontas dos dedos
no meio das minhas costas.
Libertei-me do beijo e olhei em volta. A nossa árvore era longe da cascata,

entardecia e estávamos sozinhos, era o momento ideal para realizar uma
fantasia...
Tentei desapertar-lhe o cinto, mas ele impediu-me a rir-se baixinho.
− És do piorio! Está sossegada. Anda, levanta-te, vamos para casa, So�a.
Fiz beicinho e libertei a mão que ele tinha agarrado.
− Não me apetece estar sossegada nem ir para casa.
Beijei-o atrás da orelha enquanto me remexi em cima do seu colo. Tentei

desapertar-lhe o cinto outra vez e ele voltou a impedir-me.
− Alguém pode ver-nos...
Era pouco provável, não se via ninguém por perto e apetecia-me tanto...

Beijei-o no pescoço, depois levantei-lhe a T-shirt e beijei-o no centro do
peito.
− Não está aqui ninguém, Alex. Já se foi toda a gente embora. Ninguém nos

vai ver…
− Daqui a nada é de noite, pode ser perigoso, So�a…
Senti-o menos decidido a impedir-me, a minha persuasão estava a resultar

por isso achei que valia a pena insistir.
− Acho que ainda temos uma hora antes de ser noite e eu gostava tanto de

um dia fazer amor na natureza... Tu também és perigoso... – Sorri e
acariciei-lhe o mamilo com os lábios. − Tens um lado selvagem e acho que
és mais perigoso que um ladrão que apareça, isso também é muito
excitante…
Suspirou de exasperação com a minha persistência e depois apertou-me

contra si. Estava hesitante, queria deter-me, mas o bom senso esbarrava no
desejo, percebi-o no seu respirar.
− Hum... Isso até não deixa de ser verdade... − Acariciou-me as costas antes

de continuar. − Fazer amor na natureza... − Abanou a cabeça devagarinho, a
olhar-me como se estivesse dececionado comigo. – ‘Tou lixado contigo e
com as cenas que me pedes!



Beijou-me o pescoço, passou as mãos para debaixo do meu vestido e
rebentou as minhas cuequinhas com um puxão repentino muito e�caz.
Olhei para ele e repreendi-o, mais surpreendida do que zangada.
− Alex! Foste mau!
Agarrou-me na nuca e puxou-me até a minha cara �car colada à dele.
− Mau, perigoso e selvagem. Exatamente como tu gostas...
Esticou-se para alcançar o blusão com a outra mão e trouxe-o para o seu

alcance, como se tivesse algo que nos protegesse.
Deixei de pensar no assunto quando ele deslizou a mão da minha nuca

para a minha cara e encostou o polegar aos meus lábios. Olhou-me
�xamente e empurrou-me contra si.
− Chiu, não faças barulho nenhum. Depois compro-te outras.

Ele podia ter-me destruído toda a roupa interior que tinha em Moringane e
deixar-me sem nada para vestir, que o meu atrevimento teria valido a pena.
Era o que eu estava a pensar, com a cabeça encostada ao seu peito quando
ele me falou ternamente.
− Hei! So�a! Não adormeças. Anda, vamos embora.
Eu estava tão bem, não queria sair dali...
− Não... Só mais um minuto.
− Sim. Dormes em casa. Vamos.
Falou-me com autoridade e obrigou-me a levantar, depois arrumou à

pressa tudo o que tínhamos trazido e entrámos no carro antes de anoitecer.
Aquele stresse com a segurança agoniava-me, não gostava de viver assim e

falei-lhe no assunto quando estávamos quase a chegar.
− Custa-me não podermos andar à vontade à hora que nos apeteça. Não

gosto de viver preocupada com as horas a que �ca de noite e com assaltos.
Em casa passeava a minha cadela depois de jantar sem problema nenhum e
andava sozinha na rua até às tantas. Era tão bom...
Desviou os olhos da estrada e olhou-me apreensivo.
− Tens saudades?
Assenti com um sorriso.
− Sim, da minha família, dos meus amigos, do colégio... E tu?
Fez um gesto de negação e continuou a olhar para a estrada.
− Não sinto falta de nada em especial. Não gostas de estar cá comigo?
Fiz-lhe uma festa na mão que estava em cima das mudanças.



− Gosto muito.
Levantou a minha mão e beijou-me a parte de dentro do pulso.
− E se estivéssemos em Portugal, achas que também ias gostar de estar

comigo?
− Alex! – Fiz um trejeito de descon�ança. − Onde estás a querer chegar? −

Imitei a postura embaraçada dele depois da nossa primeira noite e a forma
como pronunciou as palavras. − Eu é só isto, não há mais... Eu sou assim…

Largou a minha mão sem ter achado graça nenhuma à imitação.
− Estragaste-me.
Ri-me com a metáfora, como se ele fosse um eletrodoméstico que deixou

de funcionar ou um iogurte fora do prazo.
− Estraguei-te?
− Sim. Estragaste-me, com as tuas falinhas mansas, as histórias

intermináveis, mais as brincadeiras e os piqueniques com �nal feliz.



Obras na escola

Segunda-feira de manhã tive uma surpresa muito agradável, sob a forma de
materiais de obra empilhados no canto do recreio.
O João Rodrigues tinha contatado o diretor Arcélio, enviado materiais que

sobraram e também três funcionários para trabalharem na reforma do
recreio.
Lembrei-me de que ele não me tinha telefonado para irmos comer o

Bacalhau à Lagareiro a Namaacha, o que era um alívio para mim, tendo em
conta a minha nova vida com o Alex e os ciúmes que ele parecia ter do dono
da Rodrivate.
Na quarta-feira foi o último dia em que os funcionários do João Rodrigues

trabalharam no recreio da escola, e talvez por saberem que era uma obra
paralela pro bono, não se esforçavam e falavam mais do que pintavam. O
Alex também apareceu a meio da tarde e não percebi o que estava ali a fazer,
não me parecia que houvesse dilemas de segurança, só falta de empenho e
de rapidez. O Alex ao pé dos colegas da obra �cou muito diferente, mal me
falou e fez-me cara de poucos amigos quando tentei brincar com ele, por
não haver no recreio grandes questões de perigosidade que exigissem a sua
presença. Eu supostamente tinha-o estragado, mas descon�ava que ele me
escondia algo e a sua atitude naquele dia alertava-me ainda mais nesse
sentido. Em várias ocasiões ao longo do tempo que passámos juntos, senti
que ele ia dizer alguma coisa que calava no último momento, e pior do que
isso, suspeitava que me mentia.
Na noite anterior, quando atendeu um telefonema na Joaquina, percebi

claramente que não queria que eu ouvisse a conversa. Levantou-se, mas não
se afastou muito, eu �ngi que estava a prestar atenção à Hermínia e ouvi
algumas partes do que ele dizia. O Alex falava com alguém com quem tinha
con�ança, desculpava-se e parecia estar a dar razão à pessoa que o estava a
recriminar.
Quando desligou, perguntei-lhe com quem falava, ele �cou pouco à

vontade e disse-me que estavam a ligar-lhe dos escritórios. Passava das sete
horas em Portugal, era estranho estarem a ligar-lhe do trabalho a essa hora e



mais ainda os modos informais com que ele respondia.
Tentei que fosse mais especí�co na resposta, mas ele desconversou e não

insisti. Na noite anterior, tinha acabado por esquecer o assunto, talvez
porque fomos ao Funge e ele dançou comigo todas as músicas que eu quis,
mas depois de o ver com os colegas da obra, o Alex pareceu-me outra
pessoa.
Decidi que quando estivéssemos juntos, o ia confrontar sem lhe dar tréguas

até ele me contar a verdade.
Foi com estes pensamentos nada agradáveis, que caminhei até ao grupinho

conversador, ignorei o Alex que se estava a armar em distante desde que
tinha chegado e falei para os outros dois.
− Será que podiam ser um pouco mais rápidos? O vosso chefe só nos cedeu

estes três dias do vosso trabalho e era suposto esta parede �car acabada...
Enquanto me afastava ouvi um dos pintores.
− Oh, Alex, esta se não tivesse as costas quentes por ti já não levantava

tanto a grimpa.
A a�rmação dele não me irritou tanto como o resto da conversa que ouvi,

porque me afastei muito lentamente.
− Mas olha que não tem. Conheces alguma professora que não levante a

grimpa?
− Não me lembro de ir à escola, mas ouvi dizer que andas a ter aulas com

ela!
Depois de falar, o pintor riu-se com indolência, nem para uma gargalhada

como deve ser aquele relaxado se empenhava.
− Ouviste mal. Não estou para aí virado. Quero é ver-me livre da merda

destas obras todas e voltar para Portugal.
O pintor imbecil parou de�nitivamente de trabalhar.
− ‘Tá bem… Já te viram com ela no Funge várias vezes...
O Alex respondeu mais baixo, não consegui ouvir tudo mas percebi a

mensagem.
− Dei-lhe boleia... chateia-me quando quer companhia... beber um copo...

arranjar merdas... tinha as torneiras todas avariadas e o caralho...
O pintor riu-se e o Alex também, como se fosse insigni�cante arranjar-me

as torneiras ou fazer-me outras coisas.
Tive de me controlar muito para não ir ter com ele e mandá-lo para o sítio

igual ao das minhas torneiras.



Por muito que me apetecesse ir embora para casa, �quei na escola até à
última pincelada. Os miúdos iam �car felizes com o novo visual do recreio,
até eu estaria feliz, se não tivesse ouvido a conversa do tipo com quem me
enrolei para ter uma aventura, que se estava a prolongar mais tempo do que
era suposto.
O Alex escondia-me algo, não queria assumir que se estava a envolver

comigo perante os colegas e recebeu um telefonema que não queria que eu
ouvisse, sobre o qual me pareceu que mentiu. Aquele telefonema podia ser
de alguém que saiu do trabalho e chegou a casa, alguém que achava que ele
estava a jantar sozinho. E se ele não me podia dizer a verdade e tinha
decidido mentir-me, só podia ser uma mulher, a mulher dele.
Uma mulher e talvez �lhos, eu era a outra, uma distração num país

distante. Tudo fazia sentido e juntei mais indícios às minhas suspeitas. O
modo como parecia estar a recriminar-se com um palavrão na primeira vez
que �zemos amor e o quase arrependimento na manhã seguinte, «eu é só
isto... não tem nada que ver contigo». Tinha �cado arrependido, mas não
tanto que não continuasse a trair a mulher comigo. Aquele pintor reles era
de Portugal e podia conhecer a mulher traída do Alex. Dizer-lhe que «não
estava para aí virado e queria voltar para Portugal» era uma maneira de não
se denunciar.

Mal cumprimentei os meus vizinhos queridos quando passei na Joaquina,
atirei-me para o sofá assim que cheguei a casa e continuei a martirizar-me
com as minhas ruminações. Estava naquilo há uns dez minutos quando me
bateram à porta com força e não abri.
− Eu sei que estás em casa, So�a. Abre.
O idiota continuava a bater sem parar. Abri só para lhe chamar nomes e o

mandar embora a seguir.
− Que anormalidade é esta de me bateres à porta assim?
Entrou com uma expressão comprometida, sabia que eu o tinha ouvido.
− E tu? Porque é que não abrias?
− Estava na casa de banho a rever as minhas torneiras. Já estão todas

arranjadas. Não precisas de voltar cá mais.
Fez um sorriso conciliador e aproximou-se, mais do que eu desejaria

naquele momento.
− E se voltarem a avariar? Nunca se sabe, as torneiras são muito velhas, é



melhor eu manter-me por perto...
Aquele enganador reles estava muito enganado comigo.
Empurrei-o com toda a força que tinha.
− Arranjo um canalizador. Agora sai da minha casa, Alex. Já.
Ele foi até à porta, mas em vez de sair fechou-a e voltou para o meio da

minha sala, fazer-se de incompreendido como se fosse o homem mais
inocente de Moçambique.
− Que cena é esta, So�a, �cares tão lixada por causa da conversa das

torneiras? Estes gajos são uns broncos de merda que não interessam a
ninguém. Não quero que saibam de nós nem que andem a falar de ti.
Se não fossem as outras coisas, como a sensação que só me contava meias

verdades e o telefonema na noite anterior, eu podia ter acreditado nele, mas
algo dentro de mim dizia-me que ele não era verdadeiro, uma voz instintiva
que normalmente não me enganava e por isso con�ei nela.
− Estás com medo que gozem contigo por andares a ter lições com a

professora que levanta a grimpa, é isso? Coitadinho de ti. Como és tão
indefeso, deixa-me dizer-te como podes proteger-te do bullying dos teus
amiguinhos das obras. Afasta-te da professora que levanta a grimpa! Vai-te
embora e não voltes mais!
Falei a empurrá-lo na direção da porta, mas ele era demasiado pesado e

não se moveu. Virei-me, �nquei os pés no chão e tentei empurrá-lo com o
corpo, mas também não consegui que avançasse um centímetro.
− So�a, qual é a tua? Aquele gajo é um cabrão ordinário e não lhe quero

dizer nada da nossa vida. Foi para te proteger também...
Como precisava de uma pausa, para descansar dos esforços para o tirar da

minha casa, resolvi aceitar que era verdade.
− Está bem, vamos assumir que o motivo para lhe dizeres que não tens

nada comigo é mesmo esse. Quem é que te ligou ontem às nove da noite?
Ficou surpreso com a reviravolta, mas recompôs-se depressa.
− Ligaram-me do trabalho, era um colega da Centralobra, eu disse-te na

altura. – Parecia calmo, mas houve algo na sua voz que não era natural.
− Então dá-me o teu telefone, deixa-me ligar de volta.
Encarou-me subitamente muito indignado.
− Dou-te o telefone porquê? Não con�as em mim? Era um colega, estou a

dizer-te a verdade, garanto-te.
Pus as mãos nas ancas e não recuei um milímetro, tinha-o apanhado.



− Então, deixa-me ligar e ouvir quem atende. Qual é o problema?
Olhou para mim com um sorriso travesso e senti vontade de lhe bater.
− Já percebi tudo. Achas que foi uma mulher que me ligou? É isso não é,

So�a? Podes parar com a cena de ciúmes, não foi uma mulher que me ligou
nem tenho nenhuma mulher para me ligar.
Não eram ciúmes. Na verdade, uma parte até era, mas eu não queria que

ele soubesse. Mantive as mãos nas ancas e respondi-lhe exaltada.
− Eu não tenho ciúmes nenhuns. Trata-se apenas de não fazer aos outros

aquilo que não gostamos que nos façam a nós. É uma coisa que eu ensino
muitas vezes aos meus alunos e gosto de dar o exemplo.
− A sério? – Ficou surpreendido com a revelação e depois tentou desviar a

conversa. Não me distraí nem me desorientei como ele pretendia.
− Vamos fazer o telefonema que te pedi ou vais sair da minha casa para

nunca mais voltares?
Olhou-me conciliador e falou-me num tom carinhoso.
− Eu não estou a trair nenhuma mulher. Já não tenho nada certo com

ninguém há muito tempo. Vou dando umas voltas, mas mais nada...
Parecia-me estar a ser sincero, mas sem fazer a chamada eu não ia �car

convencida, eram muitas situações e todas somadas apontavam na mesma
direção.
− Então, deixa-me ligar.
Ele �cou impaciente com a minha exigência.
− Não te vou deixar ligar. Estás-me a ofender com essas descon�anças,

So�a, não tens nenhum motivo para não acreditar em mim. Garanto-te de
que não tenho ninguém! Con�a em mim!
Depois do que tinha dito ao colega, achava-se no direito de estar na minha

sala, ofendido por lhe pedir para fazer um simples telefonema e a ordenar-
me em voz alta que con�asse nele.
Perdi a paciência e voltei a empurrá-lo com toda a força.
− Sai. Sai da minha casa já. – Ele tentou manter-se sério, mas não

conseguiu. O Golias achava graça ser empurrado por David.
− Não vou sair, tu estás a ser parva. És doida?! Para de me empurrar!
Ele ia sair, daquela vez a casa era minha e eu ia pôr um homem traidor na

rua. Sem contemplações nem mais conversas.
− Sou doida? Tu é que és um imbecil!
Como já tinha os braços cansados afastei-me e dei-lhe um pontapé com



alguma força, que lhe acertou em cheio na anca direita e me magoou o pé.
O Alex gritou «Hei!», mais de espanto que de dor.
Atirei-lhe outro pontapé com mais força apesar do pé dorido, só que ele já

estava à espera e desviou-se com uma agilidade fora do normal para um
homem tão grande. Ainda tentei acertar-lhe outro, mas ele esquivou-se
outra vez.
Não estava nada orgulhosa de ter recorrido à violência. Estava fora de mim

e aquela era uma péssima atitude, mas o Alex e a sua recusa trocista em ser
expulso da minha casa tinham-me levado a um estado de ira total.
Parei as tentativas de agressão e ele �cou atento aos meus movimentos,

pronto para se esquivar outra vez se eu decidisse voltar a agredi-lo, mas sem
a mínima intenção de me fazer a vontade e sair da minha casa.
− Está bem, não saias! Saio eu e vou voltar com os vizinhos todos que

conseguir convencer a ajudarem-me a correr contigo! Se fosse a ti ia-me
embora antes de eu regressar! És grande mas não penses que és invencível!
Eles têm catanas e marretas!
Comecei a andar rapidamente, mas ele ultrapassou-me e �cou imóvel à

frente da porta. Podia ter sentido medo de ter a minha saída bloqueada por
aquele homem, que deu uma tareia em dois ladrões e que eu tinha acabado
de ameaçar com as armas dos meus vizinhos, mas não senti. Tinha um porte
imponente, mas os olhos dele não tinham maldade.
Não sentia medo, mas em compensação sentia uma grande fúria e comecei

a olhar em volta, à procura de alguma coisa que lhe pudesse atirar.
Ele percebeu as minhas intenções quando me dirigi para a estante da Rita e

levantou os dois braços no ar.
− Rendo-me. Toma. – O Alex tirou o telemóvel do bolso e estendeu-mo

com um olhar crítico.
Tirei-lhe o telemóvel da mão sem me aproximar, com medo que fosse

algum truque e ele me agarrasse com uma das suas técnicas do jiu-jitsu.
Ignorei a sua expressão reprovadora, pedi-lhe o código para desbloquear o

telemóvel e fui ao registo das chamadas. Encontrei facilmente a chamada
que queria, ele não tinha recebido mais nenhuma perto das nove da noite no
dia anterior. Era um número de Portugal, para o qual ele também tinha
ligado umas horas antes e que correspondia ao contacto Maia, sem mais
nada.
Maia era um apelido português, mas com «y» também era um nome de



mulher no Brasil, havia uma sur�sta brasileira muito conhecida chamada
Maya Gabeira…
Só havia uma maneira de saber, carreguei no ícone para chamar e coloquei

no altifalante, para ver a cara dele quando ambos ouvíssemos a voz do outro
lado.
− Sim? − Não era uma mulher, era um homem de meia-idade que �cou

impaciente quando ninguém falou. − Diz!
Desliguei.
O Alex fez-me uma careta recriminadora.
– Satisfeita agora? – Ia tirar-me o telefone mas não deixei. Eu sabia que ele

tinha um segredo e queria muito descobri-lo.
Fui a correr até ao meu telemóvel que estava na cozinha, memorizei o

número do senhor Maia no caminho e marquei-o no meu telefone.
Ele veio atrás de mim e começou a repreender-me, mas calou-se quando

pus o telefone no ouvido.
O senhor Maia voltou a atender.
− Quem fala? – Respirei fundo para fazer uma voz amigável depois de

tanto descontrolo físico e emocional.
− Estou sim, donde fala por favor?
− Para onde é que deseja falar? – O senhor não foi nada amigável e não me

ia dizer nada sem eu me explicar primeiro. Resolvi fazer o charme da
professora boazinha. O melhor era começar por dizer o máximo de verdades
possíveis antes de começar a mentir.
− Eu chamo-me So�a Mendonça, sou professora e estou temporariamente

em Moçambique. Vim substituir uma colega que...
− Porque me está a ligar? – O Sr. Maia era bruto e pouco paciente. Se calhar

era um requisito básico para se trabalhar na empresa do Alex.
O Alex agarrou na minha mão e pôs o telemóvel no altifalante. Achei justo

e não o contrariei. Depois, afastou-se e �cou a apreciar o meu teatro de
braços cruzados, encostado de lado ao frigorí�co, com uma expressão
indecifrável.
− Estou a ligar porque preciso da sua ajuda. A escola onde estou tinha as

paredes muito dani�cadas, estavam cinzentas, tinham rachas e buracos…
− E... – O senhor Maia pelos vistos não tinha tempo a perder com as más

condições da escola de Moringane.
Senti a garganta seca e as mãos transpiradas, mas tinha de levar a farsa até



ao �m.
− A Rodrivate ofereceu materiais e alguns dos seus trabalhadores para

tornar o nosso recreio mais bonito. Foi um gesto muito generoso e
queremos recompensar as pessoas que participaram na obra.
− Tenho uma reunião daqui a três minutos, professora So�a Mendonça. –

Mentir ao telefone não era tão difícil como pessoalmente e eu ia �nalmente
saber a verdade sobre o Alex.
− Os alunos vão fazer molduras em capulana para colocar uma fotogra�a

dos trabalhadores com as famílias e oferecer-lhes. Deram-me este número
como sendo o contacto de trabalho do técnico Alexandre Neto. Se pudesse
despender algum do seu tempo, precisava que me enviasse por email uma
fotogra�a do senhor Alexandre com a família, talvez contactando a mulher
dele...
Enquanto assistia ao meu desempenho, o Alex abanava a cabeça com

movimentos quase impercetíveis e os lábios contraídos numa linha �na.
− Quem é que lhe deu este número e lhe disse que o Alex tinha família?
Engasguei-me mas não desisti.
− Hummm... Não lhe consigo dizer… Os alunos é que apontaram os

telefones… é um gesto simbólico, pode ser com uma pessoa que lhe seja
querida, a namorada por exemplo...
− Não conheço ninguém que tenha fotogra�as dessas com o Alex. Se a

professora So�a o conhecer melhor vai perceber porquê. Não lhe faça
moldura nenhuma que ele não liga a essas coisas, ou então tire-lhe uma
fotogra�a com o seu telemóvel e mande imprimir. Tenho de ir à reunião que
lhe falei. Boa tarde.
O meu tempo de antena com o Sr. Maia tinha chegado ao �m e o resultado

da conversa estava muito longe do esperado.
Desliguei o telefone e �quei a olhar para o ecrã, a lamentar-me

interiormente pela �gura patética que tinha acabado de fazer. Como é que
tinha sido possível ter-me enganado tanto e deixado levar pela paranoia…
Enchi-me de coragem e olhei para ele. Eu tinha ido longe demais. O Alex ia

dizer-me adeus e desaparecer para sempre. E ia fazê-lo sem se chatear muito,
estava impassível a olhar para mim.
Fez um estalido de aborrecimento com a língua e avançou na minha

direção.
− Agora que já acabaste de te armar em esperta com o meu chefe, podemos



falar sobre os yoko geris de há bocado?
− Sobre o quê? – Achei que ia ouvir muitas coisas, mas aquela nunca seria

uma delas, nem fazia ideia do que era um yoko geri.
Fez um sorriso desdenhoso, andou até estar a escassos centímetros de mim

e enfrentou-me ameaçador.
− Os três biqueiros que me deste ali na sala. Quem é que tu pensas que és?
Naquele momento pensei que era uma caniche debaixo dum pastor

alemão. O Alex encheu o peito de ar, intimidante e à espera duma resposta.
O Alex não fazia perguntas retóricas, mas os caniches também nunca se
calavam.
− Só te acertei um e foi com pouca força. Mandei-te sair da minha casa,

empurrei-te para te ires embora e tu não te mexias! – Pensei em acrescentar
aos meus argumentos que ele estava a gozar-me durante a tentativa de
expulsão, mas ele não me deixou.
− Foi com pouca força? É o que tens para me dizer? – Continuava muito

hostil e falou-me com agressividade.
− Sim. Os outros que não te acertaram eram com mais força. Sou contra a

violência e reconheço que fui impulsiva, mas tu provocaste-me muito!
Ele acenou com a cabeça num gesto de concordância, mas era impossível

saber o que estava a pensar.
De repente, agarrou-me numa mão, torceu-a sem eu perceber como e

virou-me de costas com um movimento qualquer de uma arte marcial.
Fiquei com as costas encostadas ao seu peito e com os dois pulsos juntos
seguros pela sua mão direita, enquanto o outro braço dele me segurava pela
barriga. Não me estava a torcer nem a apertar em lado nenhum, mas �quei
presa e desconfortável.
Levantei os pés do chão para fazer peso e ele me largar, mas não resultou,

ele limitou-se suster-me pela barriga.
Falou-me ao ouvido num tom neutro.
− E se eu agora também te desse um pontapé com pouca força? Gostavas?
Estiquei as pernas e �quei de pé outra vez.
− Ai de ti se te atrevesses! – Ameacei-o com ferocidade, não era muita mas

era toda a que tinha.
Senti o peito dele a mover-se e ouvi uma gargalhada, um riso espontâneo e

saudável, não uma gargalhada tirana de alguém que ia bater numa mulher
com metade do tamanho.



− Ai de mim?! Ai de mim?! Achas que estás em posição de me fazer
ameaças?
Ri-me também, aliviada por ele não ter �cado zangado com a minha

loucura quando o tentei expulsar, nem com as descon�anças e a farsa ao
telefone.
Tinha-me falado no tom meigo do costume. A�nal, talvez não fosse dizer-

me adeus para sempre.
Quando parou de se rir virou-me e �cou a olhar para as minhas mãos

juntas, ainda presas na sua mão direita, examinou-as com atenção enquanto
falava.
− Esta princesa tem garras de leoa... mas foi má e usou-as sem razão. Estou

à espera de ouvir aquela palavra. Aquela que os professores obrigam os
meninos a dizer quando são maus e batem nos outros.
Debati-me para me libertar, mas não tinha a mínima hipótese.
− Tu estavas a gozar-me. Não te mexias. Eu estava a �car doida. – Era

pouco consistente mas era a minha defesa possível.
− Viu-se. – Fez um sorriso de superioridade e o gesto de quem estava a pôr

o ouvido na posição certa, para ter a certeza que ia ouvir as palavras que eu
ia dizer.
Fiz um suspiro de contrariedade.
– Desculpa, Alex.
Ele fez um sorriso palerma de satisfação.
− E depois como é para fazerem as pazes? Acho que se for uma menina a

bater é com um beijinho, não é?
Dei-lhe um beijo sem vontade na sua cara de gozão.
− Acho que a minha princesa leoa consegue fazer muito melhor do que

isso.



Soningane

Na manhã seguinte, quando o Alex entrou na sala eu já tinha acabado as
minhas sequências de ioga e estava a tentar meditar, algo que não fazia há
algum tempo.
Depois de fazermos as pazes, decidi esquecer as minhas suspeitas de que

ele escondia algo e aceitar o Alex como ele era, vago nas respostas e pouco
amigo de falar sobre si, mas muito afetuoso na intimidade, mesmo depois de
eu lhe ter dado um pontapé normalíssimo a que ele chamou um nome
estranho.
Senti os passos dele e imaginei-o à minha frente, com o seu meio sorriso de

troça.
− Que cena é essa? – Claro que ele não ia ter respeito nenhum pela minha

meditação. Continuei na minha posição de lótus, com as mãos sobre o colo
e os olhos fechados.
− Chama-se mentalização e projeção da consciência, é uma técnica iogue.
− E serve para quê? – Era sempre tão pragmático e resolvido...
Tentei manter a compostura meditativa enquanto falei com a voz mais zen

possível.
− Estou a imaginar o teu futuro para o fazer acontecer. Estou a ver-te

velhinho, muito gordo, desdentado e feliz. Sentado numa cadeira de baloiço
a contar histórias da tropa a muitos netos.
− E como é que consegues fazer isso, So�a? − Não abri os olhos, mas o tom

era divertido, misturado com desa�o. Senti que se baixava…
− Tenho poderes. − Depois de o dizer não consegui manter a minha

serenidade iogue e comecei a rir-me. Em segundos, já não estava em posição
de lótus, mas sim deitada no meu tapete de ioga improvisado e tinha um
homem grande em cima de mim. Continuei com os olhos fechados e senti
beijos no pescoço que foram subindo até à parte detrás da minha orelha.
Algo bom ia acontecer no meu tapete de ioga naquela manhã e eu corria o
risco de me atrasar para as aulas...
− Abre os olhos, So�a.
Abri os olhos e encontrei os dele, escuros, brilhantes e felizes.



− Eu também tenho poderes. – Mostrou-me os dentes muito brancos num
sorriso pretensioso.
− Eu sei que tens, poderes maravilhosos...
Antecipei tudo o que iria acontecer-me e um arrepio bom percorreu a

minha pele.
− E eu quero-te.
Sorri, fechei outra vez os olhos e respondi-lhe.
− Está bem. – Fiquei à espera de um longo beijo na boca ou de outras

iniciativas sensuais, mas ele não se mexeu no tempo que seria esperado. Abri
os olhos para perceber o motivo e vi-o sério, com uma expressão diferente.
− Não é ter-te agora. É ter-te, para mim.
Fiquei atrapalhada e com medo. Eu já tinha pertencido a uma pessoa e não

me imaginava voltar a pertencer a mais ninguém... Era demasiado
perturbador seguir aquela linha de pensamento, por isso ignorei-a e
escondi-a depressa nas profundezas do meu cérebro. A seguir, respondi
sorridente e em tom de brincadeira.
− Eu não sou uma coisa para ser tida, sou uma pessoa....
Não percebi se o dececionei com a minha resposta, ele limitou-se a fazer

um aceno com a cabeça, decidido e seguro.
− Sim, eu sei que és. A minha pessoa.
Deu-me o beijo que eu tinha imaginado antes, ao mesmo tempo que

enrolava e desenrolava os meus cabelos na mão direita, com uma
determinação lenta, a saborear-me como se eu fosse mesmo o tal presente e
estivesse a desembrulhar-me outra vez. Continuei a sentir-me assim
enquanto me despiu, como a bicicleta nova que ele nunca recebeu. Uma
parte de mim estava assustada, mas a outra parte estava demasiado deliciada
para se preocupar...

Como seria de esperar cheguei atrasada à escola, precisamente no dia em
que o diretor Arcélio resolveu falar comigo antes de começarem as aulas.
Estava acompanhado por uma freira de hábito cinzento com uns 60 anos de
idade e duas mulheres jovens, de calças de ganga e T-shirts coloridas.
Apresentou-me a irmã Margarida, grande amiga da professora Rita e

responsável por uma missão para crianças órfãs em Soningane, uma vila
rural no meio dos montes Libombos, apenas a 60 km dali. As duas jovens
eram estudantes de medicina em Lisboa e estavam a fazer dois meses de



voluntariado, para ajudarem na missão, que também era escola, e
promoverem campanhas de educação para a saúde.
A irmã Margarida era uma mulher cheia de energia, que despachou as

apresentações rapidamente e me perguntou sem rodeios o que se passava
com a sua amiga Rita.
Expliquei-lhe o motivo do regresso da Rita a Portugal, que já tinha sido

operada sem complicações e tinha um prognóstico excelente. Em breve,
assim que a Rita acabasse a radioterapia, voltariam e estar juntas.
Como a maioria das pessoas que se dedicam aos outros, a irmã Margarida

era muito simpática e as estudantes de medicina também. Gostei muito da
Cátia e da Liliana, contei-lhes que a minha melhor amiga também era
médica e a entrevista sobre a sida que tinha conseguido para os meus alunos
com o professor de infeciologia. Fiquei com pena de me despedir delas e
convidei-as para lancharem na minha casa depois das aulas. A irmã
Margarida recusou o convite porque tinha mais amigas para visitar em
Moringane, mas a Liliana e a Cátia aceitaram.
Foi um lanche muito animado, comemos bolo da Joaquina, bebemos

algumas cervejas e debatemos fofocas misturadas com assuntos importantes.
Adorei ouvi-las falar sobre os seus motivos para terem ido para um local

recôndito, porque era onde menos se falava da importância de ir à escola, da
sida, dos inseticidas e dos mosquiteiros. Era onde havia mais analfabetismo,
casamentos prematuros, gravidezes precoces, mortalidade materna e
infantil.
Faziam o seu melhor para convencer as famílias de que uma menina casar

cedo não era bom, mesmo que signi�casse uma boca a menos para
alimentar, o principal motivo porque metade das raparigas estava casada
antes dos dezoito anos. Tirá-las da escola e casá-las aumentava as gravidezes
de risco, diminuía-lhes a autonomia e a capacidade de iniciativa para
desenvolverem a sua comunidade. Outro grande problema era a epidemia
de sida. Nas zonas mais afastadas das cidades muitas pessoas ainda tinham
noções erradas, como acharem que alguém saudável não podia transmitir o
HIV e não usarem preservativos. Em relação à última questão, elas acharam
que eu poderia ajudar.
No dia seguinte era sábado e dia do santo padroeiro de Soningane, ia haver

uma grande feira na vila, seguida de uma festa com música e danças
tradicionais. Era a oportunidade ideal para fazerem formação e chegarem ao



maior número de pessoas em Soningane e arredores.
Elas sentiam-se muito confortáveis para falar sobre todos os assuntos,

menos sobre o uso do preservativo. Estavam alojadas numa missão católica
e a igreja continuava a manter alguma oposição ao uso do preservativo,
mesmo quando usado para impedir o contágio do HIV. A irmã Margarida
defendia que a melhor forma de combater a sida era a abstinência sexual.
Elas tinham noção que não era uma solução realista mas não a queriam
contrariar. Foi por isso que me pediram para falar sobre o tema, na sessão de
esclarecimentos que iam fazer na praça da vila.
Eu era uma professora de ciências com conhecimentos sobre o HIV, não

estava ligada à Igreja e podia falar sem restrições, incluindo aconselhar
pessoas não casadas que queriam ter relações a usarem preservativos para
não apanharem a doença.
O meu ego, que adorava pensar que podia mudar alguma coisa no mundo,

delirou com a ideia e fez-me aceitar imediatamente.
Deixámos tudo combinado. Elas iam passar a noite em Moringane, na casa

de uma amiga da irmã Margarida, no dia seguinte levavam-me com elas e
fazíamos a palestra. Depois, traziam-me ao �m do dia no jipe da missão, eu
oferecia o jantar na Joaquina e elas �cavam a dormir na minha casa para não
voltarem de noite.

O Alex chegou pouco depois de elas terem saído. Descrevi-lhe empolgada
os meus planos com as minhas novas amigas e a responsabilidade que era
falar sobre um assunto tão sério.
Ele não me reconheceu mérito nenhum e só viu artimanha da parte delas.
− Essas tipas não querem é arranjar problemas com a freira e tu vens a

calhar para dizeres o que elas não podem.
Fiquei desiludida por ele não reconhecer a importância da tarefa.
− Sim, também, mas não é só isso. Elas podiam não querer arranjar

problemas com as freiras e não me convidar. Convidaram-me porque
acharam que a minha colaboração era importante. Elas nem se davam ao
trabalho de me transportar para a frente e para trás, se não achassem que o
meu contributo ia valer a pena.
O Alex estava sentado de braços cruzados, com uma expressão superior

um pouco irritante.
− Elas iam fazer essa reunião sem ti até há três horas atrás, não deves ser



assim tão importante. Gostaste das miúdas, beberam umas jolas e foi
divertido, mas não são as tuas melhores amigas nem tens nenhuma
obrigação de ir. Isso é longe como o caraças, So�a. Sessenta quilómetros
aqui não são sessenta quilómetros em Portugal. Avisa-as de que não vais e
esquece essa história duma vez.
O Alex estava a ser detestavelmente frio e pouco solidário. Levantei-me e

fui para o pé dele, preparada para lhe responder à letra e defender as minhas
amigas universitárias beatas.
− Eu sei que elas não são as minhas melhores amigas, mas também não são

interesseiras nem manipuladoras. São pessoas altruístas e bem formadas,
que saíram das suas vidinhas boas cheias de conforto para ajudarem quem
precisa. Vieram para uma missão católica porque são pessoas de fé, mas ao
mesmo tempo são médicas e sabem que usar preservativo é capaz de ser o
melhor seguro de vida neste país. Já lhes disse que ia e vou. Além disso,
também vai ser uma experiência nova para mim, tenho curiosidade em
conhecer Soningane que, ainda por cima, está em festa! Vai ser divertido…
O Alex abanou a cabeça devagar enquanto eu falava. Quando acabei, pôs as

mãos na minha cintura e usou um tom menos sobranceiro.
− Não vás. É perigoso, as estradas são perigosas, as matas são perigosas, os

arredores das aldeias são perigosos, é tudo perigoso. Podes ser assaltada,
fazerem-te mal ou raptar-te para pedir um resgate. Tu podes andar vestida
como quiseres que se topa à légua que és uma menina com papel. E és muito
ingénua, falas com toda a gente, con�as em tudo… És a presa ideal!
Eu tinha 32 anos, sabia tomar conta de mim e não era nenhuma pateta.
− Eu não sou nada ingénua! Para tua informação, sou professora há oito

anos e tive a meu cargo alunos de várias idades que já levei comigo para
muitas viagens. Os pais dos alunos con�am em mim porque sou responsável
e nunca tive nenhum problema de segurança.
Olhou para mim divertido e com um sorriso gozão.
− Tiveste sorte, e os pais dos alunos não te conhecem bem. Desde que te

conheço, que não é há muito tempo, abandonaste as tuas malas com um
casal de moçambicanos que não conhecias de lado nenhum, meteste-te
sozinha num carro com dois homens que nunca tinhas visto, a seguir saíste
para ir tapar os olhos à tua amiga e deixaste a tua mala com dinheiro e
documentos no carro desses homens, �caste cheia de dores no meio da
estrada à noite e foste com um desconhecido para tua casa. Para não falar



daquela…
Interrompi irritada, eram acusações injustas e quase todas relacionadas

com ele.
− Eu tenho um sexto sentido que me disse que eras de con�ança. Eu con�o

no meu instinto.
Abanou a cabeça em desacordo e continuou com o seu sorriso paternalista,

cada vez mais irritante.
− Mas não devias con�ar.
Fiquei genuinamente ofendida e questionei-o num acento provocador.
− Porquê? Por acaso enganei-me em relação a ti? – Tentou falar mas eu

interrompi-o, saturada da conversa e da sua atitude controladora. – Também
não me enganei em relação a isto. Eu vou e vai correr tudo bem.
O Alex perdeu a calma toda duma vez e levantou-se subitamente.
− Que merda de ideia que foste meter na cabeça! Não te chega estares aqui

a dar aulas, tens de inventar mais e ir falar sobre preservativos para um sítio
no cu de Judas que nem vem mapa!
Perdoei-lhe o palavrão e tentei explicar-lhe que correr riscos era uma coisa

que podia valer a pena.
− A vida é muito melhor assim, temos de aproveitar as oportunidades,

festas rurais e invenções com universitárias beatas, boleias que acabam em
brincadeiras propostas em bares… − Insinuei-me para o abraçar, mas ele
afastou-me a segurar-me pelos ombros.
− Não é a mesma coisa, ou cancelas essa merda de te meteres país a dentro

com uma freira e duas miúdas ou esquece-me, não estou para gramar com
estas maluquices de mimada armada em aventureira.
Era um ultimato, vi nos olhos dele que não estava a brincar.
− Já me comprometi e não vou cancelar. – Não via nenhum motivo válido

para o fazer, além do protecionismo quase doentio dele.
Fiquei estupefacta com a sua atitude intransigente, só porque não lhe �z a

vontade, resmungou que não gramava mais comigo e foi-se embora
amuado.
Se calhar era melhor assim, antes que me quisesse «ter» para ele.
Jantei os restos do lanche e fui para a cama escrever tópicos para me

orientar na «aula» do dia seguinte. Não foi fácil. Só pensava no Alex, no
bom que era estar com ele e no motivo parvo pelo qual nos tínhamos
zangado. Se tivesse cedido ele estaria deitado ao meu lado.



Eu e as minhas manias... Se calhar nem ia ter ninguém para me ouvir…
Acordei às seis da manhã, levantei-me e tomei duche na minha banheira

descascada com as torneiras ferrugentas, tudo me parecia muito feio
naquela madrugada.
Já me tinha vestido e estava a tomar o pequeno-almoço quando tocaram à

porta. A Liliana e a Cátia tinham chegado uma hora mais cedo.
− É o Alex.
Abri a porta e pendurei-me ao colo dele, num abraço que começou no meu

alpendre e continuou na minha sala. Ao �m de pouco tempo, pousou-me à
sua frente e �cou a olhar para mim muito sério.
− Vou dar-te instruções e tu vais segui-las.
Acenei com a cabeça enquanto ouvi a sua dissertação, com regras básicas

como se eu fosse tonta. Não entrar em carros com desconhecidos, não me
afastar das outras pessoas da missão, não sair das zonas mais centrais, não
falar da minha vida, estar alerta para alguma coisa que suspeitasse ser
estranha, etc. Quando pensei que a sessão tinha acabado, ainda tive que
decorar dois telefones dele, um português que eu já conhecia e um número
de Moçambique.
No �m de tudo tirou do bolso um pequeno quadrado de pano e pediu-me

a bolsa dos meus comprimidos. Tirou um dos mais fortes e pôs dentro do
quadradinho de pano, juntamente com uma nota de mil medicais, dobrada
seis vezes.
Pediu-me para trocar as calças saruel pelas de ganga e colocou-o no bolso

pequeno que �ca à frente do bolso do lado direito, cabia à justa e �cava
completamente disfarçado.
− Ficas com isto aqui sempre, para o caso de te roubarem a mochila.

NUNCA tiras isto daqui, só lhe mexes se te sentires segura e precisares do
dinheiro ou do comprimido. A seguir voltas a colocá-lo logo no mesmo
sítio. Qual é o meu telefone?
Revirei-lhe os olhos.
− Até gosto desta tua faceta de te preocupares comigo, mas acho que estás a

exagerar. Pareces aqueles malucos que acham que o mundo vai acabar a
qualquer momento...
Fez um ar enfastiado, um «humhum» e um sorriso amarelo, depois

continuou com uma voz que devia ser igual à que os sargentos lhe faziam na
tropa.



− Qual é o meu telefone?
Revirei-lhe outra vez os olhos antes de responder.
− +351927835...
− E o outro? − Fiz uma careta antes de lho dizer.
− Sou uma ingénua que gosta de inventar maluquices, mas pelo menos

tenho uma coisa boa, a memória.
Franziu o sobrolho enquanto me ouvia repetir os oitos dígitos do seu

número moçambicano. Quando acabei agarrou-me e voltou a pendurar-me
nele.
− Tens mais coisas boas. Quanto tempo temos antes de chegarem as tuas

novas amigas?

Chegámos antes das dez da manhã a Soningane, uma pequena vila onde as
pessoas viviam quase todas da agricultura. Andei o dia todo colada às
minhas novas amigas, almoçámos na missão e depois �z a minha «palestra»
a seguir à delas, numa praceta de terra batida em frente ao posto de saúde.
Disse como era fundamental usar o preservativo, como se transmitia e como
não se transmitia o HIV, porque também era importantes que os doentes
não fossem abandonados pelas famílias.
O meu público, maioritariamente feminino, não tinha nada que ver com os

alunos do colégio São Pedro em Lisboa, ouviram-me com reverência e
muito interesse. Achei que tinha feito uma exposição clara e que tinha
corrido bem, mas quando acabei e me puseram questões em particular,
senti-me impotente. Como é que se podiam proteger as mulheres que
queriam engravidar dos maridos, mas sabiam que eles as traíam e não
faziam ideia se eles usavam preservativos com as amantes? Maridos que,
segundo elas, eram bons homens e bons pais de família, que se
preocupavam com elas e as tratavam bem, mas que as traíam e elas
aceitavam sem ver nisso um sinal de falta de amor.
E como se podiam proteger as mulheres que não eram as esposas legítimas,

mas que também queriam ter �lhos dos amantes e por isso não usavam
preservativos?
Havia demasiadas questões culturais e sociais que me ultrapassavam

completamente...
Talvez a irmã Margarida é que tivesse razão, quando disse que rezava todas

as noites pela descoberta de uma vacina para a sida, ao ver-me tão



atrapalhada com os dilemas que me eram colocados.

Aprendi em Soningane muito mais do que ensinei, mas apesar disso fui
rodeada de atenções e insistiram para eu �car a ver as danças ao �m da
tarde. Ia haver fogueiras, batuques e animação, era uma oportunidade única
para assistir a uma festa assim.
A irmã Margarida também achou boa ideia, não guardou ressentimentos

em relação às minhas ideias pró-preservativo, ofereceu-me dormida e
arranjou-me boleia para o dia seguinte, com um senhor que tinha vindo
vender sapatos à feira e passava por Moringane ao �m da manhã. Eu
também concordei que fazia muito mais sentido �car a passar a noite na
missão, sobretudo porque queria muito assistir às danças. Tentei ligar ao
Alex a avisá-lo quando decidi pernoitar, mas não tinha rede em lado
nenhum. A Liliana explicou-me que tinha de subir um monte a norte da
aldeia e que viria comigo, mas entretanto fui interpelada e �quei a conversar
com um grupo de mulheres.
A meio da conversa, antes de o Sol se pôr, começaram a ouvir-se os

tambores, os cânticos e as palmas, fui ver o que se passava e �quei encantada
pela magia das vozes, das danças com as saias de palha e as capulanas
coloridas.
A Cátia chegou pouco depois, sentámo-nos no chão a comer pão com

badjias de feijão e deslumbrei-me com a folia instalada. Entrei na festa e
regalei-me a dançar o ngalanga, que as mulheres de Soningane me
ensinaram com grande paciência e a rirem da minha falta de coordenação
inicial. Depois de lhe apanharmos o jeito, eu e a Cátia passámos mais de
uma hora seguida a dançar e a rir. Também ajudou ao nosso espírito festivo
uma bebida tradicional chamada ukanyu, que parecia que não tinha muito
álcool, mas deu-me a volta ao cérebro de tal forma que me esqueci
completamente de ligar ao Alex.
No dia seguinte, quando passei o tal monte no carro do Gilberto, o

vendedor de sapatos muito simpático e da total con�ança da irmã
Margarida, pedi-lhe o telefone emprestado porque tinha �cado sem bateria
durante a noite.
Liguei para o número de Moçambique do Alex, trocámos poucas palavras,

mas foram su�cientes para perceber que ele estava pouco amistoso.
Ofereci-me para pagar a chamada, mas o Gilberto não aceitou porque eu



era amiga da irmã Margarida e ela era uma alma do bem. Se não fosse ela,
nem queria imaginar o que seria daquelas pobres crianças que ela acolhia.
Agradeci-lhe e fomos falando durante a viagem, sobretudo sobre as terras à

volta de Moringane que o Gilberto corria com os seus sapatos usados, que
comprava num armazém em Maputo de xikalamidades.
Os sapatos usados vinham de países ricos em contentores, alguns eram de

ajuda humanitária e por isso chamavam-se xikalamidades. O Gilberto vivia
daquilo há dez anos, comprava os sapatos aos sacos sem saber o que lá
estava dentro e vendia-os muito baratos sem grande margem de lucro. No
entanto, fez-me confusão, como é que produtos que deveriam ser donativos
acabavam por ser vendidos às pessoas a quem era suposto chegarem
gratuitamente.

Só cheguei a Moringane depois de almoço. O Gilberto quis parar num
povoado a oito quilómetros, para comer matapa na banca de um amigo e
mostrar os sapatos que lhe sobraram às pessoas que lá estavam. Ainda fez
negócio com uns ténis pretos surrados, que impingiu ao �lho da cozinheira.
− Esses �cam mesmo bem nas tuas patas!
Também tentou despachar uns mocassins em pele esbranquiçada,

exatamente com o mesmo elogio a um homem que estava a comer sopa de
mandioca, só que não teve a mesma sorte porque lhe �cavam pequenos.

Pedi ao Gilberto para me deixar em casa do Alex, que me abriu a porta
com uma expressão furibunda.
Beijei-o nos lábios, mas ele não correspondeu. Expliquei-lhe que não o

tinha avisado porque não tinha rede e não quis subir o monte sozinha, mas
tudo tinha corrido bem. Até tinha regressado muito bem protegida com o
Gilberto, que fazia aquelas estradas há dez anos para vender os seus sapatos
xikalamidades.
Respondeu-me com uma expressão indiferente.
− Fizeste bem.
Tentei abraçá-lo, mas afastou-me com um gesto rápido e �rme.
− Hoje não me está a apetecer, So�a. Podes ir-te embora para tua casa.
Era mesmo bruto e exagerado, só lhe perdoei porque me sentia culpada de

não o ter avisado.
− Está bem, eu vou-me embora, mas primeiro deixa-me mostrar-te o que



aprendi na festa. Sou uma boa dançarina de ngalanga, fui muito elogiada
pelas minhas novas amigas beatas e pelas minhas professoras de Soningane.
Descalcei-me a sorrir e dancei para ele, enquanto imitava os sons dos

batuques com a minha voz. O Alex �cou a olhar para mim, sem manifestar a
mínima emoção enquanto eu me aproximava e afastava dele aos saltos, a
abanar as ancas e a fazer o meu melhor para o impressionar.
Não o vi aproximar-se, foi um movimento repentino e tão rápido, que só

me apercebi quando já me tinha agarrado pelas pernas e posto de barriga
para baixo em cima do ombro. Carregou-me assim até ao quarto e atirou-me
para cima da cama.
− Não aprecias ngalanga? Queres que dance outra dança africana para ti?

Posso aprender outra se tu quiseres...
Subiu para cima da cama e pôs um joelho de cada lado das minhas ancas.

Segurou-me nos dois pulsos por cima da cabeça com uma mão e com a
outra agarrou-me a cara pelo queixo.
− O que eu queria era que não fosses falar sobre preservativos para onde o

diabo perdeu a mãe e depois resolvesses �car lá a dançar a mangamanga, ou
que merda é essa, sem me avisares. O que eu queria, era que tu aprendesses
duma vez por todas a não te meteres em carros de pessoas que não fazes
ideia quem são!
Estava com um humor tenebroso e com uma expressão malévola. Tentei

interceder pelo Gilberto, pelos vistos a principal causa de toda aquela fúria.
− A irmã Margarida conhece o Gilberto desde sempre e tem con�ança ne...
Não consegui acabar, ele fulminou-me com o olhar e cortou-me a palavra

de rompante.
− A irmã Margarida sabe lá quem é o Gilberto! A ocasião faz o ladrão! – A

seguir controlou-se e falou num tom baixo que ainda era mais intimidante.
– O que eu queria mesmo era dar-te umas galhetas bem dadas. E não

penses que tem que ver com essas merdas de panisga que estão na moda,
porque não tem. Nem ia haver mais nada a seguir.
Fiz a cara receosa adequada para o contentar e depois um olhar obediente.
− Está bem, já percebi, não volta a acontecer.
Tirou a mão do meu queixo e apoiou-a ao lado da minha cabeça no

colchão.
− Não tens medo nenhum, pois não?
Ele adivinhou a resposta e falou-me com aspereza.



− Fazes mal. O medo é um sinal de inteligência.
Queria tanto fazer as pazes, que nem pensei sobre o facto de me ter dito

que ter medo dele seria inteligente. Em vez disso �z um sorriso apaziguador.
− Eu não sou inteligente. Podes perguntar a qualquer pessoa que me tenha

tentado ensinar matemática mas, em compensação, sou muito beijoqueira,
posso ter o meu beijo agora?
− Não me apetece. – Falou muito devagar e vincou bem as palavras, para se

certi�car de que eu compreendia que não estava a brincar. Depois largou-me
e afastou-se zangado.
Não me dei por vencida, enrolei os braços à volta do seu pescoço e as

pernas à volta da sua cintura. Ele tentou libertar-se de mim sem se esforçar
muito, mas depois desistiu. Deitou-se com uma expressão aborrecida e eu
�quei de gatas em cima dele, numa posição parecida à que ele me tinha
colocado primeiro.
Tentei um beijo, mas quando me aproximei ouvi a mesma frase de antes,

um aviso pausado e severo.
– Não me apetece.
Afastei-me e ele colocou as mãos atrás da cabeça na sua posição do

costume. Ficou deitado a olhar para o teto, a ignorar-me, e à espera de que
eu me fosse embora.
Tinha-se transformado num homem terrível e comecei a temer que o meu

gigante doce tivesse amargado de�nitivamente, por causa de um telefonema
que não �z e de uma boleia que uma freira me arranjou.
Dei um suspiro infeliz, inclinei-me e encostei a cabeça no seu peito.
O Alex continuou a ignorar-me em silêncio e eu �quei a ouvir-lhe o

coração, que naquele momento parecia não ter.
− Desculpa, não pensei que fosses �car tão preocupado. Devia ter-te

avisado, mas acho que estás a exagerar.
Não se mexeu, nem respondeu. Ouvi uma respiração forçada de

exasperação.
− Tu preocupas-te demasiado, não havia perigos nenhuns e as

universitárias beatas também quiseram �car na festa.
Não se mexeu mas falou para o teto.
− As universitárias beatas não são um problema meu. – Continuava

amuado e antipático, mas ao menos já dizia alguma coisa.
− Eu também não quero ser um problema teu. – Falei baixinho para o peito



dele, só mexi os lábios e nem levantei a cabeça. Ele respondeu ainda mais
baixo.
− Eu também não queria, mas não tive hipótese nenhuma.
As palavras dele relembraram-me sensações estranhas, acordar na casa dele

depois da nossa primeira noite e a caminhada descalça depois do jogo de
futebol.
Levantei-me e confessei-lhe a impressão de déjà vu que tive na primeira

noite.
− Tu também sentes? A inevitabilidade?
Fez uma expressão de estranheza, não percebi se pela palavra cara se pelo

assunto não ter nada que ver com o que estávamos a falar.
− Tantas coincidências... Os lugares ao lado um do outro no avião, virmos

para a mesma cidade, aquele dia em que eu estava cheia de dores e
apareceste no meio da estrada…
O Alex estava olhar para mim como se eu estivesse a falar chinês, mas pelo

menos estava com uma expressão menos zangada.
Continuei o meu raciocínio pouco lógico.
− Podíamos estar predestinados a encontrar-nos porque já nos tínhamos

conhecido no passado, noutras vidas. Dizem que as mesmas pessoas se
encontram várias vezes em vidas diferentes e que podem deixar assuntos
pendentes de uma vida para a outra, é o carma. Na primeira noite que
estivemos juntos, quando acordei encostada a ti, foi como se já estivesse
habituada a estar ao pé do teu corpo. Não era a parte física, os teus braços e
o teu peito eram novidade para mim, mas a sensação de estar ao teu lado, o
teu calor e o teu cheiro eram-me familiares...
O Alex fez-me uma careta.
− Deixa-te dessas cenas... – Falou-me com censura, devia achar-me louca,

mas havia muitas pessoas que acreditavam em vidas passadas.
− Os budistas acreditam na reencarnação, e a Joana, a minha melhor

amiga, também acredita mais ou menos em vidas passadas. Um amigo nosso
que é um homem da ciência e engenheiro mecânico, na primeira vez que foi
a uma cidade na Bélgica, teve a certeza de que já lá tinha estado antes.
Lembrava-se de ter sonhado com as ruas e sabia o caminho a pé do hotel até
à universidade, sem mapa e sem nunca lá ter estado. As pessoas podem ter
estado juntas de outras maneiras, os �lhos podem ter sido pais, os amantes
podem ter sido amigos. Se calhar tu noutra vida eras um fracote e eu era o



teu amigo forte que te protegia. Agora queres retribuir!
− Não acredito nisso. É impossível. – Foi perentório e abanou a cabeça

decidido.
− Eu também não sei se acredito, mas acontecem coisas estranhas, como

crianças que descrevem casas onde nunca moraram ou episódios de um
passado muito longínquo que supostamente ninguém lhes contou...
Sentou-se encostado à cabeceira da cama e puxou-me para junto de si, fez-

me uma festa no cabelo e a seguir vi-lhe o primeiro sorriso do dia.
− Não acredito é que eu tenha sido um fracote e que tu me protegesses! −

Depois continuou num tom rabugento mas afetuoso. − E também não
acredito que te ia dar uma nega das grandes para aprenderes uma lição e tu
já me endrominaste, com as tuas falinhas mansas mais a conversa de treta
das vidas passadas.



Ioga

O Alex voltou completamente ao normal depois da minha aventura com as
universitárias beatas. Três semanas e uns dias depois, estava sentado no meu
sofá, a tomar o seu pequeno-almoço duplo e a apreciar o meu ioga matinal.
− Tu até tens muita força para uma pequena formiga.
Sorri e des�z graciosamente a posição do corvo.
− Até tenho mas, ao contrário do que parece, para conseguir fazer este

asana é preciso mais equilíbrio do que força.
Deu mais uma dentada no pão com doce de mandioca enquanto eu

passava para a posição da cobra.
− Precisas de equilíbrio, mas o mais importante é a força. Tens os joelhos

em cima dos tríceps e estás a suportar o peso do corpo nos pulsos, que no
teu caso não é assim muito, mas é algum.
Revirei-lhe os olhos, nunca tinha feito ioga na vida e queria perceber mais

do assunto que eu.
− Sim, mas se colocares o centro da gravidade mais para frente não te

custa, o equilíbrio é o mais importante.
Continuámos a discutir até que ele propôs uma aposta. Competíamos para

ver quem aguentava mais tempo na posição, se fosse a força o mais
importante seria ele, se fosse o equilíbrio seria eu. O vencedor teria direito a
pedir ao outro o que quisesse...
Empinei um pouco o meu nariz e falei-lhe com uma pontinha de

superioridade.
− Os iogues não competem entre si, Alex, só competem com eles próprios.

O ioga é um caminho de autoexigência e aperfeiçoamento pessoal.
Ele não deu importância nenhuma às minhas palavras sábias e replicou

com menosprezo.
− Eu não sou iogue... – Olhou-me divertido e fez um trejeito de gozo

quando disse iogue. – Por isso podes competir comigo. Podes, mas não
queres, porque eu tenho razão e tens medo de perder!
Franzi o nariz com a afronta e �tei-o de olhos semicerrados.
− Bora lá, Alex!



Ao meu sinal subimos as pernas e �cámos frente a frente a fazer uma
competição de ioga, o que era completamente errado, mas ele tinha sido
muito convencido a desa�ar-me e eu ia dar-lhe uma lição.
Fiz calmamente a minha posição, a sorrir e a pensar no que lhe iria pedir.

Talvez uma massagem de corpo inteiro, uma limpeza geral na minha casa ou
irmos outra vez piquenicar à cascata. O pedido dele provavelmente seria
uma coisa sensual, também podia ser bom, mas jamais o deixaria ganhar
para descobrir.
Levantei um pouco a cabeça e olhei para ele, estava em esforço porque não

estava su�cientemente inclinado para a frente e não ia aguentar muito
tempo. Tinha a cara franzida e estava a soprar, devia estar com dores nos
pulsos e nos braços, mas não desistia.
Eu também já estava em sofrimento. Concentrei-me e controlei a

respiração, não ia aguentar muito mais, mas ele também estava com cara de
quem estava no limite. Dez segundos depois, os meus pulsos doíam-me
demasiado para continuar, apoiei os pés no chão e desisti.
Assim que me viu desfazer, o Alex atirou-se de lado para o chão com um

estrondo que fez abanar as paredes. Não era nada harmonioso mas tinha
conseguido vencer-me. Ria-se e praguejava ao mesmo tempo que esfregava
os pulsos.
− Foda-se! Esta merda custa que se farta! Estava a ver que me ganhavas e

tinha de cortar os tomates a seguir!
Eu detestava perder e estava com vontade de o beliscar.
− Não valeu porque eu já tinha feito antes e tinha os braços cansados.
Levantou-se e encerrou o assunto com um sorriso trocista.
− Desculpas de mau perdedor. Vais fazer o que eu quiser e vai ser hoje.
Eu não tinha problemas nenhum em fazer o que ele quisesse, mas estava

muito irritada por um principiante ter aguentado mais tempo que eu num
asana de ioga que eu fazia desde os 20 anos.
− Tudo bem, faço o que quiseres, visto o conjunto que a Joana me deu e

tudo, mas vamos repetir a prova.
Fez uma cara surpreendida com a minha sugestão.
− O top que abriste no avião? Não vais precisar disso. Esses calções e essa

camisola estão ótimos. Também podes arranjar um avental se quiseres.
Foi a minha vez de �car surpreendida.
− Para quê?



− Para me fazeres o jantar.
Ele estava a delirar, eu não lhe ia fazer o jantar...
− Eu não sei...
− Esforça-te! − Foi exatamente o mesmo que lhe respondi quando me disse

que não sabia dançar e dito da mesma maneira. Ele já devia ter aquilo
planeado há algum tempo, não se conformava que eu não soubesse mexer
em tachos e eu não ia ter hipótese. Ia ter de cozinhar para ele... ou então
�ngir.
− E tem de ser alguma coisa em especial? Pode ser frango guisado?
A Joaquina tinha quase sempre frango guisado, ia comprar o frango já feito,

sujava uns utensílios e o fogão, fazia alguma confusão na cozinha e depois
atirava tudo para dentro duma panela antes de ele chegar.
Olhou-me com os olhos �xos nos meus, como se me estivesse a estudar e a

adivinhar as minhas intenções.
− Claro que pode, mas eu vou trazer o frango e vais cozinhá-lo à minha

frente.
Ri-me de ter sido apanhada.
− Vais comer o pior frango da tua vida.

Quando voltei da escola estava com esperança de que ele se tivesse
esquecido da nossa aposta, mas não tive sorte nenhuma. O Alex chegou a
minha casa às seis da tarde, felicíssimo e com um saco cheio de compras do
género comestível. Pousou-o em cima da bancada da cozinha e foi tirando
alimentos lá de dentro, como se fosse o Pai Natal a distribuir presentes.
− Temos aqui tomates, cebolas, um pimento, azeite, espaguete e...

Tchamtchamtchamtcham!... Um frango! – Abanou as asas do frango como se
ele me estivesse a cumprimentar antes de continuar a atormentar-me. − Um
frango que foi muito bem tratado a vida toda, o dono da capoeira garantiu à
senhora do mercado que lhe fazia uma massagem às asas todas as semanas e
que antes de lhe cortar o pescoço hoje de manhã lhe cantou uma pequena
canção de agradecimento!
O Alex adorava gozar com a minha ética alimentar e eu tinha di�culdade

em �ngir que não achava graça.
− És um monstrinho. Sabes isso não sabes?
Voltou a mexer as asas do frango como se fosse uma marioneta e olhou-me

com um sorriso vitorioso.



− O que eu sei é que hoje, professora So�a, vou ensinar-te e tu vais
cozinhar!
Fiquei animada com a ideia de ele me ensinar, porque pensei que ia ser a

sua assistente enquanto ele fazia tudo.
Enganei-me, o seu conceito de ensino não era assim. Não fez

absolutamente nada, limitou-se a �car atrás de mim como um grilo falante
gigante, a dizer-me tudo o que eu tinha de fazer com voz de comando.
«Corta as cebolas em bocados pequenos, mais pequenos, corta os tomates,

põe sal no frango, põe mais sal, põe azeite no tacho, liga o fogão, mexe as
cebolas, põe o frango na panela, põe água noutra panela para o esparguete,
põe sal na água do esparguete…»
Estava nas suas sete quintas. Era o cozinheiro chefe mais mandão do

mundo e eu a aprendiz vítima de assédio sexual, porque ele alternava as
ordens com apalpadelas nas minhas ancas e beijos no pescoço.
Naquele momento tinha as mãos na minha cintura e estava a beijar-me

atrás da orelha, enquanto eu estava à frente da panela com a colher de pau
na mão.
– Não te desconcentres e mexe o frango para não se pegar.
Só me apetecia rosnar! Era o meu castigo por ter aceitado fazer uma

competição de ioga. Felizmente, não demorou muito até o frango estar
cozinhado e o meu suplício prestes a acabar.
− E agora, chefe? – perguntei-lhe com um suspiro, arreliada com tanta

ordem.
− Provas.
Tirou-me a colher de pau da mão, encheu-a no tacho, soprou um

bocadinho e encostou-a à minha boca. Era uma posição difícil com ele atrás
de mim e a colher muito cheia, o que fez com que eu �casse com molho, por
acaso bastante bom, no queixo e no pescoço. Rodou-me e limpou-me com
uma mistura de lambidelas e beijos, ainda mais deliciosa que o molho.
Quis corresponder aos beijos, mas ele voltou a rodar-me para a frente do

fogão, provou também o molho e falou-me com o seu tom autoritário, de
novo no papel de cozinheiro comandante.
− Já comi pior.
− Que injustiça! O molho está tão bom… − Tentei provocá-lo e passei as

mãos para trás da sua cintura, para o seu corpo se encostar ao meu… Ele
puxou os meus braços para a frente e pôs-me a colher de pau na mão outra



vez.
− ‘Tá sossegada mulher. Não há nada para ti até o jantar estar pronto.
− És o cozinheiro instrutor mais horrível de sempre. – Senti-o a rir-se atrás

de mim, pelos movimentos e o som do ar a sair do seu peito. Ri-me também,
eu e o Alex ríamos cada vez mais, ríamos muito e de tudo.
Sob novas ordens tirei o esparguete do lume e escorri-o, enquanto reclamei

que o passador estava tão velho que se ia despedaçar a qualquer momento.
− Não sejas mimada, só precisas do que tens e esse passador ainda serve.
Frases inspiradoras sobre gratidão à moda de Alex, era a versão

brutamontes do Dalai Lama. Ainda bem que ele era técnico de segurança, se
fosse psicólogo as consultas não deviam demorar mais de cinco minutos, até
ele expulsar os pacientes do consultório a ordenar-lhes para se deixarem de
merdas!
Sorri dos meus pensamentos, voltei a pôr o esparguete na panela e depois

mexi o frango com ele sempre atrás de mim, a dar indicações básicas até
para uma naba na cozinha como eu. Fazer as tarefas necessárias à confeção
do jantar com ele atrás de mim a orientar não era difícil. Difícil era estar
com atenção e impedir a minha mente de vaguear para outras atividades que
gostava mais de fazer com ele.
Apoiou as mãos com �rmeza nas minhas ancas e acariciou-me suavemente.
− Está pronto. Apaga o fogão.
Fiz o que ele disse. Não era possível imaginar outro contexto nem outro

momento em que uma frase com a palavra fogão pudesse ser tão sensual.
− Agora só temos de esperar que arrefeça.
Senti o corpo dele atrás de mim e um beijo quente mesmo na curva do

meu pescoço, depois as suas mãos ternas a desapertarem os meus calções e a
fazerem-nos deslizar pelas minhas pernas até ao chão.
− Sabes, Alex, com o calor que está, vai demorar muito tempo até

arrefecer…
Percebi que se riu outra vez, pela trepidação do peito e os seus lábios a

tremerem no meu pescoço fazendo-me cócegas boas.
− Muito tempo... Vou fazer por isso...



Quinta-feira, 22 de junho de 2017
Serendipity

Na manhã seguinte acordei muito mais tarde que o habitual. Estava a �car
curada das minhas insónias e o corpo quente deitado ao meu lado era parte
do remédio.
Olhei pela minha janela com as cortinas meio abertas. O sol já brilhava

mas a luz não me incomodou. Sentia-me tranquila, satisfeita com a vida e
com a presença improvável daquele homem ao meu lado.
Quando senti uma mão a acariciar-me as costas, ergui a cabeça para lhe ver

a face, tinha acabado de ter uma revelação e ia partilhá-la com ele.
− Bom dia. Vou contar-te uma coisa que acabei de descobrir, Alex. És o

meu serendipity humano.
Respondeu-me sem muito interesse, movimentando apenas os lábios e a

mão que me acariciava as costas. Estava com preguiça, o que também não
era usual nele, habitualmente levantava-se assim que acordava.
− O que é isso, serenpendi? É bom ao menos?
Sorri e corrigi-o com a benevolência das professoras.
− Serendipity. É muito bom. É uma descoberta acidental. A palavra foi

criada no século dezoito, inspirada no conto  persa Os Três Príncipes de
Serendip, que solucionam grandes dilemas de forma inesperada graças à sua
capacidade de observação. Há muita gente que confunde serendipity com
sorte, mas não é a mesma coisa. Só numa mente alerta é que os acasos levam
a descobertas extraordinárias. Muitos avanços importantes na ciência
aconteceram assim.
Levantou a cabeça surpreendido com a associação.
− Eu sou isso?
− Sim, és o meu serendipity, assim como a penicilina, descoberta por um

médico chamado Fleming. Ele foi de férias e esqueceu-se das caixas com as
bactérias na bancada do laboratório, quando voltou reparou que uma das
caixas estava com bolor e que à volta do bolor não cresciam bactérias. O
bolor deu origem à penicilina.
O Alex sentou-se na cama e fez uma expressão ultrajada.
− Eu sou o teu bolor?! Ainda acusam um gajo de não saber dizer coisas



românticas no dia seguinte… – Abanou a cabeça como se estivesse
consternado. − Eu vi logo que não batias bem dessa cabeça e estavas trocada
das ideias quando choraste uma hora numa comédia com um cão.
Olhei-o de lado, tinha percebido mas estava a gozar-me para se fazer

engraçado.
− Só chorei no �m e não acredito que alguém te tenha acusado de não seres

romântico, Alex. Isso foi uma terrível injustiça!
Deu uma gargalhada rápida e a seguir falou-me num tom sentido.
− O que eu acho uma injustiça é que tu continuas a ser a princesa, só que

agora és de serentitib, ou então és a investigadora... Eu era lacaio e já valia
pouco, mas agora ainda fui despromovido para bolor!
Sentei-me de pernas cruzadas ao seu lado e dei-lhe uma palmada suave no

ombro.
− Tu percebeste muito bem. O bolor foi uma descoberta fabulosa, foi o

primeiro antibiótico! Houve muitas outras histórias parecidas, as micro-
ondas foram descobertas porque um engenheiro de radares tinha um
chocolate no bolso que derreteu, a lei da gravidade foi descoberta depois do
Newton levar com uma maçã na cabeça e o Arquimedes descobriu como
medir volumes quando derramou água ao entrar na banheira.
Acenou com a cabeça mas ainda não estava muito convencido.
− E porque é que, dessas cenas todas �xes, eu tive de ser o bolor?
Apoiei os cotovelos nos joelhos e a cara nas mãos, �quei a olhá-lo e a

apreciar a minha descoberta pessoal.
− O bolor salvou milhares de vidas humanas e tu és muito protetor.

Combina mais contigo do que a lei da gravidade ou as micro-ondas.
Ele retribui o olhar, satisfeito com a justi�cação.
− Só porque és tu. Não era o bolor de mais ninguém.
Senti os olhos húmidos e não disse mais nada, dei-lhe um beijo no meio do

peito e fui despachar-me para ir para a escola.
Dei aulas com um sorriso sem motivo na cara e voltei para casa nas nuvens,

a sentir que �nalmente tinha voltado a apreciar o presente. A Zubaida foi
jogar à bola e não veio comigo, por isso aproveitei para me dedicar às
limpezas que tinha programado pedir ao Alex se tivesse ganho a aposta do
ioga.
Estava a limpar os armários da cozinha e a cantarolar a Elisa Gomara Saia

da orquestra marrabenta, com o mesmo espírito alegre e descontraído que



me acompanhou durante todo o dia, quando ouvi o meu telefone. Vi que era
o Ricardo e atendi a pensar na minha gata.

− Olá, So�. Está tudo bem?
− Sim, está tudo bem. Aconteceu alguma coisa? A Stefani está boa?
− A Stefani está ótima, continua arisca e não me liga nenhuma. Já não

dorme na poltrona do nosso quarto, agora vai para o sótão.
Arrepiei-me e �quei inquieta, o quarto já não era nosso.
− O que é que queres, Ricardo?
− Saber quando regressas. Não ias só substituir a professora Rita enquanto

ela estivesse cá a tratar-se?
Ele tinha-se limitado a criticar a minha vinda para Moçambique, nunca se

tinha interessado pelos meus motivos nem por quanto tempo �caria. Aquele
telefonema e aquelas perguntas não antecipavam nada de bom.
− Sim, vim substituir a Rita até ela voltar. Ela terminou há pouco tempo a

radioterapia mas ainda não me disse ao certo quando vem.
Ouvi-o respirar do outro lado durante algum tempo.
− Preciso de te ver, So�, de falar contigo e de estar ao pé de ti. Não aguento

mais isto. Se não vieres até ao próximo sábado, vou comprar um bilhete de
avião e vou para aí.
Engoli em seco e entrei em stresse com a ideia disparatada.
− Ricardo, nem penses, isso é de doidos. Vens para aqui fazer o quê?! O que

é que se passa contigo?! Estamos divorciados! Tu já estiveste com outras
pessoas, inclusivamente na cama que ERA nossa.
Eu não precisava de lhe mandar aquilo à cara, os papéis do divórcio já

tinham sido assinados quando ele o fez, mas não consegui controlar as
palavras e quando percebi que eram despropositadas já as tinha dito.
− So�... – Suspirou fundo antes de continuar, um suspiro longo e cheio de

mágoa. − Embriaguei-me estupidamente nessa noite. Vi a foto da Joana no
Facebook, estavas toda gira vestida de egípcia agarrada a um mexicano que
não reconheci e passei-me da cabeça. Nem me lembro de ter chegado a casa.
Nunca mais voltei a estar com ninguém depois dessa noite. Juro-te, So�.
Juro-te por tudo o que há de mais sagrado.
O Ricardo nunca jurava e muito menos por coisas sagradas. Estava a dizer

a verdade, mas eu não queria saber o que é que ele tinha feito ou deixado de
fazer. Só de pensar nisso, doíam-me outra vez feridas muito profundas no



peito que eu pensava estarem saradas.
− Não faz mal, não tens de te justi�car. Tu tinhas o direito de seguir a tua

vida e eu também segui a minha. Mais cedo ou mais tarde vamos �car bem.
Vais ver, Ricardo.
Reconheci-lhe a respiração impaciente e sobranceira, sabia exatamente o

que signi�cava, discordância absoluta com o que eu estava a dizer.
− Eu não vou �car bem, preciso de ti. Preciso da minha So�...
Por breves momentos senti-me a So� de antigamente, ser a «minha So�»

do Ricardo já tinha feito de mim a mulher mais feliz do mundo e era uma
grande tentação ouvir aquelas palavras. Precisava que aquele telefonema
acabasse depressa para repor o meu equilíbrio e voltar ao momento
presente.
− Claro que vais, Ricardo.
Ainda não tinha acabado de falar e ele já me estava a questionar

rispidamente.
− Seguiste a tua vida como, So�? Arranjaste outra pessoa?
Senti o coração apertado e respondi-lhe quase sem voz.
− Sou divorciada, livre para fazer o que quiser, tal como tu.
Ouvi uma gargalhada falsa, quase um grito, carregado de sarcasmo e

desdém.
− Mas estiveste ou não com outro? Diz-me, acho que tenho o direito de

saber.
Claro que não tinha. Traíra-me, a seguir tinha-se divorciado de mim com

aquele acordo que só uma parva como eu assinaria e já tinha estado com
outra mulher no nosso quarto.
− Sim, estive. Estás contente? – Só queria que ele desligasse.
− Estou. Muito. − Foi que ele fez a seguir.

Pousei o telefone e encostei-me ao frigorí�co, cheia de palpitações.
Estávamos divorciados! Que grande estupidez a do Ricardo, ligar a
massacrar-me com aquela conversa.
Não quis pensar sobre aquele telefonema, atirei o telemóvel para dentro de

uma gaveta na bancada da cozinha e fui para a Joaquina, precisava
urgentemente de me entreter com a Hermínia.
Tive sorte, os meus vizinhos estavam numa grande azáfama porque só

faltavam três dias para o dia da independência de Moçambique. O



presidente do conselho municipal ia fazer um discurso no largo da igreja e a
seguir ia haver festa de arromba na nossa rua, com tudo o que era bom
naquela terra, música, dança, matapa, amigos e alegria. Distraí-me a ouvir
os preparativos e só voltei para casa quando o Alex apareceu à minha
procura.



Sexta-feira, 23 de junho de 2017
Jantar a três

No dia seguinte, a Zubaida quis vir comigo quando acabaram as aulas.
Saímos da escola e fomos às compras no mercado. Ia aproveitar a ajuda dela
para fazer um guisado com a receita do Alex e surpreendê-lo.
A Zubaida pediu a uma vizinha para avisar a mãe que jantava comigo e

assessorou todas as minhas aquisições com aprovação, exceto a da galinha
depenada. Protestou durante toda a compra, garantindo-me que conseguia
matar e depenar uma galinha num instante e que a comida �caria melhor.
Arrepiei-me com a hipótese de fazer tal coisa na minha casa e ela adorou
que fosse mais corajosa que eu nessa questão. Veio o caminho todo a gabar-
se de como matava galinhas com a avó. Só se calou porque a ameacei que
não comeria um único chupa-chupa dos que tinha comprado, se voltasse a
juntar as palavras faca e galinha na mesma frase.
Quando o Alex chegou estávamos as duas muito divertidas, a Zubaida de

joelhos numa cadeira a mexer o guisado e eu encostada à bancada a dar-lhe
apoio moral.
Ficou de braços cruzados a olhar para nós e resolveu provocar-me.
− Não está a acontecer aqui algum tipo de exploração infantil? Estou a ver

uma criança que claramente trabalha muito mais que o adulto, eu até diria
que a criança está a fazer o trabalho todo, enquanto o adulto apenas a
observa...
Achei que ele tinha razão e nem ia contrapor, mas a minha Zubaidinha

defendeu-me.
− Ela cortou os tomates, as cenouras e as cebolas. Fartou-se de chorar com

as cebolas, tadinha!
O Alex aproximou-se e avaliou a minha cara.
− Não se nota nada mas eu consolo-te. Mais tarde.
Fiz-lhe sinal para se conter à frente da Zubaida, os seus doze anos já

percebiam muita coisa. Ele entendeu a dica e disfarçou, provou o molho
com uma expressão aprovadora e depois resolveu usufruir de ter quem lhe
cozinhasse o jantar. Armou-se �nalmente em homem de antigamente e foi
beber uma cerveja com o Filipe enquanto o jantar não �cava pronto.



Assim que ele saiu, a Zubaida falou-me num tom apreensivo.
− Achas que ele �cou chateado por não jantar sozinho contigo?
Surpreendi-me com a estranha preocupação para uma miúda da sua idade.
− Claro que não.
Olhou-me descrente e espetou o dedo indicador à frente da minha cara.
− Pode ter �cado. Ele é bom, não quero que �que chateado contigo por

causa de mim e te troque por outra.
Era em todas aquelas pequenas ideias que se via como a submissão da

mulher se enraizava desde cedo. Até a minha Zubaida, que queria lutar pelos
direitos das mulheres nos tribunais, pensava que não se podia chatear um
homem porque ele era bom.
Agarrei nela, sentei-a no balcão e desliguei o lume do esparguete.
− Eu vivo aqui e tenho o direito de estar com quem eu quiser. Se ele �ca

chateado por causa disso, problema dele. Não abdicamos dos nossos direitos
para não chatear um homem. Se ele se quer chatear, paciência, ele que �que
chateado. Não se vive com ninguém a medo, a pensar que nos pode trocar
por outra se lhe desagradarmos. Se quiser trocar que troque.

Imaginei que ela, voluntariosa e decidida mais do que ninguém, ia
compreender o meu ponto de vista.
− Não digas isso. Um vizinho da minha tia pagou para casar com a mulher,

depois zangaram-se e ele trocou-a pela irmã mais nova. Ela depois nunca
mais casou e vejo-a sempre triste, a tratar da horta dos pais.
Era complicado apregoar igualdade num lugar onde ainda se pagava pelas

mulheres. Para muitas delas agradar aos homens era uma questão de
sobrevivência. A Zubaida tinha um longo caminho pela frente...
− Por isso é que tens de estudar, para seres advogada e ganhar um

ordenado. Não vais depender de ninguém para ter dinheiro e podes fazer o
que quiseres.
A Zubaida olhou para mim muito decidida, anunciando uma brilhante

decisão com o seu indicador espetado no ar.
− Então, o melhor é eu nunca casar e não ter nenhum marido!
Espetei também o meu indicador e bati-lhe com ele levemente no nariz

redondo perfeito. Fiz-lhe um olhar maroto, em substituição das palavras que
não lhe podia dizer sobre as vantagens de ter um marido.
− Podes ter um marido, mas não tens de lhe obedecer. E se ele não for bom,



arranjas outro que seja melhor a seguir. E nunca deixes de ter amigas e
fazeres tudo o que quiseres com elas!
A Zubaida fez um sorriso rasgado, inocente e radioso como o sol da sua

terra.
− Nós somos amigas não somos? Daquelas que contam segredos?
Fiquei deliciada com aquele sorriso luminoso como não havia outro igual.
− Somos muito amigas e vou contar-te um grande segredo. Ele não �cou

nada chateado, até �cou muito contente porque normalmente é ele que
cozinha ou vamos buscar comida à Joaquina. Eu sou a pior cozinheira do
mundo, a minha comida é muito má.
Ficou muito satisfeita com a importância da revelação.
− Prometo que não conto a ninguém.

O Alex elogiou os dotes culinários da Zubaida e ela �cou satisfeitíssima
com a atenção que ele lhe deu, soltou a língua ao jantar e contou-nos muitas
histórias da sua família.
Umas das personagens principais, a sua prima preferida, ia sair de

Moringane e deixá-la cheia de saudades. Ia trabalhar num hotel na África do
Sul a ganhar 6000 meticais por mês (375 euros) e já tinha prometido uns
ténis novos à Zubaida. A oferta de emprego tinha sido realizada por
intermédio do João Rodrigues, a sua empresa tinha construído o hotel
meses antes em Joanesburgo e também estavam a recrutar pessoal. Era uma
oferta muito melhor do que ela alguma vez iria conseguir em Moringane, e
se poupasse poderia ajudar o resto da família.
Achei curioso que a empresa de construção �zesse o recrutamento dos

funcionários, mas o Alex achou normal. Provavelmente a Rodrivate tinha
�cado com uma parte do hotel, em África era comum as empresas de
construção fazerem sociedade com as unidades turísticas, baixando os
custos da construção em troca de uma parte dos lucros.
A Zubaida concordava com tudo o que o Alex dizia.
− A minha vizinha Suneila, que tem quinze anos, também vai. Eu não vou

porque quero continuar a estudar, para tirar um curso e defender os direitos
das mulheres nos tribunais, para não passarem fome quando se zangam com
os homens. – Fez-me um sorriso cúmplice antes de continuar no seu estilo
aguerrido. − E para poderem �car com as coisas dos pais. O meu pai tinha
uma casa e quando ele morreu �cou para o meu tio, devia ter �cado para a



minha mãe e para mim!
Eu não comentei as partilhas do pai da Zubaida, porque não me pareceu

nada bem a vizinha com 15 anos ir trabalhar para o hotel em vez de estudar.
− Sim, Zubaida, tu tens de estudar, tens muita cabecinha e tens de a

aproveitar. A Suneila vai trabalhar? É óbvio que o objetivo deles não é levar
uma criança para estudar! Como é que vão levar uma criança de quinze
anos para fora do país sem um dos pais?
A Zubaida respondeu-me com naturalidade enquanto atacava a sua galinha

guisada.
− Eles disseram que se os pais autorizassem ela podia ir com a minha

prima que já é adulta, �ca a dormir com ela e a estudar na escola em
Joanesburgo. Depois da escola e ao �m de semana, pode ajudar a tomar
conta dos �lhos das pessoas ricas que �cam hospedadas no hotel. Para o
ano, se não quiser estudar mais, pode ganhar um ordenado muito bom a
fazer a mesma coisa todos os dias.
Apesar de estar agradecida pelas obras no recreio da nossa escola, revoltei-

me com aquela política selvagem de recrutamento.
− Acho isso incrível! Claro que ela não vai querer estudar a partir do

momento em que se aperceber dos ordenados que as outras ganham! Diz-
me quem são os pais dela que eu quero ter uma conversa com eles.
A Zubaida pousou os talheres, abanou a cabeça muito a�ita e juntou as

mãos à frente do peito num gesto suplicante.
− Não podes! Eu nem te devia estar a contar isto. Eles pediram para não

contar nada a ninguém, senão toda a gente sem trabalho em Moringane vai
querer ir, invadem a obra do hospital e fazem uma confusão. Promete que
guardas segredo. Prometi à minha prima que não contava a ninguém!
A Zubaida �cou muito a�ita com a hipótese de ser a responsável pela fuga

de informação e pelo caos que podia ocorrer nas instalações da Rodrivate.
Dada a falta de emprego em Moringane, era bem possível que aparecesse
uma multidão a pedir trabalho e a prima perdesse a oportunidade se
descobrissem que ela não tinha mantido a discrição.
− Fica descansada que guardo segredo, mas podes tentar saber o nome do

hotel para eu ver o site no computador da escola?
A Zubaida acenou-me que sim, disse-me que a prima tinha visto

fotogra�as e que o hotel era lindo e «luxoso». Enquanto eu lhe fazia mais
perguntas, o Alex olhava-me com uma expressão paternalista para eu



desvalorizar a situação.
− So�a, coisas destas são normais em África, não vale a pena chateares-te

com os assuntos do João Rodrigues. Acho que a Zubaida também está a
exagerar…
Quando acabámos de jantar, o Alex preferiu levar a Zubaida a casa sozinho.

Viu as horas no telefone e eu espreitei sem querer, porque me apercebi de
que a imagem do ecrã estava diferente, já não era a paisagem com que tinha
saído da loja.
Fiquei derretida ao ver uma fotogra�a minha abraçada ao Adam. Tinha-lhe

pedido uma semana antes para a tirar, para a reencaminhar à Rita como
parte do meu plano de a convencer a �car com o rafeirito, muito mais
apresentável depois de banhado e bem alimentado. Pelos vistos, ele tinha
gostado da foto e tinha-a usado para outro �m.
Percebi que �cou envergonhado com a minha descoberta e tentei

embaraçá-lo ainda mais.
− Oh, que querido, Alex! Fazes-te sempre de durão, mas és um

sentimental...
Olhou para o ecrã do telefone com uma expressão de grande apego.
− Podes crer, afeiçoei-me mesmo ao Cão...
Eu ri-me com a Zubaida, e o Adam, deitado ao pé do sofá, levantou-se a

abanar a cauda assim que ouviu a palavra «cão», que foi como o Alex sempre
lhe chamou.
Fiz festas no meu raposito, entretanto encostado à perna do Alex.
− Vais �car bem quando eu voltar para Portugal, Adam. Tens de fazer esses

olhinhos de carneiro mal morto quando a Rita olhar para ti e portares-te
muito bem. Nada de voltar a destruir papel higiénico nem de ladrar à
vassoura!
O Alex também fez uma festa ao Cão e levantou-se a seguir. Parecia

descontente com alguma coisa, talvez por ainda ter de sair ou por eu ter
falado em voltar para Portugal.



Sábado, 24 de junho de 2017

Na manhã seguinte, o Alex precisou de sair muito cedo.
Achei estranho ele ter trabalho muito cedo a um sábado, mas nem o

questionei. Enervava-me fazer-lhe perguntas porque ele era sempre
demasiado vago nas respostas e até me dava jeito ter o dia para mim.
Queria ir ao mercado com tempo, escolher umas bonecas em tecido preto e

vestidas com capulanas, para as minhas avós e para a tia Carolina.
Comprei também uns brinquedos de madeira pintada, um avião para o

meu a�lhado António e um carro para o Gonçalito. Almocei comida de rua
e no regresso �quei à conversa com os vizinhos, muito entusiasmados com
as celebrações no dia seguinte, feriado muito festejado por todo o país nos
últimos 42 anos. O dia passou a correr nos meus pequenos afazeres, num
instante eram cinco da tarde e ainda estava a organizar os presentes para
oferecer à minha família e amigos na mesa da sala. Além das bonecas e dos
brinquedos de madeira, tinha comprado blusas de capulana destinadas à
Joana e à Vera, estátuas de pau-rosa e vários batiques, que fui encontrando
conforme calhava, em artesãos de rua e no mercado.
O Alex chegou a meio do meu inventário. Deu-me um beijo e foi

diretamente para a cozinha. Continuei a fazer a minha lista e pouco depois
ele apareceu, com dois copos de sumo e três sandes de queijo num tabuleiro.
Sentou-se no sofá e chamou-me para o pé de si.
− Anda, �z lanche também para ti.
Sorri-lhe e tentei não me desconcentrar.
− Obrigada, já como. Estou a ver se me falta comprar uma lembrança de

Moçambique para mais alguém...
Parou de comer e �cou a olhar para os objetos em cima da minha mesa.
− Já sabes quando é que vais?
Respondi-lhe ao mesmo tempo que escrevia que o despeja-bolsos com uma

girafa pintada �cava para o meu pai.
− Não. A Rita deve voltar daqui a uma ou duas semanas, gostava de �car

uns dias com ela antes de ir... – Acabei de escrever e percebi que me �tava
com uma expressão desolada. Sem motivo, ele também ia voltar para
Portugal…



− E tu?
Respondeu-me vagamente e como quem apalpa terreno.
− Também devo ir por volta dessa altura, ainda não sei bem…
Voltei às minhas contagens até que ele me interrompeu outra vez.
− Podíamos ir juntos para Portugal e a seguir irmos de férias para qualquer

lado... – Fez-me um sorriso condescendente antes de continuar. – Podes
organizar uma viagem como �zeste em Maputo.
Eu ainda não tinha pensado na minha relação com o Alex fora de

Moçambique, sempre que o meu cérebro o tentava fazer, eu impedia-o e
chamava-me à razão. Carpe diem. Viver o presente!
− Não posso ir de férias assim que chegar, Alex. Tenho de ir ao colégio,

estar com os meus pais, visitar a minha avó...
Ele assentiu com um meio sorriso.
− Vamos de férias uma ou duas semanas depois de chegares.
Passou-me rapidamente pela cabeça o que iriam pensar as pessoas que me

conheciam, ao saberem que ia de férias com um moreno atraente de porte
ameaçador que conheci em Moçambique, meses depois de me ter
divorciado do meu marido da alta sociedade. Ia ser o assunto preferido de
muita gente...
− Então e «eu é só isto»? Que é feito desse Alex?
Ficou sério a olhar para mim. Era difícil perceber em que é que estava a

pensar, mas era notório que não tinha �cado feliz com a minha pergunta.
− Não queres vir ou estás a armar-te em esperta? −  Era a versão alexiana

de perguntas assertivas no seu melhor.
Tive uma ideia brilhante e esqueci-me completamente das prendas que

estava a inventariar.
− A segunda. Queres ir até à costa vicentina na caravana espetacular da

irmã de uma amiga minha? Quando não a está usar, ela aluga-a a pessoas
conhecidas. Tem uma cama enorme onde até tu cabes à vontade e um toldo
de lado para fazer um alpendre. Podíamos passar o dia na praia e à noite
jantávamos qualquer coisa na caravana, ou então, íamos comer o melhor
arroz de marisco da tua vida à Carrapateira.
O Alex sorriu ao perceber que a última a�rmação era um engodo, depois

franziu o sobrolho e encarou-me com uma expressão avaliadora.
− Cheira-me que, das duas, uma, ou já �zeste isso tudo muitas vezes, ou

planeaste fazer e não te deram abertura...



Fui completamente apanhada. Costumava ir às praias da Costa Vicentina
quando passava férias com o Ricardo na Praia da Luz e tinha sempre muita
pena de me vir embora ao �m do dia, enquanto a malta das caravanas se
sentava nas suas cadeiras de lona a ver o pôr do Sol...
− Na verdade, é uma coisa que sempre quis fazer mas nunca tive

oportunidade. Pensei que podias ser o género de pessoa que consegue
prescindir do duche na banheira durante uns dias e sabe usar aqueles fogões
azuis de campismo...
Olhou-me descon�ado e falou-me num tom reprovador.
− Isso do Campingaz não tem nada que saber, mas para tua informação,

So�a, não é só o teu ex que gosta de tomar banho todos os dias...
Fiz-lhe o meu sorriso mais inocente.
− Podes tomar banho todos os dias, a caravana tem um reservatório para

tomar duche ao ar livre e também podemos tomar banho de água doce
nalgumas praias que têm rio! Acordar no Amado ou nos Aivados deve ser
de sonho e o pôr do Sol é de cortar a respiração! Imagina só, nós os dois
sentadinhos à frente da caravana depois de passarmos o dia na praia, a ver o
pôr do Sol e a beber um chocolate quente, a desfrutar do dolce far niente
com cheiro a maresia...
Fez um aceno com a cabeça e sorriu-me de volta.
− Conta comigo! Só para provar o chocolate quente que me vais fazer, sou

gajo para aguentar o teu caravanismo selvagem mais as tuas manias de olhar
para o Sol a aparecer e a desaparecer…
Fiquei tão feliz que ignorei a provocação.
− Garanto-te que vais adorar! Já estive na Zambujeira quando ainda andava

na faculdade, fui numa Toyota Hiace com a Joana e o Henrique, e
dormíamos num colchão mínimo na parte de trás da carrinha. Estava a ser
fenomenal, mas a Joana foi uma traidora e quis vir embora, estava
apanhadinha pelo Fred e não podia lá �car mais nenhuma noite sem morrer
de saudades! − Fiz uma careta enjoada, igual à que tinha feito à Joana
durante a viagem de regresso 13 anos antes.
O Alex também fez uma careta enjoada.
− Tu, um tal de Henrique e essa Joana que namorava com outro, a

dormirem num colchão pequeno na parte de trás de uma Hiace, faz-me
gostar pouco do litoral alentejano e ainda menos desse tal Henrique.
Revirei os olhos ao imaginar o que devia estar a passar-se na sua cabeça.



– O Henrique é meu amigo e é gay…
O Alex fez um esgar de surpresa e depois um sorriso aprovador.
− Já gosto mais dele. A�nal, o Henrique deve ser um gajo �xe.
Lembrei-me do meu querido amigo Ricky e o que ele ia adorar as teorias

doidas do Alex, sobre bondage e homossexualidade não assumida. Era uma
história quase tão boa como a dos OVNIs...
− O Henrique é muito �xe e muito bom amigo. Foi ele que me levou para

casa da Joana na noite em que saí de casa. Estava um frio de rachar à beira-
rio e eu tinha as pernas quase congeladas quando ele apareceu com o seu
carro novo e quentinho. Só re�lou um bocado depois de ver que também
tinha de levar a minha cadela.
− Saíste de casa a meio da noite com o cão? – Falou com uma ironia ligeira

mas sem disfarçar a curiosidade.
− Sim. − Respondi-lhe descontraidamente, e depois pu-lo a par dos

pormenores de conforto em pequena escala na caravana da irmã da Filipa.
O Alex estava muito menos empolgado do que eu e interrompeu-me a

meio da descrição da cama que se transformava em sofá.
− Porque te vieste embora a meio da noite sem nada? Normalmente, as

pessoas têm tempo de fazer uma mala com roupa, não?
Além de curioso, estava preocupado, tendo em conta a sua infância

marcada pelos abusos do pai, devia estar a pensar na hipótese de violência
doméstica. O Ricardo nunca me faria nada semelhante, mas ele não sabia
disso.
Ao mesmo tempo que o quis tranquilizar, apercebi-me de que podia ser

completamente sincera sobre o que se tinha passado, porque consegui rever
esse episódio da minha vida sem sentir toda a revolta de antes.
− Não trouxe nada porque não estava a planear sair de casa. Estava

enraivecida por ter sido traída, queria castigar o Ricardo e disse-lhe para sair
de casa. Como ele me respondeu que a casa era só dele, eu disse que me
vinha embora sem acreditar que realmente viria. Achei que ele ia fazer
alguma coisa para me impedir de sair, mas é muito orgulhoso e não me
impediu. Eu, para não voltar com a palavra atrás, saí porta fora. Foi uma
decisão no momento, daquelas que depois de tomadas quase não
percebemos como aconteceram.
O Alex seguiu a história atentamente.
− Então, não querias sair de casa?



Sorri do seu tom desapontado e respondi-lhe a verdade.
− Não, mas depois de sair, nessa mesma noite e noutras ocasiões, ele pediu-

me para voltar e eu não quis.
Olhei para o meu passado recente sem amargura e com um sentimento

perdoador que me fez sentir aliviada. Ainda bem que não tinha �cado a
regatear bules de chá e tapetes, a Rita tinha razão.
Enquanto re�etia sobre as palavras da minha amiga, o Alex abanou a

cabeça como se estivesse muito desiludido.
− E à conta disso, a mim é que me vai calhar a sorte de ir dormir numa

carripana no meio do nada, comer sabe-se lá o quê feito num Campingaz e
dormir cheio de comichões por não tomar um banho de jeito.
Ficou com uma expressão descontente e eu �ngi-me ofendida.
− Como assim, calhar-te a sorte?! Vais divertir-te muito! Con�a em mim

que vais gostar!
Envolveu-me num olhar doce com os seus olhos de chocolate.
− Eu sei que vou gostar...
Aninhei-me no colo do meu gigante querido e �zemos planos para as

nossas férias. Senti-me acarinhada e invadida por uma sensação de deleite.
Uma sensação que não tinha que ver com excitações adolescentes nem com
borboletas na barriga. Era uma emoção pací�ca, que me fazia sentir
completa e serena. Quando parei de falar, �quei a saborear aquele
sentimento, tão tranquilamente que até adormeci.
Nos últimos dias andava assim, a dormir a noite toda e a acordar tarde, mal

conseguia fazer o meu ioga matinal e tinha de me despachar a correr para
chegar à escola a tempo.
Os ares de África estavam a fazer-me muito bem ao sistema nervoso.
Nem abri os olhos quando o senti levantar-se devagar e colocar uma

almofada debaixo da minha cabeça.

Quando o Alex voltou já era noite e eu ainda estava a dormir no sofá.
Fiquei deitada a vê-lo pôr a mesa e depois a exibir recipientes plásticos.
− Trouxe chapati, caril de caranguejo e umas daquelas badjias de feijão de

que tu gostas. Comprei-as no Funge, quando fui beber uma cerveja com o
Filipe.
Tudo me soube deliciosamente, melhor que muitos pratos de cozinha de

autor que tinha experimentado em restaurantes da moda em Lisboa.



A meio do jantar, a Joana ligou-me da Eurodisney. O António e o
Gonçalito atropelaram-se para me falarem das montanhas russas e eu contei
rapidamente à minha amiga os meus planos de férias com o Alex.
Mais tarde, estava quase a adormecer quando ouvi o meu telemóvel tocar

na cozinha.
Não me apetecia nada, mas levantei-me porque pensei que devia ser a

Joana, a querer pormenores sobre a nova etapa da minha relação.
Assim que vi que era o Ricardo, carreguei no botão para ignorar a

chamada, desliguei o telefone e voltei para a cama.
Felizmente, o Alex não me perguntou quem era. Estava acordado mas com

uma expressão alheada, perdido em pensamentos que o estavam a
incomodar.
Quando lhe perguntei em que pensava, desconversou como fazia muitas

vezes.
− Pegaste-me aquela tua doença de estar sempre a pensar sobre tudo e não

dormir. Quando andava na tropa, �quei com a boca toda rebentada com
herpes e agora tu pegaste-me isto! – Abanou a cabeça com ar de gozo e
continuou. − As coisas a que um gajo está sujeito por gostar de festa...
Ri-me e voltei a aninhar-me nele, adorava as suas piadolas brutas e as

comparações palermas, como se as insónias pudessem ser doenças
contagiosas como o herpes. Depois, ouvi-lo falar em herpes lembrou-me
algo que eu queria saber e ele nunca me tinha contado.
− Foi uma das amantes que não sabias o nome que te pegou o herpes?

Como é que se conheceram?
Riu-se baixinho da minha tentativa de o fazer falar.
− Já não me lembro. Estragaste-me, pegaste-me as insónias e esqueci-me

disso tudo. Só me lembro que sou um bolor fabuloso!



Domingo, 25 junho de 2017
Dia da independência de Moçambique

O Alex acordou-me para se despedir, algo que raramente fazia. Ainda era
noite cerrada, sentou-se na cama ao meu lado e acendeu o candeeiro da
mesa de cabeceira.
− Vou com o Filipe a Namaacha. Fazes-me um favor, So�a? Fica por casa

hoje, não andes na rua aqui, nem nos arredores da casa da Zubaida.
Abri os olhos a custo, para lhe responder sonolenta e descontente.
− Claro que não �co em casa. Quero participar nos festejos do Dia da

Independência. Já me comprometi com a Hermínia ajudá-la a enfeitar a rua
e comprei bolos para o lanche. Vai haver música e vamos dançar, não vou
perder esta oportunidade!
Agarrou-me nos ombros enquanto me falava com uma voz �rme.
− So�a, os festejos podem dar molho, é o Dia da Independência mas

também é o aniversário da Frelimo. A Renamo ou outros da oposição
podem arranjar distúrbios...
Sacudi a mão direita a desvalorizar as suas preocupações, estava a ser

exagerado e a ver ameaças em todo o lado como era costume.
− Não vai haver distúrbios nenhuns aqui em Moringane. Não te preocupes.
Pousou a mão terna na minha face.
− Podes, só desta única vez, fazer o que te peço? – Neguei com a cabeça e

ele reconsiderou. – Então, �ca só aqui ao pé de casa com a Hermínia, não
vás para mais lado nenhum. Só desta vez?
Era tão insistente quando metia na cabeça que alguma coisa podia ser

perigosa. Sem motivos…
− Se me explicares porquê.
Mordeu o lábio inferior com força e fez uma expressão grave. Estava a

pensar nalguma coisa importante e que o preocupava muito.
− Eu sei coisas que tu não sabes. Agora não tenho tempo, mas prometo que

quando chegar te conto tudo.
Ele tinha segredos, eu sabia-o no meu íntimo.
Eu também tinha um segredo, o Ricardo tinha-me ligado outra vez na

noite anterior e eu tinha desligado o telefone. Tentei não me lembrar disso



enquanto o Alex me acariciava os cabelos e me falava num tom exigente.
− Promete-me que �cas sempre aqui na rua com a Hermínia. Não vais para

mais lado nenhum com mais ninguém. Quando chegar, vou contigo onde
quiseres, dançar todas as músicas que te apetecerem e conto-te tudo.
Promete-me, para eu me ir embora descansado.
Não compreendi tanta preocupação, mas se era assim tão importante e me

ia contar os seus segredos, só daquela vez, eu ia ceder.
Fez um meio sorriso e depois beijou-me com um fervor diferente que me

deixou apreensiva. Tentei tranquilizar-me com o facto de o Alex ser um
exagerado em questões de perigosidade, mas só pensava nas «coisas» que ele
sabia e eu não, o que seriam e porque não mas tinha contado antes...
Levantei-me ansiosa e agoniada. Tomei um duche demorado, fui para a

cozinha tomar o pequeno-almoço e liguei o meu telemóvel.
O Ricardo tinha-me enviado uma mensagem. «LIGA-ME, SOFI. POR

FAVOR.»
Ainda era muito cedo em Portugal, mas mesmo assim resolvi ligar-lhe, o

Ricardo tinha-se portado mal nos últimos tempos, mas tinha-me feito muito
feliz antes disso e estava a pedir por favor.
Atendeu ao segundo toque.
− Porque não me atendeste ontem, So�?
− Olá, Ricardo. Estava a dormir, aqui é mais uma hora, o que é que queres?
Suspirou e fez uma pausa demorada, como se precisasse de ganhar

coragem.
− Quero que voltes para casa. Já provaste que és independente e capaz de

dar o troco na mesma moeda. Estamos quites, So�. Agora vamos acabar
com isto de uma vez por todas.
Fiquei incrédula com o tom imperativo e com as loucuras que me disse.
− Estás a brincar comigo? O que é que bebeste ontem à noite, Ricardo? Não

me ligues mais com estas conversas! Peço-te, por favor, para me deixares em
paz…
− So�, eu não te vou deixar em paz, nunca. Ouve-me com atenção, sou o

teu marido e estou a pedir-te que voltes para casa.
No momento em que eu estava a dar a volta por cima e a sentir-me feliz, o

Ricardo estava a delirar e queria endoidecer-me a mim também, era a única
explicação.
− Ricardo, para. Tu não estás bem e precisas de ajuda... Já não és meu



marido. Estamos divorciados, lembras-te?
Falei lentamente para ele ouvir bem todas as palavras. O Ricardo

respondeu-me depressa e com �rmeza.
− Não, So�, não estamos divorciados, continuamos casados.
Senti um calafrio, ele parecia estar no seu juízo perfeito e não brincava com

aqueles assuntos. O Ricardo jamais brincaria com um sacramento da igreja.
Senti-me sem ar e o chão a fugir debaixo dos pés.
− Claro que estamos divorciados. Eu assinei os papéis todos que me

deste…
Ouvi-o ao mesmo tempo que ouvia as batidas altas do meu coração, que se

misturavam com a voz dele e a abafavam.
− Eu não os assinei. Continuas a ser So�a Soares de Almeida, a minha So�

e a minha mulher.
Senti-me tonta e nauseada, sem compreender porque é que ele não os tinha

assinado se eram exatamente como ele queria. Encostei-me à parede da
cozinha, para tocar no azulejo frio e ter a certeza que não estava a sonhar.
Naquele instante, passei de uma mulher inteira a uma mulher despedaçada
outra vez. Respirei fundo algumas vezes enquanto ele continuava a falar. Foi
muito difícil pensar com clareza, mas consegui relembrar-me do que tinha
prometido a mim própria, ao sair da minha antiga casa noutro domingo,
quando fui buscar roupas para trazer para Moçambique e descobri que ele
tinha dormido com outra mulher na nossa cama. Recriminei-me
mentalmente pela curiosidade mórbida que me invadiu, de querer saber se
teria sido a Mónica ou outra, que dormiu com a cabeça perfumada na
minha almofada e saiu às escondidas quando eu toquei à campainha.
Era irrelevante, eu tinha decidido que só olharia em frente e estava muito

bem com o Alex, que pensava que eu era divorciada e queria ir de férias
comigo para o litoral alentejano.
− Porque não assinaste o acordo, Ricardo?
Ficou em silêncio segundos intermináveis antes de responder. Quando o

fez pareceu-me exausto e muito infeliz.
− Porque era injusto, So�. Eu não sou assim e tu sabes isso.
Gritei-lhe com a voz esganiçada e a fraquejar, aquela conversa estava a

acabar com a minha sanidade mental.
− Então, porque é que mo deste para eu assinar?!
Ouvi-o respirar fundo, um som descontente e derrotado.



− Quando to dei, a ideia era fazer-te recuar e voltares para casa, ou na pior
das hipóteses, não voltares para casa mas �cares em Portugal para
negociarmos. Queria impedir-te de ires para Moçambique e manter-te em
contato comigo a lutares pelos teus direitos. Depois, ia ceder em tudo o que
quisesses até te convencer a voltares para mim. Só que correu tudo ao
contrário… Também, So�, francamente, só tu é que assinavas aquele acordo,
mais ninguém no mundo seria...
Fiquei sem reação de tão estupefacta que estava, até que percebi onde

queria chegar.
− O quê, Ricardo? Estás mesmo a recriminar-me e a chamar-me burra, por

ter assinado um acordo de divórcio que TU me propuseste? – Levantei
muito a voz, estava desorientada e sem tolerância para os esquemas das
pessoas ricas e demasiado civilizadas.
− Não quero viver a minha vida sem ti.
Depois de tudo o que se tinha passado, é que ele se lembrava. Depois de me

trair, fazer-me assinar aquele acordo e deitar-se com outra mulher na nossa
cama, que eu nem sabia se era a Mónica ou outra, mas também não lhe ia
perguntar.
Engoli em seco ao assimilar o signi�cado da nossa conversa. Eu ainda era

casada, e o meu marido Ricardo não era um homem mesquinho. Tinha sido
in�el, era orgulhoso e tinha tentado manipular-me com aquele acordo para
impedir a minha vinda para Moçambique, mas não era vingativo nem me
tinha prejudicado deliberadamente.
Tinha sido um grande idiota, armado em prepotente, ao dar-me aqueles

papéis para a mão. Eu estava ferida, reagi precipitadamente e depois o seu
orgulho não o deixou voltar atrás.
Naquele momento, percebi o que se tinha passado, mas seguir em frente

sem olhar para trás tinha sido bom para mim e eu ia continuar a fazê-lo.
− Ricardo, faz-me um favor a mim e a ti. Assina os papéis, entrega-os e

trata do divórcio. Não faz mal que sejam injustos, eu sabia que eram injustos
quando os assinei, não sou assim tão burra. Depois, compensas-me com
alguns dos nossos bens, o Cargaleiro, o painel do Garuda que eu adoro e
talvez a Bimby também me dê jeito. É o melhor para os dois, já estamos a
seguir caminhos diferentes...
− Queres a Bimby? − Deu uma gargalhada curta mas sincera, já não ouvia

aquele som há muito tempo e desejei que ele se tivesse rido mais. − Podes



�car com tudo, So�. Eu não estou a seguir nenhum caminho diferente e já te
jurei que não voltei a estar com ninguém depois daquela noite de Carnaval.
So�, ninguém te vai querer como eu te quero. Não percebes isso? Podes
correr o mundo inteiro que não vais encontrar quem te queira como eu te
quero…
Ouvi baterem-me à porta e receei que fosse o Alex.
− Ricardo, por favor, pensa em tudo o que já se passou, contigo e com a

Mónica... E comigo também se passaram coisas...
− Não quero saber o que se passou, So�. Não quero saber. Vamos esquecer

tudo! Tu... Faltas-me… Faltas-me muito. Faltas-me demais!
Continuavam a bater-me à porta e eu não conseguia continuar aquela

conversa.
− Ricardo, tenho de desligar. Estão a bater-me à porta sem parar e tenho de

ver o que se passa. Depois ligo-te.
− Ligas-me mesmo, So�?
O meu ex-marido, que a�nal ainda era meu marido, um homem

extremamente orgulhoso, a implorar por um telefonema, comoveu-me
profundamente.
− Sim, Ricardo. Claro que te ligo.

Limpei as lágrimas e fui ver quem era, pelas batidas pouco fortes já tinha
percebido que não era o Alex.
Ainda bem que não era ele, não lhe podia ocultar a reviravolta no meu

estado civil e precisava de me preparar antes de lhe contar. Tinha de
convencer o Alex de que não sabia que ainda era casada quando me envolvi
com ele… E também tinha de convencer o Ricardo a entregar os papéis
como estavam...
Enchi o peito de ar enquanto caminhava até à porta e decidi que pensaria

nisso mais tarde, quando me acalmasse e me sentisse capaz de raciocinar.
Era a minha Zubaidinha, que se agarrou a mim com força assim que

entrou. Ia ter muitas saudades dela, das suas trancinhas crespas espetadas,
dos seus olhos escuros brilhantes, das perguntas inteligentes, do sorriso
grande e da garra in�nita. Sempre me dei aos meus alunos, mas nunca
nenhuma aluna me tinha cativado assim. Pensava nela como uma �lha
crescida emprestada por alguns meses, para o universo me compensar da
que eu nunca ia poder ter.



Abracei-a e tentei esquecer que a minha vida se tinha acabado de virar do
avesso outra vez.
− Vieste tomar o pequeno-almoço comigo? Tenho bolo! − Ela não �cou

nada entusiasmada, continuou agarrada a mim, ansiosa e como se buscasse
proteção.
− O que se passa? Alguém foi mau para ti?
Abanou a cabeça.
− Estás com medo de alguma coisa?
Afastou-se, olhou-me com seriedade e acenou-me em silêncio.
− Conta-me, Zubaida.
Alguém a tinha ameaçado seriamente. A Zubaida não era menina para se

amedrontar facilmente. Encarei-a com ternura e encorajei-a a falar.
− O Alex pediu-me para não te contar mais nada sobre isto porque te

podias meter em confusões perigosas.
Senti um calafrio e um pressentimento terrível. Fiz um esforço para

continuar a sorrir e falei-lhe num tom de voz calmo.
− Nós as duas somos amigas, e o Alex não manda em ti.
Respirou fundo, à procura de ânimo para continuar a falar.
− Tenho medo dos homens que trabalham com ele. Foram lá a casa ontem

à noite para avisar que iam buscar a minha prima e a Suneila hoje de manhã
cedo, porque ia haver muito trânsito nas estradas por causa das festas do Dia
da Independência. Já as foram buscar e vão levá-las para a África do Sul.
Aquela história não era boa, miúdas tão jovens a irem para outro país,

sozinhas e sem saber ao certo o que as esperava… tinha tudo para correr
mal e serem enganadas. O Alex sabia-o, era a única explicação para ter dito
à Zubaida para não me contar. Saber e deixar acontecer era quase tão mau
como participar.
− Porque tens medo deles?
− Sabes que o meu pai morreu com sida? Ele apanhou da outra mulher e

por sorte a minha mãe não tem, nem eu.
Passou-me pela cabeça que ela descon�asse que eles estavam doentes, mas

não compreendi por que motivo isso a amedrontava tanto.
− Depois de ele morrer, o meu tio foi para nossa casa, viver connosco e

puri�car a minha mãe.
− Puri�car a tua mãe?
− Sim, eu tinha nove anos, mas lembro-me muito bem. Ele disse que ia



puri�car a minha mãe e passar a ser marido dela. Um dia sentou-me no colo
dele, disse-me que ia passar a ser o meu pai e fez-me festas nas pernas. A
minha mãe zangou-se comigo, puxou-me com força como se eu estivesse a
fazer alguma coisa de mal, abraçou-o e mandou-me ir para casa da vizinha
até ser noite. Quando voltei, a minha mãe mandou-me dormir vestida,
acordou-me antes de amanhecer e fugimos a pé para aqui, para a casa da
minha avó. Demorámos quatro dias a chegar e perdemos as nossas coisas
todas. O meu tio �cou com a casa, as cabras, as galinhas e tudo o que nos
pertencia.
Senti um aperto no peito e os olhos a arder. Pobre mãe da Zubaida, que

martírio deveria ter passado, tanta desigualdade, tanta crueldade e tanto
sofrimento havia neste mundo. Contive as lágrimas e não fraquejei.
− E o que isso tem que ver com a tua prima ir para a África do Sul?
− Os olhos do meu tio. Ele fazia um olhar mau para a minha mãe e para

mim, diferente do olhar do meu pai e do marido da minha tia que vive
connosco. Os homens que foram lá a casa hoje olharam para a minha prima
como o meu tio olhava para nós. O mais velho da cicatriz estava a falar com
a minha tia e os outros dois estavam a olhar para a minha prima como se
estivessem a pensar em coisas más. Eles acharam que ninguém estava a vê-
los, mas eu escondi-me e vi-os.
Olhei para ela assombrada, quanta sabedoria e intuição numa criança de

doze anos. Ela tinha percebido o que me tinha escapado. A prima estava em
risco de ser abusada, de não haver emprego nenhum e obrigarem-na a fazer
outra coisa qualquer. Podia ser trá�co humano. Moçambique era rota e país
fornecedor, várias organizações não-governamentais e religiosas já o tinham
denunciado.
Tinham sido criadas unidades de combate ao trá�co humano pelo Governo

e os tra�cantes precisavam de ser cada vez mais ardilosos.
− Zubaida, a que horas as foram buscar? Ainda vamos a tempo de pôr a

polícia atrás deles.
A Zubaida �cou assustada de ser responsável por eu chamar a polícia.
− E se eles não forem maus? E se eu me enganei?
Agarrei-lhe nas mãos para a tranquilizar, apesar de estar tão a�ita como ela.
− Não te preocupes, tenho quase a certeza de que tens razão. Tu és muito

esperta, a menina mais esperta que conheço.
Eu sabia que ela não se tinha enganado por dois motivos. Primeiro, porque



ela era muito esperta e, segundo, porque o Alex lhe tinha dito para �car
caladinha sobre o assunto. Estava preocupado que eu descobrisse o que se
passava e me metesse em confusões perigosas, mas as miúdas pobres,
enganadas e a caminho de uma vida miserável não lhe inspiravam pena
nenhuma.
Senti-me desolada. A�nal, a infância e a adolescência terríveis tinham feito

dele um homem frio e indiferente.
Decidi que me arrependeria do que se tinha passado entre nós mais tarde.

Naquele momento, tinha de impedir que a prima da Zubaida fosse levada e
a única solução que me ocorria era avisar as autoridades.
Tentei manter-me calma, apesar de a manhã ter começado com aquele

telefonema do Ricardo, ter a cabeça a mil a imaginar cenários macabros e
sentir náuseas.
Fui ao quarto, vesti as calças de ganga e calcei os ténis em tempo recorde. O

meu telefone tocou, gemi baixinho ao ver que era o Alex, ignorei a chamada
e guardei o telefone no bolso de trás das calças.
Encaminhei-me para a porta e a Zubaida agarrou-se a mim. Não queria

�car sozinha na minha casa nem voltar para a sua. Saí com ela, sem um
plano de�nido, mas decidida a fazer algo que impedisse a ida das miúdas,
sabe-se lá para onde, com aqueles homens. A pobreza e o desespero
tornavam as pessoas insensatamente destemidas e pouco ponderadas. Há
oportunidades que não se podem dar ao luxo de desperdiçar em nome da
segurança.
Chegámos num instante ao centro da cidade que fervilhava de vida. Havia

mulheres com comida em cima da cabeça por todo o lado, polícias a montar
um cordão de segurança e funcionários a organizar os últimos pormenores
para o discurso do presidente do Conselho Municipal.
Fomos diretas à esquadra da polícia, onde a azáfama também era muita e

toda direcionada para a organização dos festejos. Ia ser muito complicado
que me ouvissem com calma e os meus argumentos eram extremamente
frágeis. Não havia provas muito credíveis nem de�nitivas, mas tinha de ser
convincente. A prima da Zubaida já podia estar a caminho da África do Sul,
quanto mais tempo passasse, mais difícil seria encontrá-la.
Pedi para falar com alguém, �quei meia hora numa espera angustiada e fui

atendida por um polícia chamado Mucifa, cordial mas sem muito interesse
em ouvir-me.



Expliquei-lhe que havia a possibilidade de estarem a ser levadas jovens
moçambicanas para fora do país, supostamente para a África do Sul,
provavelmente enganadas e para serem exploradas. Ele não �cou nada
preocupado, fez uma pequena dissertação sobre a organização da Polícia da
República de Moçambique e referiu que se houvesse algum crime dessa
natureza seria da responsabilidade da polícia da fronteira ou de outras forças
especiais. A Rodrivate tinha contribuído para a melhoria das condições de
vida do povo de Moringane e não havia nenhum motivo para eu descon�ar
das suas intenções. Posto isto, eu devia �car descansada, ou então voltar no
dia seguinte.
Pedi-lhe que me desse o benefício da dúvida e ao menos entrasse em

contacto com a Rodrivate a perguntar o nome do hotel. Ele sorriu-me com
condescendência e pediu-me para o deixar trabalhar em assuntos que tinha
pendentes.
Saí da esquadra furiosa e decidida a não me dar por derrotada. Agarrei na

Zubaida e segui em direção ao Conselho Municipal, onde já deviam estar
algumas das pessoas ilustres que iam estar no palco durante o discurso do
presidente. Alguém haveria de me ouvir.
Os polícias à porta não me deixaram entrar, nem depois de alegar que

tinha um recado importante e muito urgente sobre um provável crime.
Estava a ser servida uma pequena receção, só podiam passar os convidados
do senhor presidente e não se abriam exceções.
Estava a tentar convencê-los a quebrarem o protocolo, quando ouvi uma

voz conhecida a cumprimentar-me afavelmente.
− Bom dia, professora So�a, passa-se alguma coisa? − O diretor Arcélio era

uma pessoa importante e tinha sido convidado. Tinha de aproveitar a
oportunidade, porque os polícias não iam deixar-me entrar.
− Passa-se sim, senhor diretor. Estou preocupada com algo muito grave

que pode estar a acontecer neste momento. Empregados da Rodrivate
recrutaram jovens para trabalharem num hotel na África do Sul, foram
buscá-las a casa hoje de manhã, mas ninguém sabe exatamente para onde
vão. Tenho medo de que possa ser outra coisa e lhes façam mal.
O diretor Arcélio colocou-me uma mão apaziguadora em cima do ombro.
− Tenha calma, professora So�a. Não percebo onde está a querer chegar.
Expliquei-lhe tudo o que tinha dito ao polícia Mucifa. O diretor Arcélio

ouviu-me com atenção e achou as minhas suspeitas legítimas.



− Hoje é um dia muito complicado para agirmos pelas vias normais, mas
eu tenho um amigo pessoal na polícia da fronteira em Namaacha. Venha
comigo, vamos telefonar-lhe.
Fiquei muito agradecida e segui o diretor Arcélio com a Zubaida. No

caminho até sua casa, o diretor ligou para o assessor do presidente e
explicou-lhe que tinha acabado de ser informado de uma situação urgente,
que tinha que ver com a saída do país de jovens mulheres e também
menores. Desculpou-se, caso não conseguisse estar presente no discurso,
mas precisava ir a casa para entrar em contacto com um amigo e pedir-lhe
para investigar.
Enquanto o ouvia a falar ao telefone, sofri a pensar no Alex, o homem

terno com quem tinha partilhado a minha vida em Moçambique, que me
tinha devolvido a alegria e a tranquilidade. Até onde estaria implicado o
meu serendipity e o que lhe poderia acontecer se fosse descoberto? Mesmo
destroçada por imaginá-lo cúmplice ou a fechar os olhos a algo tão
desprezível, não consegui evitar preocupar-me com ele e senti raiva da
minha fraqueza.
Nunca me tinha enganado tanto acerca de alguém. Declarei para mim

própria que o meu sexto sentido estava o�cialmente extinto.

A casa do diretor Arcélio era uma das mais bem cuidadas da cidade.
Seguimos por um corredor e entrámos na terceira divisão do lado direito,
um escritório com uma secretária de madeira tropical e uma estante cheia
livros. Sentei-me com a Zubaida num sofá grande ao pé da janela e ele �cou
na secretária, à procura do número de telefone do amigo.
Enquanto folheava a sua agenda de cabedal preto reviu comigo as minhas

suspeitas.
− Então, acha que levaram várias jovens, entre as quais a prima da Zubaida

e a sua vizinha Suneila, para a África do Sul, aliciadas para irem trabalhar
num hotel, que poderá não existir.
Deixei de respirar. Eu tinha falado numa menina com 15 anos, mas não

tinha dito que se chamava Suneila. Ele podia ter deduzido, mas a Zubaida e
a prima tinham muitas vizinhas e amigas, as probabilidades de acertar não
eram assim tantas. O diretor Arcélio continuava a falar e a folhear a agenda,
mas não estava à procura de nada, estava a empatar-me, à espera de alguma
coisa ou de alguém.



Levantei-me depressa, puxei a Zubaida e gritei-lhe para correr para a porta.
Ela não compreendeu a minha a�ição, �cou hesitante e atrasou-se apesar de
eu a segurar com força para fugir comigo. O diretor Arcélio também se
levantou, contornou a secretária num instante e agarrou-a pela roupa. Eu
atirei-me para trás, pus o peso todo do meu corpo em cima do braço dele e
consegui que a libertasse. Gritei à Zubaida para fugir e pedir ajuda,
enquanto agarrava os braços do diretor para o impedir de a alcançar outra
vez. Ele livrou-se de mim e a seguir correu atrás dela.
Levantei-me rapidamente e segui-o para não o deixar apanhar a Zubaida.

Ela tinha de sair dali e pedir ajuda. Vi-a correr pela passadeira do corredor
com os seus passos velozes de gazela e depois a porta da rua a abrir. A
minha heroína de metro e meio tinha conseguido escapar.
Assim que a vi sair, tentei voltar para o escritório para fugir pela janela,

mas ele agarrou-me pelos cabelos enquanto me insultava. Estava a debater-
me com joelhadas e a beliscar-lhe os braços, quando vi a porta abrir e vultos
a entrar. Alegrei-me a pensar que a Zubaida tinha conseguido trazer ajuda,
mas depois senti-me estremecer e �quei paralisada.
A Zubaida vinha a chorar, agarrada pela cintura, a espernear com todas as

suas forças e com os punhos fechados a tentar atingir o homem que a
carregava, o empregado mais velho assustador do João Rodrigues. Atrás
deles, entrou o próprio João Rodrigues, que fechou a porta enquanto
gracejava.
− Vejam só a ratazana pequena que encontrei no seu jardim, senhor

diretor. E o senhor encontrou uma ainda maior... Não muito maior... − Riu-
se da sua aparente piada, com uma gargalhada carregada de cinismo.
− Não se preocupe, senhor diretor. Vou levar estas duas ratazanas para

longe de si.
Enquanto falava caminhou até mim, agarrou-me no braço direito e torceu-

o com força atrás das minhas costas fazendo-me gemer com a dor.
Percebi que o diretor �cou tenso com a situação que se desenrolava na sua

casa e tentei usar isso a meu favor.
− Diretor Arcélio, a minha família é in�uente e não vai descansar enquanto

não souber o que me aconteceu. O meu pai vai descobrir o que aqui se
passou e o seu envolvimento. Garanto-lhe!
O diretor Arcélio não se manifestou, quem me respondeu foi o João

Rodrigues, enquanto me torcia o pulso atrás das costas com mais força.



− Não sejas estúpida. Ninguém descobre nada sobre ninguém nesta terra.
Fiquei em pânico e joguei todas as minhas cartas.
− Eu fui à polícia e disse-lhes as minhas suspeitas. Falei especi�camente na

Rodrivate e nos seus empregados. Se desaparecer vão saber que vocês são os
culpados.
O João Rodrigues respondeu-me com menosprezo.
− O polícia já se esqueceu de ti. Se por acaso não se esqueceu e se resolver

armar em chibo como tu, também desaparece. Não estás na Europa, sabias?
Olhei para o diretor e tentei apelar ao seu coração. Era um homem que

parecia tão sério...
− Como é capaz? É professor e elas são quase crianças. Porque se meteu

nisto? É uma pessoa tão respeitada por todos...
Respondeu-me irritado, como se a minha pergunta o ultrajasse.
− Que diferença faz, se se vendem aqui ou na África do Sul? Se vão ser

putas aqui, também podem ser lá! Ao menos não as vejo e recebo o dinheiro
que nunca recebi em anos de dedicação à causa pública que ninguém
reconheceu, nem um lugar no Conselho Municipal me deram!
O João Rodrigues elucidou-me o desconcerto.
− O diretor escolheu-mas a dedo, as que não fazem perguntas, sorriem

muito e têm a mala feita em dois dias, só com saias curtas e camisolas
decotadas. Realmente, que diferença é que faz? Trabalharem aqui ou
trabalharem para os meus sócios? Porque é que te meteste? Elas chegam,
mandam uma cartinha à família a dizer que está tudo bem e são uma
boquinha a menos para dar de comer...
Olhei para o diretor e supliquei-lhe de lágrimas nos olhos.
− Não tem como saber o que vão ser, não lhes faça isto, têm a vida toda

pela frente! E a Zubaida é uma criança inocente, por favor, ajude-nos...
O diretor fez-me um olhar de repulsa.
− Que vida?! Pensas que já não vivo aqui há tempo su�ciente para saber o

futuro que as espera? Andarem com homens mais velhos, os «tios» que
querem trair as mulheres, os brancos que vêm trabalhar para as fábricas e os
turistas a caminho de Namaacha! São todas iguais. A minha mulher
também era igual, eu é que fui um cego durante muito tempo! A Zubaida
podia ter sido diferente, tem muito mais cabeça que a prima. Não a devias
ter metido nisto, a culpa dela estar aqui é tua!
O meu telefone tocou no bolso detrás das minhas calças, �z uma tentativa



para o alcançar com a mão esquerda mas o João Rodrigues também a
agarrou atrás das minhas costas. Senti-me desesperada e perdi a cabeça com
o diretor Arcélio, que me enganou e depois me culpou por a Zubaida estar
ali.
− É um porco nojento e ainda por cima é pai! Se são todas iguais porque

não lhes vendeu a sua �lha? Ela deve sair à mãe, não é?! Venda-a também,
para ela se prostituir todas as noites num lado qualquer!
O diretor Arcélio veio na minha direção, agarrou o meu pescoço com as

duas mãos e apertou-o, tentei mexê-lo instintivamente para ele diminuir a
força com que me apertava, mas os seus dedos ossudos não afrouxavam.
Fiquei com uma sensação de fraqueza a�itiva, comecei a ver a cara do
diretor Arcélio nublada e senti os joelhos a amolecerem.
Foi o João Rodrigues que me salvou, segurou-me nos dois pulsos com uma

mão e retirou as mãos do diretor Arcélio com a outra. Era ele quem
mandava, o diretor reconheceu-lhe a autoridade e afastou-se, como se
estivesse arrependido da sua atitude intempestiva.
O João Rodrigues falou-lhe com naturalidade, como se estivéssemos todos

a tomar um café na Pastelaria Central.
− Não lhe ligue, diretor. Ela está transtornada.
Tossi e respirei avidamente, a sentir dores horríveis onde o diretor Arcélio

me tinha apertado.
O João Rodrigues tirou-me o telemóvel do bolso detrás das calças e depois

falou-me no mesmo tom displicente.
− Olha que bom. Era o Alex. Já vou falar com ele e decidir o que vamos

fazer contigo. Vamos embora antes que o diretor Arcélio te estrangule por
essas coisas feias que estás a dizer.  

Enquanto o João Rodrigues me empurrava pelo braço dolorosamente
torcido, eu interiorizava e re�etia sobre as suas palavras. Ele ia decidir com o
Alex o que iriam fazer comigo. O Alex estava metido com o João Rodrigues
naquele negócio sórdido.
Quando entrei à força para dentro de um jipe preto estacionado em frente à

casa do diretor, em plena luz do dia e sem que ninguém se apercebesse, eu
não sabia o que me desesperava mais: ter sido apanhada pelo João
Rodrigues, um tra�cante de mulheres para redes de prostituição; a Zubaida
também ter sido apanhada e eu sentir que era por minha culpa; o Alex ser



um monstro como o João Rodrigues.

O condutor do jipe arrancou na direção da estrada para Namaacha, comigo
e a Zubaida espremidas no banco de trás, entre o João Rodrigues e o homem
sinistro que a tinha agarrado a quem chamavam Caxambu. Ao perto ainda
parecia mais assustador, com a cicatriz na cara, os olhos perversos e a boca
semiaberta num esgar que não era um sorriso.
À saída de Moringane, o João Rodrigues atirou o meu telemóvel pela janela

do carro em andamento, ouvi o som da capa plástica a bater no chão e ele
fez-me uma careta que me encheu de repugnância.
− Não te preocupes que já falamos com o Alex.
Tentei tomar atenção ao caminho ao mesmo tempo que me apercebi de que

o que me custava mais era a minha vida e a da Zubaida estarem em risco,
tudo o resto, incluindo o envolvimento do Alex, era secundário.
Garantir a nossa sobrevivência ocupou-me a mente por completo. Salvar-

nos às duas era o mais importante e eu tinha de arranjar uma forma de o
fazer.
− A minha família tem dinheiro. O meu pai pode pagar um bom resgaste.

Eu própria negoceio o resgate com ele e a Zubaida sabe que não vai poder
contar nada a ninguém sobre o que se passou aqui, nunca.
O João Rodrigues deu um risinho pequeno e ruim.
− Um bom resgaste, é?
Engoli em seco, �z contas e disse um valor que achei que o tentaria.
− Cem mil euros, mas a Zubaida vai �car comigo sempre. Vai-nos libertar

ao mesmo tempo, recebe o dinheiro e nunca mais ouve falar de nós.
Garanto-lhe que o meu pai é homem para fazer isto sem avisar a polícia nem
mais ninguém.
Fez um barulho repulsivo que me arrepiou, com a língua encostada aos

dentes a sugar o ar.
− Os meus negócios são outros e os meus compradores não são pessoas

com quem se queira arranjar problemas a fazer jogadas paralelas. Além
disso, tenho outros planos para ti. − Fez-me um olhar de censura, mexeu-
me nos cabelos e senti um nojo que me revolveu as entranhas. – É melhor
�cares caladinha, que as mulheres faladoras e com a mania que sabem muito
chateiam-me.
Não falei mais e tomei atenção ao caminho enquanto tentava contar o



tempo, ao �m de uns 25 minutos virámos à esquerda e entrámos pelo meio
do mato, seguimos pelo meio de árvores e de ervas altas durante cerca de 10
minutos, até chegarmos a uma casa grande, rodeada por bananeiras e
cajueiros.
Em tempos devia ter sido uma casa colonial de três pisos muito imponente,

mas devia estar abandonada há muitos anos e parecia que ia cair a qualquer
momento. As portas do piso térreo estavam cobertas por ferrugem e as
paredes estavam enegrecidas. No primeiro andar, havia o destroço do que
devia ter sido uma bonita porta principal, de onde saíam umas escadas
largas em pedra, perpendiculares à casa e que depois se dividiam para cada
lado.
Em tempos devia ter sido uma linda casa, mas tinha-se transformado num

cenário desolador, de abandono, ferrugem e podridão.
A uns 50 metros da casa, estava estacionado outro jipe como aquele em que

nos trouxeram e uma carrinha branca de mercadorias Ford Transit.
Próximas aos carros e do lado direito da casa principal, viam-se duas
construções retangulares e também completamente decrépitas, que deviam
ter sido casas de apoio para trabalhadores.
Devíamos estar numa fazenda abandonada durante a guerra civil,

provavelmente de cajus, porque se viam muitos em volta da casa.
Tiraram-nos do carro e ataram-nos as mãos à frente do corpo com uma

corda de nylon grossa. Eu e a Zubaida estávamos no meio do nada e nas
mãos daqueles bárbaros. Nem gritámos, porque era óbvio que não valeria a
pena, só as ervas do chão é que nos iam ouvir.
Levaram-nos para dentro da casa que estava menos decrépita por dentro.

Vi vários homens a conversar numa sala com sofás, enquanto um rádio
numa mesa tocava música RAP muito alto. Ao lado do rádio estavam
pousadas armas, grandes e automáticas, como só tinha visto em �lmes e que
davam medo só de olhar.
Dois homens vieram ao nosso encontro de pistola no cinto. Ali já não havia

lugar a disfarces. O João Rodrigues falou-lhes rispidamente sobre terem
«dado bandeira» e depois ordenou-lhes que levassem a Zubaida para ao pé
«das outras».
Agarrei-me ao braço dele mesmo com as mãos atadas, a suplicar-lhe que a

deixasse ao pé de mim porque era uma criança e estava cheia de medo. Ele
empurrou-me e mandou o mais velho com a cicatriz, o Caxambu, que devia



ser o seu número dois, levar-me para a sala das traseiras.
Guiada pelo Caxambu atravessei um hall grande e depois um corredor, ele

abriu uma porta, desci quatro degraus e entrei numa espécie de semicave,
mal iluminada e com um cheiro nauseabundo a urina.



O Alex

O Caxambu sentou-me numa cadeira com as mãos atadas à frente do corpo.
Pouco depois, o João Rodrigues chegou, puxou também uma cadeira e
sentou-se à minha frente, intimidou-me com um sorriso falso, abriu-me as
pernas e acariciou-me a parte de dentro das coxas.
− Diz-me a verdade, se o Alex não tivesse chegado primeiro podíamos ter

sido amigos... Tu gostaste muito de mim quando foste ao hospital pedir
cimento e tintas para a tua escolinha não foi? Quando te toco vê-se que tu
sentes vontade de alguma coisa... Sentes, não sentes?
Disse-lhe a verdade, como ele pediu.
− Sim, de vomitar.
Aconteceu tudo ao mesmo tempo, o Caxambu abafou o riso, o João

Rodrigues tirou as mãos das minhas coxas e senti a minha cara sair
disparada para o lado direito, com uma violência e rapidez inacreditáveis. A
seguir, todo o meu corpo foi atrás da minha cabeça e caí desamparada ao
lado da cadeira.
Enquanto ele me levantava para me voltar a sentar, senti uma dor aguda,

intensa e latejante, desde o olho até ao queixo. Nunca na minha vida tinha
imaginado que uma estalada pudesse doer assim tanto, mais um pouco de
força e parecia-me que a cabeça teria saído do sítio.
Senti o lábio inchado com a ponta da língua e um líquido quente com

sabor ferroso que me entrava na boca. Mesmo assim, era menos mau que a
mão dele nas minhas coxas.
− Conta-me o que o Alex sabe. Há muitas mais de onde esta veio, por isso é

melhor não te fazeres de engraçada outra vez.
Fiquei confusa, a tentar perceber o objetivo da pergunta. Se o Alex estivesse

metido com ele naqueles negócios eu não ia acrescentar nada ao que ele já
sabia...
Enquanto pensava levei outra estalada como a outra, com menos força

porque não caí da cadeira, mas senti líquido a sair do nariz e o sabor
metálico do sangue outra vez na boca.
− Não sei. O Alex nunca falou sobre nada disto comigo. Só me disse que



estava a trabalhar como técnico de segurança na obra do hospital. –
Comecei a pensar que o Alex não devia estar metido no negócio com ele,
devia estar só descon�ado de que era alguma coisa ilegal e perigosa, por isso
pediu à Zubaida para não me falar no assunto.
Ficou a olhar para mim com uma cara de troça macabra.
− Ele não te contou, pois não? – Deu uma pequena gargalhada ameaçadora

e abanou a cabeça desiludido. − Se calhar não és assim tão importante para
ele.
Senti lágrimas a sair, dores terríveis na cara e não soube o que responder.
– O gajo que te anda a foder é bó�a, da Judite. Ele pensa que me vai

apanhar, mas eu já o topei há muito tempo.
O Alex era polícia, o Alex não era um criminoso. Apesar de não me ter

contado a verdade sobre a sua pro�ssão, senti-me menos atraiçoada e com
alguma esperança para mim, para a Zubaida e para as outras.
− Não chores. Pode ser que ele se importe alguma coisa contigo. Vamos ver.
Olhou para mim com os olhos azuis cheios de rancor, desviei a cara e gelei

por dentro ao imaginar que estava à mercê de toda aquela maldade.
Tirou o telemóvel e fez uma chamada.
− Alex, olha, já sei que és um chui de merda que achava que me ia

apanhar... – Fez um esgar na minha direção e acrescentou num tom
sarcástico – Achava... mas enganou-se muito! Ouve lá, estou aqui com a
So�a, acho que a conheces. Até é gira a gaja, gosto mais dela a sangrar do
nariz, �cou com um aspeto rebelde e parece menos pãozinho sem sal.
Ficou em silêncio e atento ao telefonema. O Alex devia estar a falar.
− Diz que não sabia que és bó�a, achas que acredite nela?
O João Rodrigues ouviu em silêncio o que o Alex devia estar a dizer.
− Pois, eu também pensei que te ias importar com ela. Então, meu monte

de merda, não me vais mandar a polícia militar para cima. Não fazes um
corno nem abres a boca, cancelas ou boicotas a merda da operaçãozinha que
estás a planear e assumes o falhado de merda que sabes que és. Faz isso e
daqui a duas horas ligo-te outra vez, a dizer se ela ainda está viva e onde a
podes ir buscar.
O João Rodrigues �cou a ouvir a resposta do Alex e parecia satisfeito, o

Alex ia ceder e fazer-lhe a vontade. Por �m, tirou o telemóvel do ouvido e
fez-me um sorriso cínico asqueroso.
− A�nal, parece que ele se importa contigo. Vá, fala com o teu bó�a. −



Carregou no altifalante do telefone e eu ouvi a voz aparentemente calma do
Alex.
− Estás bem, So�a? – O homem que me tinha batido com brutalidade

começou a aproximar o telemóvel da minha boca. Encolhi-me
instintivamente e pensei rápido, era a melhor oportunidade que teria, de me
salvar a mim, à Zubaida e às outras.
− Namaacha, 25 minutos, esquerda, quinta caj... − Não consegui acabar o

«us», mas mesmo assim, disse as palavras-chave que queria nos dois
segundos que passaram até levar com a mão esquerda do meu raptor em
cheio na boca e no nariz. O polegar e o dedo médio dele apertavam-me a
articulação da mandíbula de cada lado com tanta força que achei que os
meus ossos iam estalar, fechei os olhos com a dor e saíram-me mais
lágrimas.
− Julgas que eu estou para aturar brincadeiras tuas, minha cabra de merda?

Julgas?
Abanei levemente a cabeça com muita di�culdade porque ele continuava a

apertar-me a cara. Tinha a certeza que não. Só queria que ele me deixasse
respirar, pensei que ele me podia magoar muito, mas que não me ia matar,
precisava de mim viva para me trocar pela desistência do Alex. Pelo menos,
não me devia matar naquele momento.
Ao �m de alguns segundos de agonia, baixou ligeiramente a palma da mão,

libertou-me o nariz e inspirei com força o máximo de ar que consegui.
Ouvi uma voz conhecida a falar com �rmeza, o João Rodrigues não tinha

desligado a chamada e segurava na mão direita o telefone que continuava
em modo altifalante.
− João? João? Tem calma, ouve-me, ouve-me. – O Alex falava

tranquilamente, quase como se fossem amigos.
− Eu estou calmo, Alex. Esta tua gaja de merda é que é estúpida que nem

uma porta e está mesmo a pedi-las. – Apertou-me mais a cara e achei que o
osso à frente da minha orelha ia partir.
O Alex continuou, controlado e assertivo.
− Não lhe faças mal, João. Eu faço o que tu queres. Não vais ter problemas

com a polícia militar nem com ninguém. Vou cagar para a investigação, sou
capaz de fazer isso. Ligas-me daqui a duas horas, entregas-me a So�a e nós
desaparecemos os dois sem dar cavaco a ninguém. Ela está a ouvir-me?
O João Rodrigues não respondeu, mas o Alex depreendeu que eu



continuava a ouvir, falou num tom seguro e decidido.
− So�a, amor, vou precisar que con�es em mim e faças o que eu digo. Vais

�car calada e quieta até eu saber onde te vou buscar. – O Alex não parecia
muito preocupado, se calhar aquele tipo de situações era comum para ele, já
devia ter negociado com raptores outras vezes e tinha corrido tudo bem. Só
o «amor» a seguir ao meu nome é que não era muito normal, foi a primeira
vez que me chamou assim.
− Deixa-a responder, João. Quero ouvi-la senão não há acordo para

ninguém. So�a, peço-te para não fazeres nenhuma parvoíce como há
bocado. Diz-me só se estás bem, só isso, mais nada.
O João Rodrigues aliviou a pressão e ameaçou-me com o olhar. Tirou-me a

mão da cara, mas �quei com o maxilar tão dorido, que abri e fechei a boca
duas vezes antes de conseguir dizer o que o Alex queria ouvir.
− Estou bem.
− So�a, ouve-me, vai correr tudo bem. Ele não te vai tocar mais. Se ele te

tocar num único �o de cabelo a partir de agora, eu vou saber e ele nunca
mais vai voltar a ver a Terezinha, que estuda no quarto ano no Julie de
Clertin, um colégio muito �no em Oeiras. Nunca mais. Eu sou tão mau
como ele, não sou menino de secretária e cago de alto para a merda dos
protocolos. Sou capaz de fazer as mesmas coisas que ele, ou piores, estamos
em lados opostos, mas eu atravesso a linha facilmente. Já a atravessei outras
vezes e esta não vai ser a primeira. Eu quero-te a salvo comigo e ele quer que
a Teresa chegue aos dez anos. Se correr mal para ti, vai correr muito pior à
�lha dele. Olho por olho, dente por dente.
O João Rodrigues não aguentou mais e tirou o telefone do altifalante,

colocou-o no ouvido e disse que lhe ligava dentro de duas horas. Ouviu
alguma coisa que o Alex lhe disse e depois desligou.
Fiquei em choque com as palavras que saíram da boca que tanto me tinha

beijado nos meses anteriores. Eu sabia dentro de mim que ele escondia algo,
mas tudo aquilo era surreal e muito mais complexo do que eu poderia
imaginar.
As palavras dele também surtiram efeito no meu captor, o tra�cante de

mulheres �cou pensativo com a alusão à �lha, não me bateu mais e quando
ia a sair ordenou ao Caxambu para não me tocar.
Aproveitei a ligeira vantagem para interceder pela Zubaida.
− A Zubaida também vem comigo.



− Tu não mandas nada e o Alex não quer saber da Zubaida.
− Quer sim.
Virou-se e encarou-me com uma expressão de superioridade.
− O acordo está feito e não inclui a Zubaida. É um bónus para o meu

cliente. Há gostos para tudo, sabias?
Era a personi�cação do medonho e eu não aguentei mais.
− És um porco nojento! O Alex vai matar-te!
O João Rodrigues não �cou nada incomodado com a minha ameaça, saiu

sem me responder e o Caxambu foi atrás dele, depois de me fazer um olhar
de quem tinha �cado sem sobremesa.
Assim que fecharam a porta de metal ouvi o barulho de uma chave a dar

várias voltas na fechadura e senti-me no fundo do poço. Estava amarrada,
dorida e trancada numa sala imunda. Não havia nada a�ado na divisão que
cortasse a corda que tinha a prender-me as mãos. A única solução para as
libertar era desfazer os nós com a boca, fui puxando os �os à vez, até que
consegui tirar o primeiro nó que foi o mais difícil, os outros três a seguir
estavam menos apertados e consegui tirá-los mais facilmente. Quando
libertei o último nó tinha o lábio a sangrar mais do que com a estalada, mas
as minhas mãos estavam livres.
Explorei novamente a divisão, a única saída possível além da porta fechada

à chave, era um respiradouro retangular dividido a meio por uma barra de
ferro horizontal, a quase dois metros do chão, por onde entrava a luz. Se eu
conseguisse fugir por ali e avisar o Alex, ele podia vir com os outros polícias,
para salvar a Zubaida e as outras antes de as levarem.
Fui até ao respiradouro, o buraco devia ter uns 50 cm de largura por 25 de

altura, era quase impossível um homem passar por ali. Respirei fundo e
lembrei-me de que não era um homem, era uma mulher com cinquenta
quilos, por isso ia tentar mesmo assim. Estava desamarrada, mas não teria a
mínima hipótese assim que alguém entrasse, não fazia ideia de como
poderia usar as coisas que estavam ali dentro para me defender. Havia duas
malas de viagem em péssimo estado, três cadeiras de ferro, uma mesa de
fórmica, dois colchões podres e dois baldes que preferia não saber o que
continham.
Fui buscar a mesa fazendo o mínimo som possível, coloquei-a encostada à

parede por baixo do buraco, subi para cima dela e tentei partir a barra
ferrugenta com os pés de uma cadeira. Era difícil acertar em cheio na barra,



quando o conseguia fazia bastante barulho e torcia para que o rap alto dos
empregados do João Rodrigues o conseguisse abafar. Acertei na barra várias
vezes, mas nunca com força su�ciente para a partir e desisti.
Enquanto descansava, olhei para a corda de nylon com que me tinham

amarrado e tive outra ideia. Coloquei uma cadeira em cima da mesa, subi
para cima dela e passei a corda à volta da barra. Enrolei as pontas da corda
nos pulsos e puxei com toda a minha força.
Finquei os pés na parede, usei o meu peso e toda a força que tinha dentro

de mim, mas a porcaria da barra, apesar de ferrugenta, não dava sinais de
fraqueza. Fiz uma pausa para recuperar as forças e voltei a tentar, puxei ao
máximo outra vez, durante bastante tempo, e a barra não partiu, mas o
cimento de um dos lados sim. A corda saiu pelo lado direito e eu caí
disparada para trás, bati com a cabeça de raspão na mesa e aterrei de costas
no chão de cimento. Subi outra vez e forcei a barra em movimentos
circulares até que a consegui arrancar. Poisei-a na mesa e espreitei lá para
fora, não havia ninguém à vista, ouvia alguns barulhos e homens a falarem
uns com os outros ao longe, mas devia ser do lado oposto, na entrada
principal da casa.
O buraco era estreito, tinha de me içar com algum balanço e era quase um

número de circo sem rede. Desequilibrei-me e caí na primeira
tentativa.Voltei a tentar. Precisava muito de sair por aquele buraco. O acordo
não incluía a Zubaida. Ela precisava de mim e eu não podia deixar que
aqueles homens nojentos tocassem com as suas patas asquerosas na minha
Zubaidinha.
À quarta tentativa consegui, passei os braços e a cabeça pelo buraco e

agarrei-me à parede de fora. Fiz força nos braços para progredir até à
cintura, a seguir, balancei-me até as ancas passarem à justa e depois atirei-
me para baixo sem me importar como aterrava. A divisão onde me tinham
prendido era uma semicave e a janela era muito mais baixa do lado de fora.
Estava desesperada para sair dali. Pelas minhas contas, já devia ter passado

mais de uma hora desde que o João Rodrigues tinha ligado ao Alex, não
devia faltar muito para irem à minha procura para me trocarem pelo boicote
dele à investigação e descobrirem que tinha fugido.
O primeiro a fazer era afastar-me, tinha saído pela fachada oposta à

entrada principal, mas qualquer pessoa que desse a volta à casa encontrava-
me facilmente. O melhor sítio que me ocorreu para me esconder foi no meio



das árvores atrás da casa. Apesar dos trambolhões anteriores, não tinha
partido nada nem me tinha magoado com gravidade e podia correr. Fi-lo
depressa e sem parar até um cajueiro grande, rodeado por ervas altas.
Encostei as costas à árvore para �car completamente oculta e ponderei as

minhas alternativas para pedir ajuda e contactar o Alex. Podia contornar a
casa por fora a alguma distância e correr até à estrada. Fiz as contas e achei
que o tempo que iria demorar a chegar à estrada, telefonar ao Alex e ele
encontrar-nos, era mais do que su�ciente para o João Rodrigues se ir
embora assim que descobrisse que eu tinha fugido, com todas as suas reféns
incluindo a Zubaida, que podia nunca mais ser encontrada.
O melhor que podia fazer para as ajudar, era tirar a matrícula à carrinha

branca de mercadorias, de certeza que era nela que as iam transportar e era
a melhor pista para a polícia as encontrar se não chegassem a tempo. Além
disso, se não estivesse nenhum homem do João Rodrigues ao pé da
carrinha, podia tentar arranjar maneira de lhe furar os pneus. Quando o
Vasco e o Telmo o �zeram à carrinha nova do homem das hortaliças não me
pareceu muito difícil. Furar-lhes os pneus atrasava-os. Com sorte, podia ser
que o Alex e a polícia militar chegassem antes de os trocarem.
Rodeei a casa pelo mato até ver a carrinha, estacionada ligeiramente

afastada da casa do lado direito. Fui de árvore em árvore na sua direção,
sempre afastada da casa e alerta para a presença de homens do João
Rodrigues que me pudessem ver. Não estava ninguém perto da carrinha,
decidi furar-lhe os pneus e o melhor sítio para encontrar um prego ou
algum objeto aguçado era num dos casebres em ruínas.
Saí detrás do miombo onde estava escondida e corri na sua direção. Estava

a meio caminho quando me agarraram por trás e me taparam a boca, depois
levantaram-me no ar e levaram-me para dentro do casebre mais próximo.



No casebre

Debati-me com todas as minhas forças, esperneei, belisquei e tentei morder
a mão que me tapava a boca. Não era justo, ter-me magoado e esforçado
tanto para escapar e depois ter sido apanhada quando estava a ter tanto
cuidado para não ser vista.
Debati-me com todas as minhas forças, até o meu captor me virar e eu o

ver.
− Shhhhh... Sou eu. Sou eu.
Senti um alívio do tamanho do mundo e abracei-o.
− Alex! Vieste! Tu estás aqui... Eu ia para a estrada principal pedir ajuda e

avisar-te! – Senti-me subitamente esgotada, as minhas pernas fraquejaram
no momento exato em que ele me suportou e me apertou contra si.
− Eu estou aqui. Estás em segurança e vou levar-te comigo. Estás bem?
Afastou-me, passou o polegar por baixo do meu nariz ensanguentado e

avaliou a minha cara com uma expressão sombria, como se estivesse a
deduzir cada agressão que tinha sofrido.
Eu também o olhei com mais atenção. Era o Alex, mas estava diferente, por

cima do blusão tinha um colete preto grosso com velcros que devia ser à
prova de bala, trazia uma arma preta tipo metralhadora não muito grande,
parecida com as que eu tinha visto na casa, tinha um cinto largo cheio de
coisas que deviam ser munições, um rádio e vários apetrechos do género
guerra. Era a versão militarizada do Alex e tinha tudo que ver com ele.
− Para quem é que trabalhas?
− Para a Polícia Judiciária em Portugal. Sou da unidade nacional de

combate ao terrorismo. Também fazemos operações contra o trá�co
humano que é o que se passa aqui. Estou in�ltrado, a fazer uma parceria
com a Polícia Militar de Moçambique, para apanhar o João Rodrigues e os
sócios dele. Eles já �zeram isto antes, aliciam mulheres com promessas de
emprego em empresas de fachada, para as levarem para casas de prostituição
na África do Sul. Aconteceu o mesmo noutra cidade na Beira, elas
escreveram quando chegaram aos sítios onde supostamente iam trabalhar,
mas depois nunca mais ninguém as viu. Houve uma miúda que conseguiu



fugir e os denunciou na Cidade do Cabo, só que, quando a polícia chegou ao
suposto bordel, já não havia lá nada. Montámos esta operação para o
apanhar e também aos compradores.
Então, aquele era o segredo do Alex, o segredo que não me con�ou. Senti-

me despreciada e pouco importante.
– Mentiste-me tanto este tempo todo, Alex... – Ele �cou incomodado com a

acusação e não se defendeu.
Eu também não insisti, porque naquele momento havia coisas mais

importantes para resolver.
− Sabes onde elas estão? Já as salvaram? Como é que nos encontraste tão

depressa só com as minhas indicações?
Ele pôs a arma ao ombro virada para trás e levantou o pulso esquerdo, para

me mostrar o seu relógio muito so�sticado com o ecrã transformado em
mapa e um pontinho reluzente.
− Vim atrás do teu localizador GPS, esperava que estivesses parada dentro

da casa, como te pedi, mas tu nunca fazes nada do que te peço e tive de
andar a correr pela mata para te apanhar.
Fiquei atónita e confusa.
− O meu localizador GPS? Que localizador?
Fez um gesto com o olhar na direção do bolso direito das minhas calças.
− O quadrado de pano com o comprimido que te dei para guardares

sempre aí, quando foste falar sobre preservativos para trás do sol-posto. Na
altura, �quei preocupado contigo e pus-te o meu localizador no forro.
Apertei as mãos com raiva e cerrei os dentes.
− És um idiota de merda! Não con�aste em mim, mentiste-me este tempo

todo e depois puseste-me um localizador como se eu fosse o teu cão para
saberes onde estou!
Sorriu e abraçou-me com o braço esquerdo apesar de toda aquela

parafernália militar que tinha à volta dele.
− Hei... Isso é maneira de tratares um gajo que te veio salvar? Menti-te para

te proteger, mas garanto-te que te ia buscar, nem que fosse ao �m do mundo,
e dava a minha vida por ti. Desde que voltaste de Soningane nunca o liguei
mais vez nenhuma, só hoje... Dou-te a minha palavra. Só o voltei a ligar
quando aquele cabrão me telefonou. Estava com a polícia militar a trinta
quilómetros daqui, a meio da estrada que vai dar à fronteira do Limpopo,
íamos esperar que passassem e segui-los. Agora, diz-me TODA a verdade.



Estás mesmo bem? Não te �zeram mal?
Enquanto me fez a pergunta passou a mão ao de leve no meu maxilar, o

que me provocou um gemido irreprimível de dor e preocupação.
− Eu estou bem, mas a Zubaida não. Acho que as vão levar para a África do

Sul naquela carrinha e a Zubaida também está com elas.
O Alex surpreendeu-se quando lhe falei na Zubaida. Contei-lhe sobre a

chegada dela a minha casa, a ida à polícia, a armadilha do diretor Arcélio e a
chegada do João Rodrigues. Também lhe falei resumidamente sobre como
tinha afrouxado a corda com os dentes, soltado a barra, fugido pela janela e
vindo para ali, para decorar a matrícula da carrinha e furar-lhe os pneus.
Não lhe vi nenhuma admiração pelas minhas capacidades de fuga nem

pelo meu plano, fez-me um olhar de censura e recriminou-me entredentes.
− És doida, doida! Nem imaginas o que te podia ter acontecido... Porque é

que não me ligaste quando a Zubaida foi ter contigo antes de saíres de casa?
Foste-te meter na boca do lobo...
Cruzei os braços e olhei-o furiosa.
− Pois fui. E queres saber porquê? Porque já descon�ava há muito tempo

que me mentias e me escondias alguma coisa importante! – Passei as mãos
com desprezo pelos penduricalhos das munições e o que devia ser uma faca
no cinto militar. − E a verdade é que escondias mesmo, não é?!
Fiz-lhe uma careta de desdém enquanto falava, mas ele não �cou nada

ressentido e aceitou a crítica.
− Sim. Vamos embora, mudámos a operação e a polícia militar vai entrar

por aqui a dentro daqui a pouco. Deram-me vinte minutos para te tirar
primeiro.
Tirou o rádio do cinto e falou com uma voz de comando muito

pro�ssional.
− Já a tenho em segurança. Vou levá-la para o carro.
Explicou a alguém onde estávamos e por onde me ia levar.
Quando se calou ouvi a voz trocista do Filipe a sair do rádio.
− Okay, isso foi muito fácil. O passarinho andava à solta, não era? Só tiveste

de fazer jogging?
Assim que o Filipe e o Alex acabaram de falar, ouviram-se vozes

masculinas e passos no lado de fora da casa. Ficámos escondidos a espreitar
pelo que já devia ter sido a janela daquele casinhoto e assistimos às
movimentações. Vimos três homens, com pistolas grandes entaladas nas



calças de ganga, saírem da casa principal e instigarem rudemente cerca de 25
raparigas para entrarem na porta de trás da carrinha branca.
Foram empurradas, amontoadas e fechadas como se fossem gado. Arquejei

de a�ição quando vi uma �gura mais pequena no meio delas, a Zubaida,
agarrada a uma miúda mais velha que devia ser a prima.
Depois de as fecharem, os homens �caram a conversar e a gracejar como se

tivessem enchido a carrinha de cajus ou bananas, em vez de seres humanos a
caminho de uma vida de tortura.
Apoderou-se de mim uma ansiedade que me fazia estalar por dentro e

apertei o braço do Alex com força.
− E agora, Alex? Vão levá-las! Não podes deixar...
Ele segurou-me nos ombros com autoridade, pediu-me silêncio e para me

acalmar, a polícia militar vinha a caminho e nós tínhamos de fugir na
direção das traseiras da casa.
Libertei-me e recusei-me a sair.
− Não tens a certeza de que a polícia chegue antes de saírem com elas. Não

podemos ir embora assim... Sem sabermos se as conseguem resgatar!
Puxou-me pelo braço, rodou-me na direção da porta e falou-me com

impaciência.
− A polícia militar tem isto cercado, garanto-te que eles não vão passar

com a carrinha. Anda, não sejas teimosa. Eu sei o que estou a fazer.
Tentei convencê-lo de que podíamos �car ali escondidos até elas estarem a

salvo, mas ele ignorou-me. Estava a levar-me à força para fora do casebre,
quando ouvimos vários estrondos seguidos.
Só podiam ser tiros. Assustei-me muito, dei um grito impossível de conter

e ele levou-nos imediatamente na direção contrária, de volta para dentro do
casebre.
Assim que entrámos ele sacou a arma para a frente, �cou ao lado da

ombreira da porta e com as costas encostadas à parede, uma imagem igual
às cenas de combate como eu só tinha visto em �lmes. Agachei-me e fui
espreitar pela janela, apesar do seu olhar de reprovação e dos sinais que me
fazia para me afastar. Vi que estavam a disparar uma metralhadora pequena
do sótão e avisei o Alex do que estava a acontecer.
Ele mandou-me sair de onde estava, disse-me, com muita brusquidão, para

me manter longe da janela e pegou no rádio para falar com o colega.
− Estás debaixo de fogo? − O Filipe respondeu que não. Estava do outro



lado da casa escondido no meio de uns destroços. Estavam a disparar contra
polícias militares que estavam a avançar e foram descobertos, trezentos
metros à frente da casa.
− Foda-se! Tinham-me dado vinte minutos!
Deu instruções ao Filipe. Como estavam em franca desvantagem, disse-lhe

para não disparar e não revelar a sua posição até a polícia militar ganhar
terreno e chegar mais perto da casa.
Ficámos escondidos naquele casebre a cair de podre, que já devia ter

servido de apoio a atividades agrícolas mas tinha passado a servir de apoio à
sordidez na forma de trá�co de humano. Ele espreitou pela porta e viu
capangas do João Rodrigues em mais sítios além do sótão, também estavam
a disparar na varanda do primeiro andar e nas duas escadas paralelas,
abrigados pelo murete. O barulho dos tiros era ensurdecedor e fazia tremer
as paredes.
Ele parecia ansioso, mas esforçava-se para não o demonstrar. Eu, que

nunca na minha vida imaginei que algum dia me veria no meio de um
tiroteio, estava completamente apavorada.

O Alex e o Filipe continuaram a comunicar pelo rádio. O Filipe sugeria
fazerem qualquer coisa arrojada, ouvi algo como «�anquear os gajos e abrir
fogo», apesar do rádio estar ao ouvido do Alex. O colega estava ávido de
ação, mas o Alex é que mandava, não concordou e frenou-lhe o entusiasmo.
− Não faças nada estúpido que levas logo com um balázio nos cornos. Estes

gajos sabem o que estão a fazer, deixa os militares ganharem terreno. Se
conseguires, limpa um ou dois desses cabrões nas escadas sem denunciares a
tua posição. SEM denunciares a tua posição.
Os criminosos estavam abrigados na casa, tinham armas automáticas e

estavam em vantagem numérica. Nós éramos só três, dois polícias treinados
da unidade nacional de combate ao terrorismo e uma civil cheia de medo. A
mim também me parecia boa ideia �carmos quietos e esperar que a polícia
militar ganhasse a guerra.
Aquela era a minha opinião, até ter voltado a espreitar pela janela e ver um

homem do João Rodrigues entrar para o lugar do condutor da carrinha
onde estava a Zubaida.
Ligou o motor e começou a andar com a carrinha entre a casa e as posições

da polícia, provavelmente para fugir com as prisioneiras antes que a polícia



avançasse. Ouvi o barulho metálico de balas a acertarem na carrinha e gelei.
− Alex, consegues falar com a polícia militar pelo rádio?
Acenou-me com a cabeça.
– Sim, mas a ligação tem muito ruído.
− Pede-lhes para não dispararem na direção da carrinha. Estão lá todas,

está lá a Zubaida!
O Alex falou para alguém que não era o Filipe a dizer o que eu lhe tinha

pedido, mas a comunicação estava má. Não devem ter percebido o que ele
disse porque continuavam a disparar contra a carrinha sem parar, até que se
ouviram vidros a estilhaçar e a vi parar com uma guinada súbita. O
condutor foi atingido e deixou a carrinha atravessada entre a casa e o cerco
policial.
Os tiros continuavam dos dois lados e eu agonizava ao imaginar a Zubaida,

dentro da carrinha ali no meio.
− Alex, tenta falar pelo rádio outra vez. Pede para não acertarem na

carrinha.
Ele voltou a tentar, mas só se ouviam sons estranhos e outras vozes a falar

ao mesmo tempo que o Alex.

A polícia parecia estar a avançar exatamente no local onde estava a
carrinha, e os nojentos dos �lhos da mãe dos capangas do João Rodrigues
não tinham problemas nenhuns em disparar na sua direção, mesmo
sabendo que a tinham enchido com adolescentes e uma criança. Já lhe
tinham acertado várias vezes e viam-se buracos pretos no meio da chapa
branca, as balas estavam a atravessá-la e podiam acertar-lhes. Fiquei
desesperada e supliquei ao Alex, com lágrimas nos olhos, para fazer alguma
coisa para as tirar dali.
O Alex pediu-me outra vez para me acalmar. Ele estava a ajudá-las, a tentar

atingir os que estavam a disparar na direção da carrinha. Estava ao lado da
ombreira da porta e de vez em quando saía para disparar contra os bandidos
que estavam nas escadas, que eram os que ele achava que estavam a acertar
na carrinha.
Eu sobressaltava-me e gemia para dentro de cada vez que acertavam um

tiro na carrinha e de cada vez que o Alex saía para disparar. Só imaginava as
raparigas inocentes e a Zubaida, fechadas numa caixa, a levarem tiros dos
dois lados, sem terem como se proteger porque nem sabiam de onde vinham



as balas. Alguma podia já estar ferida ou até morta.
A última ideia deu-me volta ao estômago. Pensei na minha Zubaida

adorada e aguerrida, companheira de muitas tardes, com um sorriso igual
ao sol e um coração audaz. A minha pequena grande amiga que ia estudar
para ser advogada e defender os direitos das mulheres, que pressentiu toda
aquela maldade e preferia jogar futebol descalça do que desistir. A minha
Zubaida não podia morrer ali aos 12 anos, no país que ela queria mudar, à
conta da ganância de homens cruéis a quem ela um dia iria fazer frente.
Agarrei-me a ele a soluçar.
− Temos de fazer qualquer coisa, temos de avisar a polícia das miúdas na

carrinha... Por favor, Alex...
Fiz um gesto para espreitar pela porta, mas o Alex impediu-me com um

puxão forte no braço. A mão dele parecia de pedra.
− Estou a fazer tudo o que posso, não me ouvem no rádio e não posso ir

tirá-las dali porque o Filipe não me consegue cobrir sozinho. Já denunciei a
nossa posição e já dispararam várias vezes para aqui. Só consigo lá ir se pelo
menos conseguirmos limpar os das escadas e depois aquele cabrão do sótão.
− Mas a Zubaida está ali, Alex... – Afastei-me da porta e espreitei pela

janela, continuavam a disparar na direção da carrinha que estava cada vez
mais trespassada com buracos das balas, que podiam acertar ao calhas nos
corpos que lá estavam dentro, incluindo o da Zubaida.
Era mais que insuportável. Enquanto espreitava pela janela tive uma ideia e

tentei explicar-lha.
− Alex, eu podia...
Primeiro, desviou-me da janela e depois empurrou-me contra a parede.

Falou-me com uma brutalidade que, pela primeira vez, me fez sentir medo
dele. Abriu-me os olhos numa expressão ameaçadora e enquanto falava
manteve a mão a fazer pressão no meu corpo encostado à parede.
− Tu, não podes fazer nada. Vais �car quieta aqui dentro, ouviste-me bem?
Apesar do semblante agressivo, com as narinas dilatadas e os dentes

cerrados, era o meu Alex e tentei que me ouvisse.
− Mas, eu acho que... – Calei-me porque ele agarrou no meu top com a

mão, desencostou-me da parede por segundos e depois voltou a atirar-me
contra ela. Fiz um gemido de dor, quando as minhas costas já magoadas
embateram no cimento irregular, mas ele nem reparou ou então não se
importou.



Falou-me com uma expressão sinistra que o deixava quase irreconhecível.
− Não me importa um caralho o que tu achas! Se pensas que já levaste ali

dentro, nem imaginas o que te acontece se não �cares quieta e voltares a
meter a cabeça de fora desta janela. Nunca mais na vida te vais esquecer do
que te vou fazer se te atreveres a desobedecer-me. Percebeste bem?
Acenei, ele largou-me e voltou para a sua posição. Ficámos os dois

encostados à parede, ele perto da porta e eu na parede ao lado da janela.
Ficámos a ouvir os tiros a passar e alguns a acertarem no metal da carrinha
de mercadorias, mercadorias humanas e encurraladas, mulheres jovens
enganadas com o sonho de uma vida melhor. E a Zubaida...
O Alex estava a preparar-se para disparar contra os bandidos nas escadas

ou o que estava no sótão. Eu não aguentei mais, não era possível continuar
ali a ouvir tiros a acertar no caixão de metal onde a Zubaida estava, trazida
por mim. Não foi bem pensado, foi um daqueles impulsos irre�etidos que
me aconteciam às vezes.
Aproveitei o facto de os capangas estarem atentos à porta quando o Alex foi

disparar e saltei pela janela, agachei-me assim que aterrei e comecei a correr
o mais depressa que consegui. Quando toquei com as pernas no chão ouvi o
Alex a gritar-me. Deve ter tentado alcançar-me, mas ouvi tiros a passar atrás
de mim que o devem ter obrigado a voltar para dentro. Ao início, ao longe e
entre disparos, ainda me pareceu ouvir gritos dele para mim ou para o Filipe
no rádio, mas ao �m de dez passadas só ouvia silvos de balas a passarem
perto, como se fossem besouros supersónicos.
Eu não queria morrer, eu conseguia sair dali com elas. Até à carrinha era

um campo de basquete, era como perder a bola ao pé do cesto adversário e
voltar a correr para a defesa. Eu era rápida e ia chegar ao outro lado do
campo enquanto o Alex e o Filipe distraíam os tipos cobardes que estavam a
disparar nas minhas costas.
Já estava a acreditar que ia conseguir, quando senti um ferro em brasa a

espetar-se na parte de trás da minha coxa direita. No mesmo instante, uma
dor aguda fez-me cair e rebolar pelo chão de terra com ervas que me
amortizaram a queda. Senti mais dois silvos a passar por mim, mas depois
pararam, o Alex devia estar a impedir que continuassem a disparar na
minha direção.
A carrinha estava muito perto, mas a dor na perna era lancinante e

impossibilitava-me de me levantar. Levei a mão direita à coxa e gritei de dor,



agonia e a�ição. Estava sozinha em pleno campo de batalha, sem conseguir
mexer a perna, a ouvir tiros dos militares na direção da casa e outros atrás
de mim. O Filipe e o Alex deviam estar a arriscar as vidas para me tentarem
proteger.
A ideia de acontecer alguma coisa ao Alex por causa da minha precipitação

fez-me sentir um aperto arrasador no peito. Nunca me perdoaria se ele
morresse... Depois do aperto, senti umas palpitações súbitas que não
paravam, parecia que o meu coração não cabia dentro do sítio dele e emitia
um calor em vagas, como se estivesse em chamas do umbigo para cima. Já
tinha ouvido falar, mas nunca tinha sentido o que achei que era uma
descarga de adrenalina, era como se me tivesse drogado com fogo e
temeridade.
Fiz um esforço e levantei-me. Eu não era uma pessoa intrépida, mas não

podia �car ali deitada a escassos metros da carrinha. Depois de pôr o Alex
em perigo, não tirar a Zubaida do meio dos tiros não era opção. Corri os
últimos metros que faltavam a tentar tocar o mínimo possível com a perna
direita no chão, porque parecia que uma brasa se voltava a espetar na minha
coxa de cada vez que o fazia. Era doloroso mas não foi assim tão difícil,
estava habituada a sentir dor e, com a adrenalina ao limite, o meu cérebro
tinha ativado uma espécie de estado de emergência e ignorava a dor como se
não fosse realmente minha.
Alcancei a carrinha, abri a porta do condutor e caíram-me estilhaços de

vidros em cima das mãos e dos braços. Ouvia tiros, mas não me parecia que
estivessem a disparar contra mim. Sacudi os vidros e agarrei no braço do
condutor morto para o tirar da carrinha, o que me fez muita impressão.
Nunca tinha tocado numa pessoa morta. Era suposto o corpo estar frio, mas
ele ainda estava quente, tinha a cabeça e a cara ensanguentadas e uma
expressão repugnante, que me deu vontade de vomitar enquanto o puxava.
Com muito esforço, ofegante e a gritar porque me dava arrepios tocar-lhe,

consegui desequilibrar o corpo na direção da porta e depois puxei-o, pelos
braços e pelo cinto das calças. Devo tê-lo feito em segundos, mas pareceu-
me que tinha passado muito mais tempo quando me sentei no lugar dele,
fechei a porta da carrinha e me caíram mais vidros em cima.
Achei que começaram outra vez a disparar na minha direção algures da

casa, depois, pareceu-me que eram tiros entre sítios diferentes da casa uns
contra os outros. Estava tão assustada que não distinguia bem a origem dos



sons nem tinha a certeza de nada. Baixei a cabeça para me proteger e
procurar uma alavanca para mover o banco para a frente. Descobri a patilha
e ajeitei o banco, liguei a ignição e pus em primeira sem levantar a cabeça,
virei o volante na direção contrária à casa e acelerei para sair dali. Foi uma
das coisas �sicamente mais dolorosas que �z na minha vida, porque senti
um ardor excruciante na coxa direita quando carreguei no acelerador, mas a
carrinha começou a andar. Enquanto percorria o caminho em direção à
polícia militar, pedi a Nossa Senhora para o Alex estar vivo e para os
militares terem percebido que eu estava do lado deles, para não começarem
a disparar contra mim.
Passei as posições da polícia militar, levantei a cabeça a medo e vi-os

fazerem-me sinais amistosos, a pedirem-me para abrandar e parar mais à
frente. O Alex devia ter �nalmente falado com eles pelo rádio ou eles
aperceberam-se de quem eu era e que estávamos do mesmo lado. Andei
mais um pouco para me sentir completamente a salvo e depois parei.
Ninguém me veio ajudar, a polícia estava embrenhada em ganhar terreno e

disparavam na direção da casa. Saí da carrinha e contornei-a a apoiar-me
nela, a soprar para aliviar a dor e a tentar não apoiar a perna ferida no chão.
Quando segurei o manípulo da porta de trás da Ford Transit cheia de

marcas de balas, pedi baixinho que ninguém tivesse morrido, que ninguém
tivesse morrido e que a Zubaida estivesse bem...
Abri a porta e afastei-me a custo, para deixar sair várias miúdas em pânico,

a empurrarem-se e completamente descontroladas. Espreitei enquanto elas
saíam e pareceu-me ver a Zubaida no fundo da carrinha, agachada no chão
e com sangue na roupa. Chamei-a repetidamente e perguntei-lhe várias
vezes se estava bem, só que no meio de tanta histeria, a começar pela minha,
ela não me ouvia ou eu não a ouvia de volta.

Logo a seguir, chegou um militar que tomou conta da situação. Devia ser
enfermeiro porque tinha uma cruz vermelha no braço e falava com
con�ança. Abriu a outra porta traseira da carrinha, ajudou a sair pelo
próprio pé todas as jovens que não tinham ferimentos e perguntou se havia
pessoas feridas.
− Três.
Arrepiei-me de medo, a espreitar para tentar perceber se a Zubaida estaria

ferida com gravidade.



O enfermeiro-soldado falou pelo rádio a pedir ajuda para três feridos e eu
debrucei-me para dentro da carrinha. Vi seis pessoas, três deviam estar
feridas e as outras três estavam a tomar conta delas. A prima da Zubaida
estava a confortar uma amiga que sangrava de uma perna, a Zubaida
segurava a Suneila, a vizinha com 15 anos que sangrava de uma ferida no
�anco esquerdo. Ao lado delas, uma rapariga com cerca de vinte anos, que
eu não conhecia, amparava outra que estava ferida no ombro.
O enfermeiro-soldado entrou e decidiu prestar socorro à Suneila ainda

dentro da carrinha, pediu à Zubaida para sair e ela agarrou-se a mim assim
que me viu. Ficámos as duas abraçadas uma à outra a olhar para a Suneila a
ser examinada, até que o soldado-enfermeiro nos pediu para nos afastarmos.
Disse-nos que a Suneila ia �car boa com uma convicção sincera e, a seguir,

orientou os dois soldados que chegaram, para que levassem as outras feridas
para fora da carrinha.

Afastei-me da carrinha com a Zubaida, que continuava agarrada a mim e
foi o meu apoio para conseguir andar. Ainda se ouviam tiros que não
percebia de onde vinham e só pensava no Alex, que devia ter ido disparar
contra os tipos nas escadas. Podia estar ferido ou... nem conseguia pensar.
Gemi de dor e de uma ansiedade visceral com a imagem que se formou na

minha mente. Tinha de arranjar maneira de saber se ele estava bem. Ele
tinha de estar bem.
Apoiei-me na Zubaida e decidi ir até ao soldado-enfermeiro mais próximo,

o que tratava a mulher ferida no ombro, para lhe pedir que usasse o rádio e
perguntasse pelo Alex. Estava a dar um doloroso passo nessa direção,
quando senti umas mãos grandes e fortes agarrarem-me a cintura.
O Alex estava vivo e estava atrás de mim. Naquele momento, senti que

podia fraquejar, deixei de fazer força na perna, inclinei-me para trás e ele
amparou-me.
Pegou-me ao colo e levou-me sem dizer uma palavra para um local mais

resguardado, onde me deitou nas ervas com cuidado e em silêncio.
Fiquei muito aliviada por saber que ele estava bem, só não lhe sorri porque

a adrenalina devia estar a perder o efeito e a perna doía-me cada vez mais.
Ajoelhou-se ao meu lado e falou-me com uma voz completamente alterada.
− Estás ferida em mais algum lado além da perna direita?
Fiz um rastreio mental do meu corpo, tinha dores noutros sítios abafadas



pela da perna, mas não me parecia que tivesse mais algum ferimento
importante.
Neguei com a cabeça e reparei melhor no Alex, estava muito pálido, com

uma cor de mostarda clara e pouco natural, parecia doente.
− E tu, estás ferido?
Abanou também a cabeça sem sorrir e não voltou a falar, tirou uma faca

enorme de uma bolsa na cintura e cortou as minhas calças desde o pé até à
cintura. Rodou-me para �car de lado e lavou-me a ferida com água que
tinha num cantil numa outra bolsa. A seguir mexeu-me à volta da ferida
com as mãos durante algum tempo, tive vontade de lhe dizer para parar
porque me estava a magoar muito, mas estava tão mal-encarado que não me
atrevi.
− Tem a bala lá dentro, não sangra muito, mas sangra. – Falou mais para si

mesmo do que para mim.
Voltou a deitar-me de barriga para cima com as pernas dobradas, despiu-se

da cintura para cima, fez-me uma almofada com o casaco e cortou a T-shirt
branca em tiras. Atou uma à volta da minha virilha acima da ferida e depois
enrolou as outras à volta da minha coxa para tapar a entrada da bala.
Não me consegui controlar mais quando me tocou com o tecido na ferida e

arquejei com a dor que me provocou. Ele continuou os procedimentos de
forma mecânica e austera sem dizer uma palavra, só a Zubaida é que me
consolava, muito a�ita e sem saber como me ajudar.

O Filipe chegou a correr pouco depois de ele me ter tapado a ferida, cheio
de equipamentos e uma arma igual à do Alex. Também estava agitado mas
tinha um semblante muito menos sombrio.
− Só lhe acertaram essa?
O Alex disse-lhe que sim secamente, sem parar de atar pedaços da sua T-

shirt na parte da frente da minha coxa e sem olhar para ele. O Filipe baixou-
se, olhou para a minha perna e depois para o Alex.
− Teve sorte. Não está a sangrar nada de especial, vai �car boa. O João

Rodrigues conseguiu fugir num dos jipes com o Caxambu. A polícia militar
acha que deve tentar passar a fronteira para a Suazilândia. Como fazemos?
O Alex inspecionou o meu curativo terminado enquanto lhe respondeu.
− Os militares que comuniquem com a guarda fronteiriça em Namaacha,

para lhes fazerem uma emboscada na fronteira para a Suazilândia. É para



isso que servem a merda dos rádios. Avisem também a fronteira do
Lebombo para estarem à espera deles, era onde tinham planeado passar para
a África do Sul.
Pela expressão que fez, o Filipe estava à espera de uma decisão diferente,

devia achar melhor eles também se juntarem aos polícias no encalço do
chefe da quadrilha, um homem que devia ter muitos recursos e
conhecimentos no submundo. Se escapasse podia continuar a atuar na
clandestinidade no mesmo tipo de negócios.
Não queria ser responsável por aquele monstro, que podia ter destruído

muitas vidas incluindo a da Zubaida, não ser apanhado e voltar a fazer
noutro sítio o que tinha tentado fazer ali.
Falei para o Alex com o sorriso e a voz mais encorajadora que as dores me

permitiam.
− Vai com o Filipe acabar o vosso trabalho. O mundo vai ser um lugar

melhor sem o João Rodrigues e aquele Caxambu tenebroso à solta. Eu �co
bem com a Zubaida. Chamamos outro soldado-enfermeiro. A sério, Alex,
podes ir.
O Alex olhou para mim muito sério, estava com uma cor menos estranha

mas tinha as feições duras como pedra.
− Estou-me a cagar para o mundo ser um lugar melhor se tu não estiveres

nele.
Só o Alex conseguia declarar-se e usar a palavra «cagar» na mesma frase,

ser completamente credível e também romântico à maneira bruta dele.
Estava cheia de dores na perna e assustada por estar ferida, mas naquele
preciso instante senti-me bem, confortada e amada.
Sorri-lhe com ternura, feliz com a declaração e também pela cor da cara

dele, que lentamente estava a voltar à normalidade.
Ele falou para o Filipe mas a olhar para mim, ligeiramente menos áspero

apesar de não me retribuir o sorriso.
− Vamos embora, Filipe. Vai buscar o carro.
O Filipe fez uma expressão desiludida.
− Ela vai �car porreira, Alex, isso não é nada de grave, não achavas

melhor...
O Alex olhou para o colega pela primeira vez desde que ele tinha

aparecido.
− Não, não acho nada melhor. Quero que vás buscar o jipe. Eles que o



apanhem. Se não o conseguirem apanhar que lhe sigam o rasto. Se for
preciso voltamos depois, agora vamos embora da merda desta quinta.
O Filipe �cou claramente desapontado, mas resignou-se a abandonar a

perseguição e foi-se embora sem dizer mais nada.
Assim que o Filipe se afastou, ele voltou a inspecionar o meu curativo,

franziu os lábios com descontentamento e cortou a tira de pano que estava a
fazer de garrote. A seguir, tirou o cinto e enrolou-o à volta da minha coxa,
quase na virilha. Enquanto tirava o cinto disse vários palavrões para ele
próprio, dos piores que eu conhecia, encadeados uns nos outros e a
praguejar no meio deles.
− Foda-se para esta merda toda. De todas as merdas estúpidas que já vi

gajos imbecis fazerem, esta foi a mais estúpida de todas. A mais estúpida!
Eu nem tentei recriminá-lo pelas asneiras. Estava sem forças e ele

completamente fora de si, nem me ia ouvir.
Tentei manter a compostura enquanto tirou o cinto e o colocou na minha

perna, mas a minha coragem acabou quando ele o apertou. Apertou-o muito
e prendeu-o com a peça de ferro, deve ter feito um furo novo só com a força
das mãos, que deixou o cinto completamente justo à minha coxa, sem folga
absolutamente nenhuma e a magoar-me no sítio da ferida.
Gemi alto e senti lágrimas gordas de dor a transbordar. Abanei a cabeça e

levei as mãos ao cinto num gesto instintivo para o tirar. Não ia aguentar
aquela dor, estava a esforçar-me para conter soluços, mas era difícil.
O Alex segurou-me enquanto eu tentava levantar o tronco, afastou as

minhas mãos do cinto e tratou-me com brandura pela primeira vez.
− Shhhh. Não mexas... – Passou um braço atrás das minhas costas e

encostou os lábios na minha testa.
− Não quero que continue a sangrar, senão precisas de fazer uma

transfusão. O cinto é largo e �ca perto da ferida, mas já vai melhorar. Quero
levar-te para Maputo onde as condições médicas são melhores e vamos
demorar a lá chegar. Tem de �car assim apertado. Con�a em mim.
Assenti, deixei sair mais lágrimas e um soluço pequeno. Eu con�ava nele.

Ele é que não tinha con�ado em mim para me dizer que era polícia, e depois
do que lhe �z no casebre, provavelmente não iria con�ar nunca mais.
− Desculpa ter saído pela janela.
Olhou para mim com severidade, apesar de me estar a abraçar ainda estava

muito, muito zangado. Falou-me outra vez com aspereza.



− Falamos depois.

A Zubaida ouviu o chorrilho de asneiras encolhida ao meu lado e percebeu
o tom de voz ríspido do Alex na última frase. Quando ele voltou a atenção
para a minha coxa outra vez, perguntou-me baixinho porque é que ele
estava tão zangado comigo.
Ainda bem que ela não percebeu que ele estava assim por lhe ter

desobedecido e arriscado a minha vida para a salvar. Ela era a minha
menina adorada e orgulhosa, carregada de ideais e planos para o futuro, a
vida dela não tinha preço e não valia menos do que a vida de ninguém. No
que dependesse de mim, ninguém lhe daria a entender o contrário.
− O Alex está preocupado porque eu levei um tiro, só isso Zubaida, não

está zangado comigo.
Ele olhou-me com seriedade e falou-me com frieza.
− Estou para lá de zangado.
Abri-lhe os olhos, apontei subtilmente com a cabeça para a Zubaida e ele

percebeu a mensagem porque se calou.
Segurou-me no pulso esquerdo, passou o meu braço por cima dos seus

ombros e içou-me pela cintura com a outra mão. Assim que �cámos os dois
em pé falou-me ao ouvido, com dureza e num tom autoritário.
− Se fosse a ti, pensava muito bem antes de voltares a arregalar-me os

olhos. Estou de uma maneira que era capaz de te tirar essa bala daí à
dentada.
Arrepiei-me só de imaginar, engoli em seco e desviei o olhar.

O Filipe apareceu logo a seguir com o Land Rover e o Alex abriu-me a
porta atrás do condutor. Lembrei-me de que não era a única ferida e tentei
falar-lhe nisso. Ele ignorou-me e continuou a en�ar-me dentro do carro, tive
de me segurar na porta e gritar-lhe que parasse.
Bufou como um selvagem antes de me questionar com má criação.
− Que merda é que foi agora?
Falei o mais calmamente possível, tendo em conta a dor que me

atormentava e a sua atitude terrível.
− A Suneila está pior do que eu, tem uma ferida por baixo das costelas a

sangrar muito e há outras duas feridas que não sabemos como estão. Se
calhar podíamos levá-las connosco. Imagina que eu tenho uma coisa que



podia esperar aqui e uma delas não...
O Alex voltou a bufar e deu uma palmada na chapa por cima da roda que

fez abanar o jipe. Esfregou a cabeça rapada e depois falou-me num tom
autoritário.
− METE-TE dentro da merda do carro. Vou perguntar se querem que

evacue alguém contigo.
Ficou a falar no rádio enquanto entrei, mas o rádio não deve ter

funcionado bem outra vez porque o vi afastar-se na direção de uns militares.
A coxa doía-me no sítio onde tocava no assento, por isso subi as pernas e

deitei-me de lado com a perna direita por cima. Se a Suneila viesse connosco
tinha de lhe arranjar espaço, mas naquele momento aquela posição aliviava-
me.
O Filipe voltou-se para trás e falou comigo brandamente.
− Dói-te muito?
Fiz uma careta de sofrimento e assenti.
− Tem calma, quando chegarmos ao hospital dão-te logo um medicamento

para te passarem as dores.
O Filipe falar em medicamento para as dores, relembrou-me do

comprimido que tinha no bolso pequeno das calças de ganga, dentro do
quadrado de pano que o Alex me tinha dado. Pedi-lhe água e tomei-o. Em
princípio deveria fazer efeito.
O Filipe olhou-me surpreendido e falou-me com descon�ança.
−Achas que a dor de levar um tiro passa com os comprimidos para as dores

de cabeça?
Respondi-lhe lentamente e em voz baixa, sentia-me cada vez mais

esgotada.
− Não é para as dores de cabeça, é para a dismenorreia intensa e tem um

derivado da mor�na. É muito forte.
O Filipe �tou-me com estranheza.
− Dismequê?
Pousei o cantil e �z um gesto com a mão a menosprezar a minha

intervenção anterior.
− Deixa. Para o caso não importa. – Nenhum homem sabia, nem queria

saber, o que era dismenorreia. Talvez por isso nunca tivesse sido muito
estudada no passado...
O Alex voltou num instante e abriu a porta atrás do passageiro.



− Já saíram todas, vão naquela carrinha verde ali à nossa frente. Podemos ir
embora agora?
Levantei-me enquanto ele entrava e encarei-o preocupada, sobretudo com

a Suneila.
− Como é que elas estão?
Ele sentou-se e ajeitou-me para �car deitada com a cabeça em cima das

suas pernas, depois fez um gesto para o Filipe e o carro começou a andar.
− Devem �car bem. Vão a caminho do hospital de Namaacha.



Ferida

Assim que arrancámos, o Alex tirou-me o cantil do Filipe e devolveu-lho.
− Não podes beber água. Ser operado com o estômago cheio é perigoso por

causa da anestesia, a comida ou a bebida podem ir para os pulmões.
Falei sem me mexer, a dor estava a melhorar e parecia-me que tinha que

ver com o facto de estar quieta.
− Como é que sabes essas coisas?
− Já tive uns stresses.
Havia tanta coisa sobre a vida dele que eu não sabia...
− Onde?
− Em vários sítios. − Suspirou e continuou num tom ligeiramente

enervado. − O pior foi no Afeganistão quando ainda estava nos fuzileiros.
Íamos numa coluna de militares a fazer um reconhecimento a sul de Cabul e
mandaram um morteiro contra o carro à nossa frente. – Fez uma pausa
antes de continuar num tom que ele tentou que fosse mais leve. − Não teve
nada que ver com isto. Vai correr tudo bem contigo.
Fiquei completamente apavorada.
− Achas que tenho de ser mesmo operada? Assim de ter que �car a dormir?
− Vão ter de te tirar a bala da perna...
Gemi de nervosismo.
− Não me apetecia nada que me pusessem a dormir...
− Devias ter pensado nisso antes. − Continuava insuportável, seco e severo.
Não o quis aturar mais, desisti de conversar com ele e fechei os olhos.

Seguimos em silêncio cerca de vinte minutos, até o Filipe não aguentar
mais e começar a falar. Era uma espécie de Alex mas mais novo, mais alegre,
mais falador e mais entusiasta com o perigo. Provavelmente, tinha tido uma
infância feliz e uma vida boa em Portugal, só que gostava de armas e dos
tiroteios.

− Não me deixaste �anquear a casa, Alex, mas deixaste uma civil fazer
quarenta metros em campo aberto e debaixo de fogo cruzado. A sorte foi a
So�a ser rápida e tu entrares à maluca pelas escadas até limpares os dois



cabrões que estavam a disparar contra ela...
Fiquei horrorizada com a possibilidade de acontecer alguma coisa ao Alex

para me proteger e com a naturalidade com que o Filipe dizia aquilo, como
se o que tivesse acontecido fosse um jogo e não o que realmente signi�cava
«limpar».
− Deixei, deixei… Não me lembres dessa merda senão desanco-a e dou

cabo dela antes de chegarmos a Maputo.
O Filipe virou-se para trás para me piscar o olho.
– Não te preocupes, So�a. Eu não o deixava...
Ouvi o Alex suspirar e depois falou num tom tenebroso.
− Desanco-te a ti primeiro, e depois a ela.
O Filipe não �cou nada incomodado, já devia estar muito habituado ao

mau-humor do Alex e até parecia satisfeito de o estar a irritar.
− Muito bom! Então foi à revelia... – O Filipe riu-se, muito divertido com a

minha façanha. − És cá das minhas, So�a! És pequena mas rija, quem diria!
Pensando bem, tinhas mesmo de ser, para transformares esse tronco num
Romeu...
A direção da conversa estava a agradar-me e o comprimido estava a fazer

efeito, até tinha atuado mais rápido do que quando estava com o período.
− Um tronco? Porque é que dizes isso?
O Filipe deu outra gargalhada antes de começar a fazer-me incon�dências

sobre o Alex, talvez para o castigar por não ter ido na perseguição que tanto
desejava.
− Nunca queria nada com mulher nenhuma quando estávamos a trabalhar,

pior que isso, tratava-as abaixo de cão. Era um antipático do pior e até me
fazia sentir mal… Babes giras a quererem conviver connosco e este gajo
sempre a dar para trás, deu-me cabo de vários arranjinhos com essa atitude
boçal de homem das cavernas!
Eu ri-me com gosto, mas o Alex não achou piada nenhuma.
− E agora vou dar-te cabo dos dentes todos se não te calares.
O Alex abanava a cabeça irritado com o rumo da conversa, mas o Filipe

não tinha medo das suas ameaças.
− Não me leves a mal, So�a, mas sou solteiro e gosto de ter companhia à

noite. Tinha-me dado jeito neste último ano ter tido um parceiro um pouco
mais sociável do que a versão castanha do abominável homem das neves.



Sorri com a comparação, mas depois lembrei-me da nossa primeira noite e
re�eti nas revelações do Filipe, sobre a indisponibilidade do Alex para o
sexo oposto quando estava a �ngir que era um técnico de segurança ou
outra coisa qualquer, quando na realidade era um polícia in�ltrado da
brigada antiterrorismo da polícia judiciária.
Recuei no tempo e analisei o comportamento do Alex desde que nos

conhecemos. Tinha-me oferecido boleia no aeroporto e insistido em trazer-
me para casa quando me encontrou na rua com dores, mas não tinha
tentado seduzir-me. Tinha mostrado interesse pelas minhas histórias com os
alunos no avião e era brincalhão, mais nada.
Só depois de eu lhe dizer que era possível receber um telefonema do João

Rodrigues, é que ele resolveu fazer-me uma proposta indecente, de repente e
sem sequer ter preservativos em casa.
Juntei as peças e tive uma grande desilusão, quando descobri as suas

verdadeiras motivações quando se ofereceu para uma noite de luxúria às
minhas ordens.
Levantei o tronco para o encarar, queria ver a reação dele quando o

confrontasse.
− Enganaste-me naquela noite. Foi para me proteger, não foi?
O Alex olhou para mim desconcertado, não tinha percebido a que noite é

que me referia, ou então estava a fazer-se desentendido. Eu ia explicar-lhe e
era-me indiferente que o colega ouvisse.
− Aquela noite no Funge em que me propuseste uma aventura em que eu

podia ser uma princesa. Enganaste-me. Tu só querias era que eu não
atendesse o telefonema do João Rodrigues.
Respondeu-me com naturalidade, como se eu não tivesse nenhuma razão

para estar zangada.
− Nunca te enganei. Disse-te logo que não queria que lhe atendesses o

telefone.
Mordi os lábios e olhei-o furiosa. Aquele homem era um tronco insensível,

que não se importava nada com as expectativas nem com os sentimentos
dos outros. Irritava-me muito ele ser assim, e ainda mais ter assumido que
eu tinha razão.
− Pensei que estavas com ciúmes e me desejavas! A�nal, foi só proteção ou

sentido de dever. Não foi por eu ser bonita ou estares realmente interessado
em mim!



Levantou as sobrancelhas surpreendido com as minhas acusações, a seguir
olhou-me como se eu tivesse dito um grande disparate e ele estivesse com
pouca paciência para me corrigir.
− Não acredito que haja algum homem com olhos que não te ache bonita,

muito menos eu.
Ele até podia achar-me bonita, mas não me conformava que me tivesse

levado para casa na nossa primeira noite por motivos diferentes dos que eu
tinha imaginado. Tinha sido uma farsa.
− Eu acreditei que te sentias atraído por mim! Quando no fundo, só me

achavas uma palerma que precisaste de proteger numa missão paralela! Ele
fez uma careta de incompreensão e respondeu-me num tom revoltado.
− Pelos vistos não cumpri a missão! Tu conseguiste ser raptada e levar um

enxerto de porrada de um gajo da pior espécie, como isso ainda não era
su�ciente, também arranjaste maneira de levar um tiro!
Ignorei as provocações, �tei-o magoada e desiludida.
− Isto foi tudo uma mentira. − Imaginava que ele me tinha desa�ado por

me desejar e ter �cado com ciúmes. Saber a verdade fez-me sentir pouco
atraente e desinteressante. Estar dorida, suja, com os lábios inchados e
sangue no nariz também não ajudava...
O Alex amenizou o tom, falou-me com �rmeza e naturalidade, como se me

estivesse a explicar algo óbvio.
− Não foi mentira nenhuma, nem foi sentido de dever. Se fosse outra tipa

qualquer que estivesse à espera de um telefonema do João Rodrigues eu não
tinha mexido um dedo. Só que eras tu, que choraste como eu nunca pensei
que fosse possível quando um cão morre num �lme, que não comeste o
frango maltratado, que sabias as marcas dos chocolates que não usam
trabalho infantil e compravas detergentes na mercearia para ajudar a pagar
as despesas do cavalo da �lha do dono. Estavas a contar-me que te ias meter
na boca do lobo com cara de malandra e esse teu riso inocente. Passei-me!
Fiquei ainda mais passado do que quando apareceste na obra a pedir
materiais para a escola. Podia ter sido qualquer uma menos tu. Só de saber
que aquele cabrão te conhecia já me irritava, quanto mais deixar que ele te
telefonasse.
Apesar de me ter parecido sincero, continuava a sentir-me enganada e

falei-lhe com desdém.
− Eu estava a gozar contigo, ele não me ia ligar. Não precisavas de te ter



empenhado tanto!
Fez-me uma expressão séria.
− Enganas-te. Ele ligou-te quando estávamos a dançar e depois ainda te

mandou uma mensagem.
Fiquei confusa, chamadas perdidas e mensagens eram uma coisa básica que

eu sabia ver…
− Eu apaguei os registos.
Era impossível ele ter apagado...
− Como?
Encolheu os ombros e falou num tom pragmático.
− Vi-te a pôr o código no balcão do Funge e memorizei-o, é 1984. Não foi

por mal, é defeito pro�ssional. Aí sim, foi só para te proteger.
Aquilo era demasiado atrevimento e uma grande violação da minha

privacidade, a somar a todas as ofensas que eu tinha para lhe apontar. Eu
podia ter as prioridades trocadas, mas mesmo assim, o pior de tudo o que
me tinha feito, continuava a ser ter querido proteger-me em vez de se sentir
atraído por mim na nossa primeira noite.
− Pois, o problema é mesmo esse, foi tudo muito pro�ssional e para me

proteger! – Pensei que podia ter-me chamado de amor ao telefone também
para me proteger, para o João Rodrigues achar que eu era importante e dar
mais força às ameaças de se vingar na �lha se me �zessem mal.
Pus em causa tudo o que tínhamos vivido e senti os meus olhos a �carem

húmidos. Ele apercebeu-se e falou-me com carinho pela primeira vez desde
que eu saltei pela janela.
− Hei! Vá lá, So�a...Talvez tenha sido para te proteger no início, mas depois

já não...
Falou-me conciliador e ternurento, mas naquele momento não me apetecia

reconciliação nenhuma. Tirei a bolsa de pano que a�nal tinha um
localizador GPS do bolso pequeno das calças e atirei-a para cima das suas
pernas.
− E o que chamas a isto?
Ele apanhou o pequeno quadrado de tecido cinzento e guardou-o no

casaco.
− Posso ter-me preocupado com a tua segurança ao início, não quer dizer

que depois tenha �cado contigo por causa disso.
Semicerrei os olhos e falei num tom irónico.



− Ah, sim? Então e o «depois» foi quando? Gostava de saber em que altura
é que já não foi por proteção? Para ver se consigo perceber a diferença!
Ele esfregou as mãos nas pernas num gesto impaciente, fez um esgar de

incredulidade e apontou para o vidro traseiro do carro.
− Depois de tudo o que se passou ali, estás chateada por causa disso? Eu,

EU é que tenho motivos para estar chateado contigo So�a, MUITO.
Estava a tentar virar o jogo, como se ter destruído as minhas fantasias sobre

a primeira noite que passámos juntos não tivesse importância nenhuma.
− Eu tenho mais, mentiste-me e não te conheço. Quero saber em que dia é

que a proteção deixou de ser o principal motivo para estares comigo?
Abriu-me os olhos indignado, como se a pergunta o ofendesse.
− Queres uma data? O momento exato?
Acenei à espera da resposta e ele fez-me sinal na direção do Filipe,

recordando-me que não estávamos sozinhos.
Estava tão furiosa que não me preocupava nada com o que o Filipe pudesse

ouvir, até podia estar ali o papa que eu ia dizer-lhe para falar.
− Não me interessa. Podes dizer.
Inclinou a cabeça na minha direção, com uma expressão de desa�adora e

um meio sorriso.
− A sério? Queres mesmo saber? – Franziu o sobrolho, a avisar-me que eu

poderia não gostar do que ia ouvir.
Instiguei-o num tom pouco amigável.
– Sim. Diz lá! − Ele podia dizer o que quisesse, não me importava nada.
Fez uma expressão pensativa, como se estivesse a aceder às suas memórias.
− O momento em que estavas sentada na minha mesa da sala, descalça e a

�ngir que eras uma princesa. Estavas a sorrir de olhos fechados e eu tinha a
minha mão dentro...
− Cala-te! – Dei-lhe um grito alto e tive vontade de lhe bater. Em

compensação ele riu-se com bastante vontade.
Quando parou de rir fez-me uma festa no cabelo revolto e um sorriso doce.
− Sou doido por ti, amor. Tu sabes isso muito bem.
Amoleci completamente, nunca o tinha ouvido dizer a palavra «amor»

antes de estar refém do João Rodrigues, mas ele disse-a para se referir a mim
pela segunda vez com toda a naturalidade, como se tivesse desbloqueado a
palavra só para a minha pessoa. E o mais importante era que a dizia apesar
de não ter de convencer ninguém de que eu era importante para ele e que se



iria vingar de forma cruel se me �zessem mal.
Ganhou muitos pontos só por usar aquela palavra outra vez o grande

enganador.
Abraçou-me e fui incapaz de o afastar. Depois beijou-me a testa e

segredou-me ao ouvido.
− Deve ter sido uma hora de proteção, talvez um pouco menos, até ter

brincado pela primeira vez com o meu presente preferido.

O Filipe já estava sem falar há muito tempo e quis voltar a participar na
conversa.
− Uiiiiiiiii! Vou aqui de motorista e ainda estão aos segredinhos?! So�a, vou

dizer-te uma coisa, para a próxima nós os dois damos conta do recado
sozinhos. Os outros gajos não eram assim tão bons, o Alex é que está a �car
um bocado coninhas...
O Alex fez uma careta de enfado, eu deitei-me outra vez na sua perna

porque �cava mais confortável e respondi ao Filipe com sinceridade.
− Dispenso, não quero fazer nada que envolva tiros nos próximos

cinquenta anos, nem paintball, nem so�ball, nem sequer tentar acertar em
latas para ganhar peluches nas feiras!
O Alex fez-me uma festa nos cabelos.
− Foi a melhor coisa que já te ouvi dizer hoje.
Dei-lhe um tabefe no joelho, com pouca força mas que fez barulho.
O Filipe voltou à carga.. O Alex não o tinha deixado ir atrás dos bandidos

mas não o podia impedir de falar.
− Não acredito em ti, estás com uma perna lixada e a oferecer porrada ao

bisonte do Alex. Assim que estiveres boa, vais querer andar metida em
tiroteios outra vez. O perigo vicia, vais ver.
Ri-me baixinho.
− A ti, Filipe, a mim não. Eu pre�ro chocolate e outras coisas do género.
O Alex curvou-se e aproximou os lábios do meu ouvido.
− Eu também pre�ro essas outras coisas do género, contigo.
Decidi que ia perdoar-lhe ter-me enganado, o mau feitio horrível e as

asneiras todas, havia muitas circunstâncias atenuantes a considerar,
incluindo o facto de me chamar «amor».

Levaram-me para uma clínica particular em Maputo, com instalações



novas e muito bom aspeto. O Alex entrou comigo pela clínica adentro, a
falar com os enfermeiros como se lhes estivesse a dar ordens, para que eu
fosse assistida imediatamente e para chamarem o cirurgião mais experiente.
Encaminharam-nos para a ala do internamento, onde fui observada por um
cirurgião que me pareceu muito competente.
O Dr. Jacinto pediu para me colocarem um cateter na mão, deu-me um

medicamento injetável para a dor e antibióticos para a ferida não infetar.
Tiraram-me a minha roupa, vestiram-me uma bata e levaram-me para o
bloco operatório. Antes de entrar, dei o meu �o ao Alex, que se despediu de
mim com os olhos brilhantes e vi neles o menino amedrontado que ele
raramente devia deixar sair. Tentei animá-lo e a mim também.
− Vai correr tudo bem. Só vou �car com uma cicatriz na perna como se

fosse uma valentona assim como tu.
Sorriu com pouca vontade e beijou-me a testa.
− Não precisavas da cicatriz. És do mais valente que há.

Acordei numa sala com ecrãs a apitar, cheia de sede e com dores, como se
continuasse alguma coisa a arder na minha coxa.
Deram-me mais medicamentos e chamaram o Alex, que �cou sentado ao

meu lado com uma expressão preocupada enquanto me segurava no pulso
que não tinha o soro.
Não me apercebi de quando ele se foi embora e só me lembro de me

levarem para uma enfermaria no terceiro andar da clínica. Disseram-me que
estava tudo bem comigo e aconselharam-me a descansar. Ainda me sentia
zonza da anestesia e assim que as enfermeiras saíram adormeci outra vez,
depois de procurar instintivamente o meu �o e senti-lo de volta no meu
pescoço.



Segunda-feira, 26 de junho de 2017
Uma imagem vale mais que mil palavras

No dia seguinte acordei ao som de uma voz grave e conheci o Valdemiro,
um auxiliar cantor muito simpático que me deu um chá com açúcar.
Enquanto o bebia com goles pequenos porque me sentia muito maldisposta,
o Dr. Jacinto apareceu para me observar.
A perna ainda me doía mas era tolerável, o que me a�igia mais era o

estômago, estava maldisposta como se tivesse comido alguma coisa
estragada e precisasse de vomitar.
O Dr. Jacinto tranquilizou-me enquanto inspecionava o meu penso.
− É da anestesia, é normal estar assim. Se não melhorar fazemos-lhe uma

ecogra�a logo à tarde ou amanhã. Parece-me estar tudo bem consigo, não
teve febre e não perdeu muito sangue, graças ao seu namorado. Ele ligou de
manhã cedo a perguntar se estava bem, quais os antibióticos que está a fazer
e os medicamentos para as dores. Nem sabia o que havia de lhe dizer mais...
Sorri ao ouvi-lo falar do Alex. Já devia estar fartinho dele, a ver perigos em

todo o lado, a pô-lo em causa e a ser descon�ado como era seu hábito.
Eu também o achava excessivamente preocupado, mas tendo em conta a

vida complicada que tinha tido, a somar ao que já devia ter visto no
exercício da pro�ssão, era justo dar-lhe um desconto.

O Alex chegou às três e meia, a hora a que começavam as visitas. Trouxe-
me roupa, a minha carteira com os documentos e os meus artigos de higiene
pessoal. Só o meu telemóvel, que o João Rodrigues tinha atirado pelo vidro
do carro, é que ele não tinha conseguido encontrar, o mais provável era estar
perdido para sempre.
Perguntei-lhe por novidades sobre o dia anterior, pela Suneila e pelas

outras feridas. A Suneila estava internada no hospital de Namaacha, tinha
�cado sem o baço, mas ia sobreviver. As outras duas tinham ferimentos
ligeiros e já estavam em casa.
Também lhe perguntei por algo que se intrometia na minha mente desde

que ele tinha chegado ao pé de mim.
− Alex... Aquilo que disseste ao João Rodrigues, que lhe fazias mal à �lha se



ele me �zesse mal a mim, era mesmo a sério?
O Alex deu um suspiro ruidoso que nunca mais acabava, a caixa torácica

dele era muito grande, por isso ele conseguiu suspirar durante um longo
período e deixar-me em suspenso. Pareceu-me ver-lhe os olhos quase a
transbordar, mas não tive a certeza porque ele levou imediatamente a mão à
testa e depois fê-la deslizar pela cara com um gesto vigoroso.
− Não me quero lembrar de nada que tenha que ver com esse telefonema.
Depois da resposta de�nitiva, segurou-me por baixo do queixo e virou-me

a cara suavemente para examinar as minhas equimoses. Eu já me tinha visto
ao espelho e sabia o que ele estava a contemplar. A minha cara estava num
estado deplorável, só esperava não �car com marcas e voltar ao normal
depressa. Tinha o lábio cortado e inchado, debaixo do olho direito também
estava vermelha e de certeza iria �car roxa por algum tempo. No entanto,
nada batia a mancha horrível à frente da orelha esquerda, até dava para
perceber o contorno arroxeado do polegar do João Rodrigues, que quase me
esmagou a cara quando tentei dizer onde estava. Era para essa que o Alex
olhava com desconsolo evidente.
− Não me dói. – Era mentira, doía-me um bocadinho de cada vez que

mexia a boca mas estava a adaptar-me.
Ele fez uma espécie de sorriso triste, mais um repuxar de lábios do que

propriamente um sorriso.
− Dói-te sim. A tua cara não me engana, mesmo feita num bolo... − Não

era nada simpática mas era uma boa comparação, a minha cara devia
parecer um bolo mármore, só que em vez de uma mistura de castanhos com
bege era uma mistura de vermelhos com roxos...
− Só quando mexo muito a boca.
− Então não fales. Queres que te vá pedir mais remédios para as dores?
Disse-lhe que não, tinham-me dado um analgésico pouco tempo antes e

preferia tê-lo ao pé de mim.
O Alex sentou-se ao meu lado e inclinou-se até �car com a face muito

próxima da minha. Eu gostava muito da proximidade do Alex, mas não
pude evitar o pensamento de que ao perto a minha cara ainda devia parecer
mais feia.
− Daqui a umas duas semanas não se vai notar nada, talvez só essa aí de

lado demore mais a passar. Quando eu apanhar esse grande �lho da puta, ele
vai pagar isso tudo muito bem pago...



Não me zanguei pela asneira, tendo em conta para quem era, até apoiava o
tratamento, mas preocupava-me que ele fosse cometer algum crime movido
pela raiva e sem pensar nas consequências.
− Não o vais matar de propósito, pois não? Ele tem de ser preso e julgado,

podes prejudicar-te, Alex. Não faças nenhuma loucura... – Falei-lhe em
surdina e preocupada que alguém nos ouvisse.
Esperava que o Alex não o matasse sem ser em legítima defesa, apesar do

que ele tinha dito ao telefone eu queria acreditar que ele era dos bons e não
atravessava a linha. Contudo, na eventualidade de o Alex o matar sem ser
exatamente em legítima defesa, a minha maior preocupação era que ele
arranjasse problemas por causa disso. Era complicado manter a ética e a
moral depois do que tinha descoberto e do que tinha passado nas últimas 48
horas...
− Logo se vê. Vou pensar no teu caso – Fez-me uma festa no cabelo e

olhou-me com o seu sorriso de troça.
A atitude brincalhona soube-me bem, estava cansada de tanto drama e

mesmo a precisar de uma das suas graçolas. Pisquei-lhe o olho esquerdo que
era o que eu conseguia piscar melhor, mas que também era do lado onde
tinha a pior nódoa negra. A seguir, �z uma careta de desconforto e ele �cou
sério outra vez.
− Vamos ver se consegues �car um bocado quieta e calada. Eu sei que é

difícil para ti, mas hoje vou falar eu e tu ouves.
O Alex falar era uma novidade, e muito querido da parte dele. Se bem o

conhecia, ia ser uma conversa muito rápida, por isso tinha de aproveitar
enquanto durava. Ajeitei-me nas almofadas e �quei a postos para ouvir o seu
provavelmente breve, mas certamente interessante, monólogo...
− Não precisas de dizer nada, So�a. Acena só que sim ou que não. Até é

melhor, porque assim consigo falar e não me estás sempre a interromper
como de costume.
Revirei os olhos porque eu não era assim tão monopolizadora das

conversas, mas ele nem reagiu. Estava concentrado a pensar no que ia dizer
e muito desconfortável.
Respirou fundo e começou a falar.
− Já ouviste dizer que uma imagem vale mais que mil palavras?
Tentei descobrir a relação entre o nervosismo do Alex e aquela expressão

com que eu nem concordava muito. O Confúcio tinha-se referido a um



conjunto de representações de ideias abstratas, mas a expressão era muito
usada pela publicidade e pelos media, favorecendo a imagem em detrimento
do texto. Como não era relevante eu concordar, limitei-me a acenar
positivamente.
− Tu e outras pessoas já me disseram muito mais de mil palavras, mas foi

preciso uma imagem tua para eu acreditar nelas.
Continuei sem compreender a que se referia. Ele voltou a respirar fundo e

agarrou-me no braço suavemente.
− Lembras-te do que te disse? Quando estávamos naquele celeiro a cair aos

bocados e puseste a cabeça de fora da janela, em stresse por causa de a
carrinha estar no meio dos tiros? Quando tentaste abrir a boca para dizer
que podias fazer alguma coisa?
Lembrava-me de ele ter �cado fora de si, de me ter empurrado contra a

parede e ameaçado para eu �car quieta de uma forma que me amedrontou.
Só que, naquele momento, não me lembrei das palavras exatas que me tinha
dito…
− Nem te lembras... – Fechou os olhos e abanou a cabeça. Quando os

voltou a abrir encarou-me com uma expressão entre a crítica e o afeto. –
Estavas tão doida a pensar na Zubaida dentro da carrinha, que se calhar
nem me ouviste. Disse-te que se pensavas que já tinhas levado, nem
imaginavas o que te fazia se voltasses a meter a cabeça de fora daquela
janela, e que nunca mais te ias esquecer na vida do que te ia fazer se te
atrevesses a desobedecer-me.
Acenei positivamente porque tinha a ideia de ter sido algo assim.
− Disse-te as mesmas palavras que ouvi muitas vezes o meu pai dizer à

minha mãe. Uma mulher que deve fazer, à vontade, duas de ti. Tentei
esquecê-las desde que saí de casa aos dezoito anos, mas elas andaram estes
anos todos na minha cabeça sem eu querer. Usei-as de propósito e
empurrei-te com força contra a parede sabendo que te ia magoar, porque
tinha a certeza de que depois de as ouvires e de eu te ameaçar à bruta, ias
fazer o que eu queria e �car quieta. Estou habituado a estar no meio dos
tiros, mas contigo ali não teve nada que ver com as outras vezes. Só queria
manter-te a salvo e tirar-te dali. Fui mau de propósito, para não te atreveres
a fazer nada perigoso e pores a tua vida em risco, mesmo que fosse à custa
de �cares zangada comigo para sempre.
Falou aos solavancos e com uma mágoa profunda que não disfarçou. Tinha



saído de casa há 13 anos, mas recordar as palavras do pai ainda o fazia
sofrer.
Coloquei a minha mão por cima da sua. Ele baixou a cabeça na direção das

nossas mãos e falou mais para si próprio do que para mim.
− Tinha a certeza de que ias �car sossegada e cheia de medo encostada a

um canto em segurança, mas tu saltaste pela janela no segundo a seguir e
correste por ali fora, debaixo de saraivada de meia-noite. Foi uma grande
estupidez, deu-me vontade sei lá de quê, mas... conseguiste. Podes dizer que
ias salvar todas, mas eu sei o que te movia, era a Zubaida estar lá dentro.
Fizeste-o pela «tua Zubaida», que conheces há quatro meses.
Voltou a levantar o rosto e encarou-me.
– Passei a vida rodeado de homens fortes com armas nas mãos. Se não

visse, não acreditava que uma mulher indefesa como tu podia fazer tanta
diferença... A tua imagem, pequena e magricela, a correr disparada em
direção à carrinha sem olhar para trás, fez-me acreditar de verdade, pela
primeira vez na vida, que naquela noite não era só eu que podia ter feito
alguma coisa.

Podia ter-lhe dito que a situação era completamente diferente, era um
cenário de perigo de morte e eu nem tinha raciocinado muito bem. Podia
ter-lhe dito que a comparação era injusta, eu não dependia dele, não tinha
nenhum motivo para o temer e apesar de a sacudidela ter sido forte nunca
acreditei que ele consumasse a ameaça. Podia tê-lo feito ver que me
favorecia sem eu merecer. Toda a minha vida até aquele momento tinha
acontecido no lado oposto do mundo da mãe dele.
Podia ter-lhe dito tudo o que pensava, mas se o Alex se estava a libertar da

culpa que carregava, pelo que se tinha passado com a irmã quando ele era
apenas uma criança, não o ia fazer pensar de outro modo. Não disse uma
palavra como ele me pediu, �quei só a ouvi-lo falar.
− Nem as minhas ameaças nem um tiro te impediram. Ontem, depois de

sair daqui, ainda fui com o Filipe à fronteira no Limpopo e depois voltei
para o quartel da polícia militar em Maputo, onde estamos a organizar as
buscas. Deitei-me já passava das quatro da manhã, estava estoirado mas não
consegui dormir, a pensar naquela merda de me teres saltado pela janela!
Fiquei mesmo passado e com vontade de te bater, a sério. Já me dei com
gajos da pior espécie, mas acho que nunca me apeteceu tanto bater em



alguém como a ti naquele momento. Estava deitado na cama e só me vinha à
cabeça aquela cena, tu a correres debaixo de fogo e o meu desespero quando
te vi a rebolar no chão depois de seres atingida. Ao mesmo tempo,
começaram a vir-me à cabeça memórias antigas em que senti um desespero
e uma raiva parecidas. Misturavam-se com a tua imagem a caíres, as
discussões da minha família, o meu pai a expulsar a minha irmã de casa
pelos cabelos e à bofetada. Não pensava nestas merdas todas há anos, foi
uma noite muita marada...

Eram memórias demasiado dolorosas para se deixar de pensar nelas.
Apesar de as ter reprimido debaixo daquela carapaça de invulnerabilidade,
elas persistiam num recanto obscuro, provavelmente a minar-lhe a alegria de
viver.
Tentei fazer-lhe uma festa na cara mas ele esquivou-se. Ainda não tinha

dito tudo e não queria carícias enquanto não acabasse, podia fraquejar e não
se permitia a isso.
− O Evandro, o meu tio Leopoldo, uma irmã do meu pai e tu também,

quando te contei, disseram-me que eu não podia ter impedido a minha irmã
de ser expulsa de casa. Disseram-me que, mesmo tendo força, era apenas
um miúdo que não podia fazer frente a um sacana como o meu pai. Mas eu
nunca acreditei que mais alguém pudesse ter feito alguma coisa pela
Andreia, nunca. Até ontem à noite.
Não aguentei mais, as lágrimas começaram a correr-me pela face em

catadupa, umas a seguir às outras. Não queria chorar porque ele ia desistir
de desabafar, mas não pude conter-me.

O Alex olhou-me contrariado e tentou secar-me as lágrimas, acariciando-
me a pele onde não estava magoada. Quando voltou a falar estava
controlado e indiferente.
− Pronto, já chega desta conversa. Não chores, ele já não faz mal a

ninguém. É um velho de quem ninguém quer saber, acabado e sozinho.
Ninguém se vai importar quando ele morrer, muito menos eu.
Achei que era demasiado dizer que não ia sentir pena quando o pai

morresse, por muito mau que ele tivesse sido, guardar todo aquele rancor
não lhe fazia bem.
O Alex deve ter compreendido a desaprovação na minha expressão, porque



respondeu às palavras que eu não tinha pronunciado num tom irónico.
− Julgas que toda a gente gosta do pai? Enganas-te, So�a, muito. A última

vez que estive com ele foi lá em casa, há sete anos. A minha mãe pediu-me
por tudo para ir passar a noite de Natal com eles. O meu pai ao início
portou-se bem, sabia que eu mandava dinheiro à minha mãe e isso
interessava-lhe, mas mesmo assim durou pouco. No �m do jantar
desentendemo-nos por uma merda sem importância. Ele tinha arranjado
problemas com o vizinho de cima por causa de uma in�ltração e proibido a
minha mãe de falar com a vizinha, uma velhota que oferecia bonecas à
minha irmã e me dava umas bolachas com chocolate. Começámos a discutir
por causa da vizinha. Entretanto, a minha mãe meteu-se no meio, a pedir
para nos acalmarmos porque era noite de Natal. Ele desatou aos gritos, a
dizer que a culpa era dela e a ameaçá-la como o cabrão raivoso que sempre
foi. Não lhe dei dois socos para lhe partir a tromba toda, que era o que me
apetecia mais que tudo na vida, mas �z-lhe uma chave por trás e avisei-o de
que se voltasse a tocar na minha mãe o matava com as minhas próprias
mãos. Fui-me embora logo a seguir e nunca mais lá voltei. Uns meses
depois, arranjei dinheiro e convenci a minha mãe a voltar para Cabo Verde.
Ela agora vive em São Vicente, tem uma vida confortável com o que lhe
mando todos os meses e ninguém lhe grita nem a ameaça constantemente.
Fez uma pausa e eu aproveitei para respirar, estava extasiada a vê-lo e a

ouvi-lo, tão honesto e tão revelador.
− Só para te provar, So�a, que, ao contrário do que julgas, os �lhos podem

fazer mal aos pais sem terem grandes problemas, digo-te mais, antes de me
vir embora percebi que lhe tinha partido o braço. Não foi de propósito, mas
não tive um pingo de remorsos. A única coisa que pensei foi que o devia ter
feito antes, quando tinha catorze anos, no dia em que ele deu um arraial de
porrada na minha irmã e a expulsou de casa para uma vida miserável que
acabou daquela maneira. Tal pai, tal �lho, e sem remorsos. É por isso que
não quero ter �lhos. Acaba-se aqui esta merda toda, esta brutalidade que
nos corre nas veias. Até nisso…
Ele não disse que gostava que eu não pudesse engravidar, mas eu percebi

quando olhou para mim que pensou. No meio de tanto sofrimento, nem lhe
podia levar a mal.
− Que disparate, tu és tão boa pessoa. És polícia, defendes a justiça,

proteges os mais fracos e és tão meigo, Alex…



Abanou a cabeça a discordar de mim.
− Se soubesses as merdas que eu já �z. Nunca me viste virado a sério…

Desde miúdo. A minha mãe disse-me muitas vezes que eu era tal e qual
ele…
Fiquei assombrada. Não com as coisas que ele já pudesse ter feito, mas com

a atitude da mãe, que comparava uma criança ao pai que a maltratava. Isso
não se justi�cava de maneira nenhuma, por muito mal que ele se portasse.
− Se não fosses tão rápida e te tivesse apanhado depois de saltares daquela

janela, talvez visses o que sou capaz de fazer.
Nem precisei de pensar para lhe responder.
− Não acredito, e foi por isso que saltei. Tu nunca me farias mal, nem a

mim nem a uma criança, fosse teu �lho ou não.
Fiz um sorriso rasgado e encorajador, ele retribuiu com um muito mais

ténue que o meu.
− A ti não, mas tu és uma exceção. Agora a uma criança que me estivesse a

chatear e me �zesse perder a paciência... não sei. Os genes são tramados,
tenho o mesmo sangue e não vou arriscar, nem vale a pena falarmos mais
nestas merdas.
Levantou-se para con�rmar que a conversa tinha acabado.
− Quando é que tens alta? Quero ver-te fora daqui o mais depressa

possível!
Respirei fundo para tentar descontrair antes de lhe responder, ouvi-lo falar

assim fazia-me sentir uma angústia estranha dentro do peito.
− O doutor Jacinto quer que eu faça uma ecogra�a, para ver se não magoei

o fígado nas quedas quando estava a tentar sair pelo respiradouro. Não foi
possível hoje, por isso �cou para amanhã. Se estiver tudo bem tenho alta a
seguir.
Encostou a cara à minha e deu-me um beijo suave para apanhar as

lágrimas. Saboreou-as e fez um sorriso que não era triste como os anteriores,
era meigo e con�ante.
− Tão doce por fora e tão forte por dentro… – As lágrimas eram salgadas

mas eu percebi a ideia...− Exatamente ao contrário de ti. Os opostos atraem-
se.
Ele concordou com um sorriso aprovador. Ficou comigo até ao �m da hora

da visita e mais algum tempo a tentar passar despercebido, o que era
extremamente difícil para alguém do seu tamanho. Só se foi embora depois



das seis, muito ofendido com a enfermeira Eva, que se estava a borrifar se
ele era polícia ou o presidente da república. Correu com ele sem ouvir os
seus argumentos nem olhar para o distintivo prateado, que ele exibiu para
tentar usufruir de um estatuto especial.



Terça-feira, 28 de junho de 2017
O Dr. Álvaro

No dia seguinte ao �nal da manhã, o Valdemiro ajudou-me a sentar numa
cadeira de rodas, colocou-me o dossiê com os meus dados médicos no colo
e levou-me a cantarolar até ao serviço de radiologia.
Estacionou a minha cadeira num corredor grande onde várias pessoas

aguardavam ser chamadas e bateu à porta de um gabinete.
− Doutor Álvaro! ‘Tou aqui ‘ca paciente do quarto dezasseis.
Ouvi gritos furiosos de dentro do gabinete.
− Estás a brincar comigo? Não sei de nada nem quero saber, podes ir

embora por onde vieste e levá-la contigo! – O Valdemiro riu-se,
envergonhado por eu estar a ouvir aquela falta de pro�ssionalismo.
− O doutor Jacinto ligou para si, doutor Álvaro, ontem de tarde e hoje de

manhã…
− Ah, está bem, já sei. Já entras a seguir com a piquena.
Depois de sair um senhor, ainda a apertar as calças, provavelmente a fugir

do mau feitio do Dr. Álvaro, o Valdemiro entrou com a minha cadeira de
rodas e ajudou-me a sentar na marquesa.
O Dr. Álvaro tinha excesso de peso e uma cara redonda rosada, cabelos

claros em pouca quantidade e olhos castanhos pequenos. Olhou para mim
de relance sem me cumprimentar e baixou a cabeça para escrever enquanto
falava.
− Então? O que se passa contigo para o Jacinto me chatear a pedir mais

uma ecogra�a?
− Passa-se que estou maldisposta, com dores no estômago e vontade de

vomitar.
Limpou o suor da testa com um lenço e a seguir cruzou os braços, a olhar-

me com desinteresse.
− Pois, acredito. Eu se levasse uma tareia e um tiro também não �cava nada

bem-disposto. Estou cheio de trabalho e podiam passar sem me chatear por
causa disso.
Era de�nitivamente o médico mais mal-educado que eu já tinha conhecido.

Controlei-me para não o afrontar, sentia-me nauseada e estava com medo



de ter algum problema grave, não detetado se ele não me �zesse a ecogra�a.
− Mas eu sinto-me mesmo mal. – Levei a mão à minha barriga por cima do

umbigo antes de continuar. − Dói-me aqui e o doutor Jacinto acredita que
posso ter o fígado magoado.
O Dr. Álvaro franziu o nariz e lembrou-me um porquinho maldisposto.
− É dos nervos. Toma um calmante que isso passa.
Não respondi mas �z-lhe uma cara de reprovação igual à que fazia aos

meus alunos quando os apanhava a copiar.
O Dr. Álvaro começou a mexer no aparelho com um ar resignado, devia ter

chegado à conclusão de que a maneira mais rápida de se ver livre de mim
era fazer-me o exame.
− Se queres tanto deita-te aí. Vou fazer-te a ecogra�a, mas só vai servir para

te chatear mais. Se tivesses uma rotura do fígado já tinhas sangrado para
dentro da barriga e morrido ontem.
Olhei para o teto e ignorei-o. Era um estafermo mesmo animador, aquele

Dr. Álvaro...
Besuntou-me a barriga com gel e andou para cima e para baixo com a

sonda. Tentei não me contrair quando me carregava em sítios onde estava
magoada, não queria que nada prejudicasse o seu desempenho, que já não
devia ser grande coisa, a perceber se eu tinha algum problema no fígado.
− Já foste operada? Não encontro um ovário…
− Sim, fui operada a um quisto…
Interrompeu-me e impediu-me de continuar.
– Pois, tiraram-te um ovário. Já percebi.
Arrumou a sonda no aparelho, fez sinal ao Valdemiro para me ajudar a

sentar e deu-me papel para limpar o gel. Quando acabei olhou para mim e
falou-me no mesmo tom de aborrecimento que tinha usado desde que
entrei.
− A�nal, não são nervos. Estás com vontade de vomitar porque estás

grávida. É possível que ainda piores até às doze semanas. Come muitas vezes
ao dia, em pequenas quantidades, não �ques com o estômago vazio nem
muito cheio e vais sentir-te melhor.
Se me tivesse dito que ia transformar-me numa borboleta teria �cado

menos surpreendida.
− Grávida?! Isso é impossível! Como assim grávida? O Dr. Álvaro ajeitou os

poucos cabelos que tinha.



− Assim como �cares gorda porque tens um �lho a crescer aí dentro e não
dormires uma noite seguida durante três anos depois de ele vir cá para fora.
Boa sorte e adeus.
Eu só podia estar a sonhar, devia estar sob uns efeitos muito estranhos e

prolongados da anestesia. Não, eu não estava a sonhar porque a perna doía-
me ligeiramente no sítio onde a bala tinha entrado. Eu estava acordada, mas
aquilo era inacreditável.
Tentei explicar ao Dr. Álvaro que se tinha enganado.
− Eu não posso engravidar. Já tentei muito, �z cinco tratamentos de

fertilização in vitro e o último foi cancelado porque o único ovário que
tenho não respondeu!
Ele não disse nada e continuou a olhar para mim impassível, à espera que

eu acabasse de falar para me mandar embora...
− Não pode ser, doutor! – Aquele homem devia ser um grande

incompetente. Imaginei a possibilidade de ter um ferimento grave no útero
que ele estava a confundir com uma gravidez.
− Não te preocupes que estás de pouco tempo. Tudo está bem quando

acaba bem e as crianças são de quem chamam pai. – Mostrou os dentes e
depois fez um sinal ao Valdemiro para me pôr na cadeira de rodas.
Eu estava tão estupefacta que nem me indignei com o comentário.
− O meu problema não é esse… O meu problema é que fui operada,

tiraram-me um ovário e o que �cou não funciona…
O Dr. Álvaro perdeu a paciência e subiu o tom de voz.
− E o meu problema é o preço dos iogurtes importados, que as minhas

�lhas comem às carradas!
Agarrei-me à marquesa quando o Valdemiro tentou ajudar-me a voltar

para a cadeira de rodas.
− Eu tenho uma endometriose grau quatro, �z quatro FIV completas e uma

quinta foi cancelada…
O Dr. Álvaro pôs as mãos nas ancas como se fosse pegar um touro, mas

não estava muito zangado, até parecia divertido com a minha persistência.
− Irra, que tu és das chatas! Não quero saber o que �zeste. ESTÁS

GRÁVIDA! – Fez um pequeno �oreado cómico com as mãos e continuou: −
PARABÉNS! Agora, faz-me um grande favor e desampara-me a loja!
Não ia adiantar continuar a argumentar com ele, estava completamente

convicto do diagnóstico. Fiz a primeira pergunta que me ocorreu.



− Grávida de quanto tempo?
− Não sei ao certo. Talvez seis semanas. É preciso um programa no

ecógrafo para datar a gravidez conforme o comprimento do embrião que
não tenho aqui.
Eu sabia fazer aquelas contas, os médicos contavam as semanas a partir da

última menstruação e não de quando efetivamente se engravidava. Pelos
meus cálculos, signi�cava que eu tinha engravidado há cerca um mês e a
recordação de um piquenique numa cascata veio-me à ideia…
Sorri pela primeira vez para o Dr. Álvaro.
− Está mesmo a falar sério?
Acenou com a cabeça.
− Claro que estou a falar a sério, tenho mais quinze ecogra�as para fazer

antes de almoçar. A última coisa que me apetece é perder tempo a gozar
contigo!
Fez um sorriso sincero de boa gente e deu-me os braços para me ajudar a

levantar. Fiz força na perna boa e icei-me, no percurso para a cadeira de
rodas não resisti e agradeci ao Dr. Álvaro com um abraço que ele aceitou
sem reservas.
Era tremendamente injusto para com a Dra. Silvana, uma médica dedicada

e eticamente irrepreensível, mas, subitamente, aquele homem passou a ser o
meu pro�ssional de saúde preferido.
− Toma conta de ti, miúda. Tenta não te meteres com gangsters africanos

nos próximos tempos…
A alusão aos gangsters africanos relembrou-me do meu polícia, que não

queria ter �lhos porque tinha traumas de infância. Pensaria no assunto mais
tarde, depois de eu própria digerir a notícia.
− Doutor Álvaro, acha possível não...
Respondeu-me rapidamente enquanto me sentava na cadeira de rodas.
− Acho. Diz ao Jacinto que não tenho paciência para escrever mais

relatórios hoje e que está tudo bem contigo.
Quando cheguei ao quarto agarrei no braço do Valdemiro, ia começar a

falar quando ele me disse com cara de maroto.
− Não sei nada, nem entrei no gabinete contigo.
Sorri envergonhada ao alegre Valdemiro, que tinha vindo calado todo o

percurso de regresso da Radiologia.
− Obrigada, Valdemiro. Agradeço-te maningue.



Deitei-me na cama com cuidado para não magoar a perna, fechei os olhos
e coloquei as duas mãos debaixo do umbigo.
Tentei sentir alguma coisa além do enjoo, mas a minha barriga não tinha

nada de diferente. Lembrei-me de uma das minhas frases preferidas, que a
raposa disse ao principezinho e que também se aplicava a mim naquele
momento.
O essencial é invisível aos olhos.
Eu estava grávida. Grávida.
Ter �lhos era um dos instintos mais fortes da raça humana e o meu tinha-

me levado até ali.
A�nal, nada tinha sido em vão, tudo o que tinha feito, bem ou mal, tinha-

me conduzido até ali.
A minha melancolia e desconexão com a vida por não engravidar, a

insistência com o Ricardo com os ovócitos de dadora, a traição dele e a
minha tendência inata para a fuga, tinham-me empurrado para aquela
cidade em África, onde engravidei de um homem que estava destinada a
encontrar.
Senti-me inspirada e feliz com a descoberta de que tudo tinha tido o seu

propósito. Não era para ser assim, era para ser de outra maneira, mas o
essencial era que eu tinha engravidado e um novo ser estava a crescer dentro
de mim, uma dádiva maravilhosa que eu havia desejado mais que qualquer
outra coisa na minha vida.
Lembrei-me das palavras da minha avó Luísa, sempre que me confortava

dos meus infortúnios, desde a minha infância até ao quinto tratamento
fracassado.
− Deus quis assim e Deus tem sempre razão. Vais ver, So�.
Tomei uma decisão muito importante, se o pequeno ser que ainda não

sentia fosse uma menina, ia ser Luísa como ela.

Adormeci tranquilamente durante os meus pensamentos �losó�cos, mas
acordei sobressaltada porque não reconheci o hospital. Depois de me
relembrar onde estava e dos acontecimentos da manhã, �quei extremamente
nervosa com as implicações práticas da minha gravidez.
Estava grávida de um homem e ainda era casada com outro, o meu marido

Ricardo, que adorava crianças e desejou muito ter um �lho comigo. Se ele
não me tivesse traído ou eu o tivesse perdoado, o milagre no meu útero



poderia ser dele. Nunca o saberia e era muito doloroso pensar nisso…
Foquei-me no presente. Estava grávida do Alex, que não queria ser pai e

acreditou em mim quando lhe disse que não podia ter �lhos. Apesar de não
ter sido propositado, eu tinha-o enganado.
Numa tentativa de me tranquilizar, relembrei-me que o Alex era sempre

meigo comigo, chamou-me «amor» e disse que era doido por mim. Ele ia
acreditar que nunca imaginei que o meu ovário funcionasse sozinho, depois
de não responder às doses máximas das injeções na última FIV.
Logo a seguir, lembrei-me da primeira vez que me disse que eu combinava

com ele, exatamente na noite em que lhe contei que não podia ter �lhos.
Uma parte pequena de mim a�igiu-se. Não me sentia com capacidade para
lidar com o Alex se �casse tão zangado como quando me fez o curativo a
declamar um chorrilho de asneiras.
Respirei fundo para me acalmar e recriminei a minha versão descon�ada

da natureza boa do Alex. Ele não ia �car radiante, mas ia compreender.

Quando o Dr. Jacinto chegou, assegurei-lhe de que estava bem e queria ir
para casa de uma amiga que vivia em Maputo.
O Dr. Jacinto achou a minha saída um pouco precipitada mas deu-me alta,

recomendando-me que não molhasse o penso e voltasse para retirar os
pontos na segunda-feira seguinte.
Paguei a conta com o cartão de crédito, comprei umas muletas na loja da

clínica e pedi que me chamassem um táxi. Saí às duas e meia da tarde, uma
hora antes de começarem as visitas. Eu era rápida, tinha um plano e
precisava de privacidade.
Fui para o Hotel Santos no bairro Polana Cimento A, indicado pelo taxista

quando lhe perguntei por um hotel perto da clínica que não fosse muito
caro. No caminho, pedi-lhe para pararmos numa farmácia, onde adquiri um
teste de gravidez normalíssimo por um preço absolutamente inacreditável.
Fiz o check-in, subi para o meu quarto e fui diretamente para a casa de

banho.
Enquanto esperava os dois minutos da praxe, pensei que o Dr. Álvaro se

podia ter enganado e confundido algum defeito no meu útero com uma
gravidez. Pensei também que ele não me tinha mostrado a imagem do
coração a bater, que eu me lembrava bem de quando engravidei da segunda
FIV. Tinha sonhado muitas vezes com aquele piscar rápido, tanto acordada



como a dormir.
Dois traços.
O Dr. Álvaro não se tinha enganado. Eu já sabia que ele não se tinha

enganado quando o abracei, mas era difícil de acreditar.
Deitei-me na cama que era muito confortável, peguei no telefone e pedi

para me fazerem uma chamada.
Atendeu-me ao terceiro toque, com um cumprimento formal porque não

reconheceu o número. A sua voz familiar acalmou-me e sorri de antecipação
antes de começar a falar.
− Sou eu, prepara-te porque não vais acreditar no que te vou contar!
O tom educado foi substituído por gritos exasperados.
− Tu és parva ou fazes-te?! Estou aqui com o coração nas mãos! O Ricardo

ligou-me ontem a dizer que combinaste que lhe ligavas e depois não o
atendeste. Entretanto, ele conseguiu falar para a tua escola e disseram-lhe
que tinhas sido ferida num tiroteio, que não era grave mas estavas internada
num hospital em Maputo. Contactei o hospital central de Maputo à tua
procura e a seguir comecei a correr os privados, que não atendem a porcaria
do telefone! Até pensei que me estavam a retornar uma dessas chamadas.
Passei o dia todo...
Tive de a interromper porque precisava de desabafar rapidamente.
− Cala-te um bocado e ouve-me, Joana!
Contei-lhe tudo, as suspeitas da Zubaida, a minha idiotice de ir para casa

do diretor Arcélio, o rapto, a corrida para a carrinha, o tiro, o hospital e
principalmente a minha gravidez milagre.
− Tens a certeza?
− Acabei de fazer xixi para um pauzinho que pelo preço que custou podia

ser de ouro que voltou a con�rmar.
− Meu Deus, So�. O teu ovário funcionou! Era difícil mas não era

impossível. É mesmo verdade mas às vezes esquecemo-nos, em medicina
não existe nem sempre nem nunca. Estás contente?
Eu estava, o futuro pai é que provavelmente não ia �car.
− Sim, quando descobri fui ao céu, até tive assim uma espécie de revelação

metafísica, mas agora estou assustada. Estou num grande alvoroço mental e
não quero deitar foguetes, porque da outra vez... Tu sabes, quando abortei
foi muito pior do que se não tivesse engravidado.
− Desta vez vai correr bem.



Não lhe respondi, mas pensei nas quedas enquanto tentava sair da sala
onde me prenderam, do trambolhão quando levei o tiro e da cirurgia.
Esperava que não me tivessem injetado nenhum medicamento que �zesse
mal ao bebé.
A Joana ouviu o que eu não disse.
− Vem para Portugal, So�. Aqui tens-me a mim e cuidados de saúde de

primeiro mundo... Aí, por muito bom que te pareça, não temos referências
nenhumas. Levaste um tiro e tiraram-te uma bala da perna, podes estar com
anemia, fazer um hematoma ou um abcesso! Eu não acho que vá acontecer
nada, mas é melhor vires para vermos se está tudo bem.
O pragmatismo da Joana e a hipótese de perder o bebé �zeram-me chorar.
− Ainda nem contei ao Alex.
Antes de eu lhe dizer que estava preocupada com a reação dele, a Joana

organizou as ideias e começou a dar instruções.
− Vem e depois logo lhe dizes. Faz de conta que ainda não sabes. Não

estavas a pensar ir de férias com ele para a costa vicentina? Contas-lhe nessa
altura! – Fez uma pequena pausa e recomeçou a falar rapidamente. – Ai,
So�! Eu nem quero imaginar a tua mãe quando souber que levaste um tiro!
Ela já me ligou hoje, está preocupada por não conseguir falar contigo apesar
do teu histórico de não atenderes o telefone. Parece mesmo que está a
pressentir alguma coisa... Então, e o Ricardo?! Para um ex-marido está
doido de preocupação! Manda-me uma mensagem de cada vez que
consegue falar com alguma clínica para não repetirmos as mesmas e
pergunta-me de hora a hora se tenho notícias...
Interrompi-a outra vez, para lhe contar que ainda era casada.
− Não! Que loucura! Ninguém se lembraria de tal coisa! – Refez-se da

surpresa e continuou mais divertida. – Olha que até é uma boa história,
podíamos escrevê-la e vender os direitos para uma novela mexicana. Já
temos o triângulo amoroso, só nos falta uma vilã muito rica, que usurpou o
teu lugar quando eras bebé!
Ela nunca desistia das suas pro�ssões secundárias nem dos planos para

trabalharmos juntas. Naquele momento, o projeto era uma novela
melodramática baseada na minha vida…
− Joana, podes falar com o Ricardo? Diz-lhe que não lhe liguei porque

perdi o telefone quando �quei ferida, mas que estou bem e depois falo com
ele. Eu vou ligar à minha mãe e tentar amenizar a história.



− Sim, �ca descansada que eu falo com ele. Vens para Portugal, So�?
Suspirei para me tentar acalmar.
− Vou pensar. Depois digo-te.

Liguei à minha mãe logo a seguir, disse-lhe que me tinha magoado a fugir
de um confronto entre assaltantes e polícias, ia �car completamente boa e
ela não precisava de se preocupar.
Quando telefonei ao Alex, ele já devia saber há mais de uma hora que me

tinha vindo embora sozinha. Atendeu-me ríspido e muito irritado.
− Quem fala?
− Sou eu, Alex.
− Resolveste ir para casa de uma amiga foi? − Estava furioso elevado ao

cubo.
− Não, vim para um hotel. Queres vir ter comigo?
Ouvi-o soprar de impaciência e dizer alguma coisa entredentes que não

percebi, talvez asneiras.
− Não sei se quero.
Expliquei-lhe onde estava e disse-lhe o número do quarto.
Voltei para a casa de banho e escondi o pauzinho de ouro que estava no

lavatório, enrolei-o todo em papel higiénico e deitei-o no caixote do lixo.
Olhei para o meu re�exo e achei-me horrenda, estava com manchas roxas

na cara, o cabelo oleoso e sujidade nos braços.
Apetecia-me muito um duche naquela banheira muito branquinha com

torneiras novas, mas não podia molhar o penso por isso contentei-me com
um banho de gato com uma toalha.
Senti-me muito melhor depois do minibanho, vesti o robe macio que

estava no cabide atrás da porta e decidi que o meu cabelo não podia �car
assim. Pus uma toalha grande nos ombros e ajoelhei-me à frente da
banheira.
Ia começar a espalhar champô no meu cabelo molhado quando tocaram à

campainha.
O Alex tinha chegado depressa. O meu cabelo ia ter de esperar, enrolei a

toalha à volta da cabeça e fui abrir a porta ao bicho.
Entrou de rompante, fechou a porta atrás de si e �cou a olhar para mim em

silêncio, como se estivesse a avaliar-me. Eu �z o mesmo, ele estava com um
aspeto cansado, com olheiras e a barba crescida. Devia continuar nas buscas



e tinha dormido pouco.
− O que estás aqui a fazer?
Tentei responder com naturalidade.
− Estava a lavar a cabeça.
Esfregou a nuca vigorosamente enquanto olhava em volta, era a imagem de

um touro enraivecido.
− Não te armes em esperta comigo. Porque saíste da clínica sem esperar

por mim?
Não tive coragem para lhe dizer a verdade.
− Porque estava farta de lá estar e tu podias não aparecer por andares atrás

do João Rodrigues. Depois, �cava tarde para sair sozinha e eu precisava de
uma casa de banho para mim.
Expirou ruidosamente.
− Dás cabo de mim! Eu disse-te que ia lá hoje! És mesmo mimada! Que

merda de ideia foi essa de «precisares de uma casa de banho»?! − Fez um
breve �oreado com as mãos como se estivesse a imitar uma menina de
modos afetados e depois voltou ao modo touro. − Não podias esperar que eu
chegasse?! Esperavas uma hora e trazia-te para a merda do hotel que
quisesses, até te trazia para um com duas casas de banho no quarto, uma
para cagares e outra para mijares!
Mordi os lábios, franzi o sobrolho e �ngi-me ofendida. Até tinha achado

alguma piada à vulgaridade, mas não podia desperdiçar a oportunidade de
me livrar das suas perguntas sobre a minha fuga.
− Vou acabar de lavar o cabelo.
Virei-me rapidamente e ouvi-o repetir «vou acabar de lavar o cabelo» nas

minhas costas, num tom baixo e desdenhoso, depois falou mais alto para ter
a certeza que eu ouvia.
− Sabes uma coisa? É para estas merdas de gaja que eu não tenho

paciência! Nenhuma!
Continuei a andar para a casa de banho.
− Okay, não tenhas.
Reiniciei a lavagem do meu cabelo, enquanto ouvia os passos do Alex pelo

quarto e o barulho do seu blusão a ser atirado contra o cadeirão. Pouco
depois, entrou na casa de banho. Sentou-se na banheira, tirou-me o
chuveiro da mão e falou-me num tom resignado.
− Eu lavo-te a cabeça.



Virei-me para o encarar e deixei escapar um sorriso provocador.
− Pensei que não tinhas paciência para estas merdas de gaja…
− Põe a cabeça para baixo e não te armes mais em esperta hoje.
Ele não tinha jeito nenhum, mas esforçou-se para seguir as minhas

indicações e o meu cabelo �cou razoavelmente bem lavado, amaciado e
desembaraçado. Desligou a água, limpou-me gotas da cara e perguntou-me
com uma expressão descontente.
− E agora?
Fiz um ar mimoso, já que tinha a fama também queria o proveito.
− Agora, esfrega o meu cabelo e depois embrulha-o.
Esfregou-me a cabeça com cuidado, mas depois enrolou-me a toalha às três

pancadas. Quando acabou, olhou para mim com olhos semicerrados e
falou-me num tom acusador.
− Mimada!
Encarei-o com uma expressão igual.
− Besta!
Ele riu-se e acenou a concordar com o insulto.
− Sim, e das grandes! Mas não para ti… Anda, apoia-te em mim para te

levantares e não faças força na perna.
Deitada na cama fofa e de cabelo lavado senti-me outra mulher, cheirosa e

mais feliz. O Alex também foi tomar duche, depois deitou-se ao meu lado e
aninhei-me no seu peito como de costume.
Contou-me das diligências para encontrarem o João Rodrigues e como o

jipe onde ele fugiu se parecia ter evaporado, algures entre a fazenda e
Namaacha. Ele devia ter algum esconderijo no percurso, ou então tinha
�ntado a polícia militar e voltado na direção de Maputo.
− Percebes agora porque �quei zangado de teres desaparecido e andares

por aí sozinha? Nós os dois devemos ser as pessoas que aquele cabrão mau e
vingativo mais odeia na vida…
Imaginei o João Rodrigues em parte incerta e senti um calafrio.
− Achas que ele se quer vingar de mim?
Recebi um beijo carinhoso nos cabelos e fui envolvida pelos braços ternos

do Alex.
− Não te preocupes. Eu vou apanhá-lo...
O telefone tocou e assustou-nos aos dois. Antes que eu o pudesse impedir,

ele levantou-se e atendeu secamente.



− Quem fala?
Era tão bruto! Devia ser a minha mãe, tinha �cado nervosa e descon�ada

que não lhe tinha contado a história toda. Ele ia fazer com que também lhe
tivesse de explicar porque é que estava um homem no meu quarto a atender
o telefone daquela maneira. Era demasiada informação nova para uma mãe
preocupada digerir.
Fiz um gesto para lhe tirar o telefone, mas ele impediu-me e continuou a

falar no mesmo tom pouco amigável.
Puxei-lhe o braço e pedi-lhe o telefone.
Ele ignorou-me mas recuou nos maus modos.
− Ela está aqui. Olá, boa tarde. Eu sou o Alexandre. Vou passar à So�a.

− O que é que se passa e quem é esse troglodita?
− Olá, Vasco, não se passa nada.
− Ah… não se passa nada... Então porque é que a mãe me ligou a chorar?

Vá, So�, conta-me o que se passou, mas sem as tretas que deves ter contado
à mãe e que te aviso já que não pegaram, nem uma. Ela percebeu que estavas
a bugar do princípio ao �m.
Eu sabia que ela não tinha acreditado em tudo, mas estava com esperança

de que con�asse em mim quando lhe disse que não tinha de se preocupar.
− Levei com uma bala perdida num tiroteio ao pé de Moringane.
O Alex estava a vestir-se, mas resolveu parar a meio para meter o bedelho

onde não era chamado.
− Não era uma bala perdida, eles estavam mesmo a disparar contra ti!
Tapei o bocal do telefone e pedi-lhe que se calasse de uma vez por todas.

Ele sorriu e fez um gesto de rendição com as mãos.
− Não digo mais nada. Vou buscar comida para jantarmos, apetece-te

alguma coisa em especial?
Não precisei de pensar muito.
− Sim, piza de cogumelos.
− Vou levar a chave para não te levantares quando eu voltar.

Ele saiu e eu resumi os acontecimentos ao meu irmão, incluindo a pro�ssão
do Alex e a minha relação amorosa com ele. O Vasco contou-me que a nossa
mãe lhe tinha telefonado num pranto, a pedir-lhe para comprar um bilhete
de avião para Maputo na primeira viagem onde arranjasse lugar. O meu pai



achava precipitado, mas como não a conseguia demover, pediu ao Vasco
para comprar duas viagens.
− Vasco, isso não faz sentido nenhum. As viagens são caras e eu já nem

sequer estou no hospital! Diz ao pai que eu estou bem e volto em breve, ele
que não deixe a mãe vir.
O palerma do meu irmão desatou a rir-se em vez de me prestar atenção.
− Ah! Ah! Ah! So�! Essa teve muita graça. Achas que o pai impede a mãe

de fazer seja o que for que ela queira mesmo? Nem aqui, nem aí, nem na
China! Tu, de todas as pessoas no mundo, devias saber que isso é
completamente impossível.
− Porquê?
− Porque és igual. Se não queres que a mãe vá ter contigo fala tu com ela.

Acho muito difícil conseguires impedi-la, mas podes tentar. A mim não me
deu hipótese, disse-me que enquanto não te vir não descansa. Tu sabes o que
isso signi�ca.
«Não descanso» era uma expressão típica da minha mãe quando estava

preocupada e lembrou-me um episódio da minha infância. Eu andava na 1.ª
Classe, a minha mãe �cava em casa com o Vasco e o meu pai levava-me à
escola, a andar ao meu lado enquanto eu conduzia a minha bicicleta cor-de-
rosa, recentemente sem rodinhas atrás.
A minha mãe acenou-nos da janela e eu acenei-lhe de volta, mas perdi o

equilíbrio e espatifei-me no passeio. Bati com a cabeça e �quei sem me
mexer, assustada e com dor. O meu pai estava comigo quando caí, mas do
que me lembro, foi ela quem vi primeiro ao meu lado, de joelhos no passeio
e em camisa de dormir transparente, para deleite de toda a vizinhança
masculina que estava na rua e também acudiu. Foi ela que me consolou e
não se foi embora «enquanto não descansou», para grande embaraço do
meu pai, que lhe suplicava que fosse para casa vestir-se porque eu estava
bem.
Ia ser muito difícil demovê-la de vir para Moçambique.
− Vasco, empata-a e não lhe compres os bilhetes.
− So�, a mãe pediu-me por tudo para lhe arranjar a primeira viagem que

houvesse. Não a posso enganar. Ela vai dar cabo de mim!
− Dá-me até amanhã, deves-me esta pelas mil que já te encobri.

Desliguei o telefone a pensar como a minha vida se tinha transformado e a



tentar descobrir o momento decisivo. Teria sido quando liguei de volta à
Rita e aceitei vir para Moringane? Quando saí de casa? Quando vi a foto da
Mónica com o meu ex-marido, que a�nal ainda era meu marido?
Estava perdida nessas re�exões quando o Alex regressou. O quarto encheu-

se com um cheiro bom a orégãos e algo simples como uma piza alegrou-nos
aos dois.
Comi duas fatias e �quei enjoada. Em compensação o Alex devorou a piza

dele e o que sobrou da minha. Ele tinha de fazer muito exercício, jiu-jitsu e
karaté, para compensar a quantidade exorbitante de comida que ingeria.
Brinquei sobre o assunto e ele confessou que já lhe faziam falta uns treinos.

A seguir, olhou-me com o sorriso mais querido do dia.
− Tenho-me dedicado a outros desportos, muito melhores...
Cheguei-me a ele para o beijar, mas no percurso mexi a perna de uma

forma que me magoou e �z uma careta.
O Alex olhou-me apreensivo.
− Tens comprimidos para as dores?
Acenei positivamente, apesar de não ter intenções de os tomar até saber se

eram seguros na gravidez.
− Passaste na farmácia para comprar mais?
Eu não lhe tinha dito nada sobre a minha ida à farmácia...
− Como é que sabes que fui à farmácia?
Deu um pequeno suspiro antes de me responder.
− Estava na sede dos Táxis Marcelo a falar com o tipo que te trouxe quando

me ligaste.
Fiquei revoltada e dei uma palmada com força na cama.
− Como te atreves? Não tinhas o direito de andares assim atrás de mim, a

perseguir-me como se eu também fosse uma criminosa!
Arrumou as caixas das pizas em cima da secretária e depois falou-me num

tom áspero.
− E tu? Porque te portaste como uma criminosa a mentir ao médico?

Porquê?
Quase lhe disse porquê, mas desisti no último instante.
Arranjei as almofadas e deitei-me com os braços cruzados à frente da cara,

amuada com ele por me ter perseguido e comigo por não ter coragem para
lhe contar o motivo da minha fuga.
Percebi que se deitava ao meu lado



Ouvi um suspiro longo e depois palavras sérias.
− Não te persegui como se fosses uma criminosa. Fui à tua procura, o que é

muito diferente. Cheio de medo, o que é uma coisa nova para mim.
Destapei a cara e virei-me para ele. Estava deitado com as mãos atrás da

cabeça e a olhar para o teto.
− Medo do quê?
Encolheu os ombros.
− Nem sei, medo de que te pudesse acontecer alguma coisa de mal, medo

de não te voltar a ver... – Abanou a cabeça desanimado e continuou. – Eu
tentei �car na minha, mas não deu...
Perdoei-lhe a perseguição e �z-lhe uma festa.
Ele beijou-me na testa com um beijo longo e depois acariciou-me os

cabelos. Sorri agradada com o mimo e falei-lhe num tom tranquilizador.
− Eu sei tomar conta de mim, Alex.
Fitou-me com descrença.
− Tendo em conta o que se passou nos últimos dias, não posso concordar

contigo.
Senti-me injustiçada e levantei a voz para o confrontar.
− Até parece, Alex! Quando tu chegaste eu já tinha conseguido escapar,

SOZINHA!
Sentou-se na cama e respondeu-me num tom de superioridade.
− Primeiro, ias-te matando para fugir donde estavas presa e depois não te

puseste a salvo! Resolveste ir decorar matrículas e furar pneus. Pior, a seguir
ainda resolveste correr pelo meio de fogo cruzado! – Esfregou a testa com
força e soprou numa expiração súbita. − Tentei ir atrás de ti, mas
começaram a disparar e tive a certeza que nos matavam aos dois. Depois,
lembrei-me de como eras rápida e que a tua melhor hipótese era eu dar cabo
dos gajos que estavam a disparar contra ti. Avancei contra eles e disse ao
Filipe para fazer o mesmo. Quando percebi que levaste um tiro...
Respirou fundo e não acabou a frase.
Se não fosse o Alex, eu teria morrido.
Arrepiei-me. A ideia da morte gelava-me desde os meus sete anos, quando

descobri que nem eu nem a minha família íamos viver para sempre. Durante
várias semanas, sempre que me recordava que a minha vida acabaria um
dia, procurava um adulto recetivo para discutir o assunto comigo. A minha
natureza humana impermanente era uma desilusão demasiado grande para



eu digerir sozinha. Apoquentei várias pessoas que me deram conversa sobre
o tema e fui ouvindo as suas variadas teorias, desde estrelinhas no céu até
uma história assustadora da Paulina, sobre a mulher de um pescador da
Fonte da Telha que tinha o «cofre aberto» e era regularmente possuída por
espíritos de pessoas mortas. A Paulina já tinha visto, com os olhos dela, essa
mulher a falar com voz grossa e a ter mais força que três homens, enquanto
tentava entrar numa casa que tinha sido do morto que achavam que a estava
a possuir.
Claro que a história da Paulina ganhou a todas as outras por vários

motivos, porque era quase um �lme de terror, pela ideia que o nosso espírito
continuava a existir e até podia entrar noutras pessoas, mas sobretudo
porque a Paulina conhecia a mulher possuída. Garantiu-me que era tudo
verdade com muito mais entusiasmo do que as outras pessoas, que como a
minha mãe, me falaram em anjinhos ao pé de Jesus.
Tive pesadelos terríveis à conta das minhas conversas com a Paulina sobre

a senhora do «cofre aberto», mas nunca lho disse, com medo de que ela
parasse de me pôr ao corrente das atividades paranormais na Fonte da
Telha.
Um dia decidi parar, estava a tornar-me repetitiva e, com exceção da

Paulina, já ninguém tinha paciência para mim. Nem o meu pai, que me
mandava calar e ir dar uma volta de bicicleta, com esperança de que eu
encontrasse criançada amiga para brincar e esquecesse as questões
espirituais que me atormentavam.
Na altura, obriguei-me a esquecer o assunto porque faltava muito tempo

para o meu «�m», que podia ter acontecido dois dias antes se a bala tivesse
acertado na minha cabeça. Imaginei-me uma morta sinistra como o
condutor da carrinha e gemi baixinho…
− Tens razão, fui um bocadinho insensata.
Ele riu-se sem muita vontade.
− Um bocadinho, só um bocadinho. Por isso, a partir de agora é melhor ser

eu a tomar conta de ti, amor, por causa desse teu bocadinho insensato.
Dizia bocadinho a esticar os lábios com um ar trocista, era uma palavra que

ele nunca usava, assim como a palavra amor, que tinha dito outra vez...
Achei que era um sinal e decidi avançar.
− Tu és uma pessoa protetora e tens um lado muito paternal. Eu estive a

pensar e o motivo pelo qual não queres ter �lhos não faz sentido nenhum.



Tenho a certeza de que és muito diferente do teu pai. Acho que serias um pai
maravilhoso e que devias ter �lhos.
Era o que eu pensava, independentemente de já ter um �lho dele dentro de

mim e precisar de um incentivo para lhe contar. Apesar de ele não ter muito
jeito para lidar com crianças e dizer que não gostava delas, tinha tudo para
ser um excelente pai, era bom, meigo, divertido e protetor.
− Achas? − Continuava com a sua voz de gozo, a brincar comigo e com a

minha tendência para «achar» alguma coisa sobre tudo.
− Acho. – Sorri con�ante para o meu serendipity humano.
− Pois, mas eu acho que não.
Falou num tom �rme e decidido. Senti-me derrotada, com o coração

pequeno e frio. Num gesto irracional, apoiei a mão debaixo do meu umbigo
para o minibebé sentir que era desejado.
O Alex abraçou-me com delicadeza para não me magoar e o corpo dele

apaziguou o frio que vinha de dentro de mim.
Inspirei para sentir o seu cheiro e fechei os olhos.



Quarta-feira, 29 de junho de 2017

Acordei com uma mão suave no meu ombro e o som de uma voz grave,
meiga e familiar.
− So�a, vou ter sair.
O Alex estava vestido e sentado na cama. Olhei em volta e reconheci o

hotel onde me tinha refugiado para fazer um teste de gravidez.
Eram 7h30 e eu ainda tinha muito sono. A gravidez devia ser a responsável

pela cura das minhas insónias.
− Onde vais?
− À sede da polícia militar moçambicana aqui em Maputo, tenho uma

reunião às oito. – Continuou num tom mais contrariado... − Não acredito
que ainda não apanhámos aquele cabrão do cara... − Interrompeu a palavra
que tinha pensado dizer e fez-me um sorriso cúmplice. – Evaporou-se nas
nossas barbas!
Espreguicei-me enquanto o ouvia.
− Encomenda as refeições para o quarto. Venho assim que puder, mas não

devo chegar antes das seis. Queres que traga piza outra vez?
Ficar o dia inteiro no quarto à espera que ele voltasse era exatamente o

oposto do que eu ia fazer, mas não o ia enganar e deixá-lo desaustinado
como na véspera. Sentei-me na cama de�nitivamente acordada.
− Eu quero ir para Moringane.
Ele acenou com a cabeça e acariciou-me os cabelos enquanto sorria.
− Claro. Hoje não posso, mas amanhã levo-te.
Olhei-o com seriedade e não retribuí o sorriso.
− Eu quero ir hoje, vou pedir para me chamarem um táxi, aqui no hotel.
Largou-me e fez uma expressão reprovadora.
− Vais pagar uma fortuna pelo táxi, So�a. Acabaste de ser operada e

precisas descansar… Faz-te assim tanta diferença um dia?
Respondi-lhe num tom �rme para encerrar a questão. Não me sentia capaz

de outra discussão como a que tivemos antes de eu ir para Soningane com as
minhas amigas universitárias beatas.
− Para, Alex. Já decidi e vou.
Ficou surpreso com a resposta seca, mas falou-me com carinho.



− Está bem, vai para Moringane hoje. Posso só pedir-te uma coisa?
Fiz uma careta de aborrecimento.
− Não vou levar localizadores nem nada parecido. Deixa-me em paz, Alex.

És chato e invades a minha privacidade!
Riu-se da minha atitude amuada, não era um controlador típico nem nada

suscetível.
− Se um gajo não quer saber é porque não gosta e se está a cagar, se um

gajo se preocupa é chato! Estou a pagar bem caro, por tudo o que já �z e o
que não �z... – Abanou a cabeça e riu-se mais um pouco. − Não tinha que
ver com localizadores, mas agora que falas nisso até não era má ideia...
− Esquece!
Aproximou-se e deu-me um beijo na testa.
− Eh, lá! Essa cicatriz na perna fez de ti uma valentona do pior! Pede para o

hotel anotar o número do táxi, e quando chegares a Moringane liga-me da
Joaquina para o meu número de Moçambique. Pode ser assim?
Retraí-me e respondi sem o olhar.
− Pode.
Ficou subitamente tenso, endireitou-se e tocou-me ao de leve no queixo

para o encarar.
− Passa-se alguma coisa?
Engoli em seco. Passavam-se muitas coisas dentro do meu útero, mas era

impossível ele saber. Lembrei-me das palavras do Dr. Álvaro.
− Uma tareia e um tiro deixaram-me assim, um bocado maldisposta.
O Alex olhou-me �xamente como se me examinasse por dentro.
− Não é só isso porque no hospital não estavas assim.
Senti uma dor �na no peito e vontade de chorar. Ele era polícia e dizia que

eu era péssima a �ngir, devia saber que eu estava a mentir…
− Não se passa nada.
Levantou-se e vestiu o blusão.
−Tenho de ir. Liga-me quando chegares. Se não achares que estou a invadir

a tua privacidade, vou ter contigo assim que me despachar.
Senti-me dilacerada com remorsos, ingrata e desleal. Tínhamos vivido

juntos nos últimos três meses. O Alex estava sempre em minha casa,
comprava comida, cozinhava, arrumava, brincava, ria, fazia amor e dormia
comigo. Era o meu serendipity adorado e eu queria-o sempre ao pé de mim
porque me fazia feliz.



Fiquei com saudades nossas e desses tempos, em que ele tinha segredos
mas eu não. Apesar do meu segredo ser maravilhoso, continuava a ser um
segredo e eu não sabia viver assim.

Tomei outro banho de gato, desci para tomar o pequeno-almoço e acordei
o Vasco.
− Vou buscar as minhas coisas e regresso amanhã. Diz à mãe que não lhe

compraste o bilhete porque eu vou a caminho e nos íamos desencontrar.
A seguir, liguei para a minha escola em Moringane e pedi o contacto da

Rita. Ela era uma madrugadora entusiasta e atendeu-me cheia de energia.
Perguntei-lhe pela sua saúde, assegurou-me de que estava bem e eu resumi-
lhe os acontecimentos dos últimos três dias, omitindo apenas a minha
gravidez. Ela �cou chocada, sobretudo com o envolvimento do diretor
Arcélio que julgava conhecer bem.
A minha querida amiga já tinha decidido regressar na sexta-feira, um dia

depois da minha partida. Ficou triste porque planeava fazer-me uma
surpresa no sábado de manhã e que pudéssemos passar algum tempo juntas,
quem sabe até convencer-me a �car mais tempo em Moringane. África
entrava no coração e a ajuda de alguém como eu seria preciosa.
Enquanto a Rita, uma das pessoas que eu mais admirava no mundo, falava

sobre as minhas qualidades, eu sorria e só pensava que a surpresa seria a
dela, se chegasse sábado de manhã à sua casa e encontrasse o Alex, a devorar
pão com doce de mandioca só de boxers na sua cozinha...
Desliguei com a promessa de pensar no assunto e dar notícias da minha

perna. No meu íntimo, tinha a certeza de que voltaria a Moringane. Ainda
não tinha partido e já sentia saudades, que começavam na minha Zubaida e
acabavam no caril de caranguejo da Joaquina.
A senhora da receção, de olhos grandes e um rosto bonito parecido com o

da mãe da Júlia, emprestou-me o computador do hotel para comprar a
passagem de avião e imprimir o bilhete. Pedi-lhe também para me chamar
um táxi e anotar o número, porque o meu namorado era muito preocupado
com esse tipo de coisas.
− Homem que gosta é assim. Protege a sua dama.
A mãe da Júlia de tailleur estava a ser simpática, mas fez-me sentir uma

pessoa horrível.



Fui recebida no restaurante da Joaquina com abraços e palmas. Contei
várias vezes a minha versão da história conforme foram chegando os
diferentes vizinhos, que insultaram o João Rodrigues, o seu gangue e o
diretor Arcélio, uma pessoa muito inteligente que ninguém imaginava que
fosse um bandido.
Quando cheguei, liguei para o número moçambicano do Alex. Perguntei-

lhe pelas buscas, ele disse-me que andava por perto e que conseguia estar em
minha casa ao �m da tarde, se eu quisesse. Pedi-lhe para vir porque
precisava de falar com ele.
Respondeu-me contrariado.
− Já calculava.
Fiquei sem saber o que dizer. Ele poupou-me ao silêncio e a uma resposta.
− Falamos quando eu chegar.

O Alex entrou, deu-me um beijo na testa e abraçou-me. Ao �m de algum
tempo, afastei-me e �quei de pé no meio da sala, a mentalizar-me que tinha
tomado uma decisão razoável. Mais tarde tomaria outra melhor, naquele
momento não via outra saída.
O Alex percebeu a gravidade da conversa que eu queria ter, olhou-me

apreensivo e com um semblante carregado.
Inspirei fundo e comecei a falar.
− Alex, eu...
Pousou a mão direita no meu pescoço e na minha face. Ficou com o

polegar terna e �rmemente encostado aos meus lábios, numa carícia que me
impedia de falar.
− Tens razão para estar chateada. Desculpa não ter contado a verdade sobre

a minha pro�ssão e o que estava aqui a fazer. Custou-me muito, às vezes
fazias perguntas e eu não te respondia porque não te queria mentir. Tu
�cavas descon�ada e até pensaste que era casado... – Fez uma careta como se
fosse a maior impossibilidade do mundo. − Ligaste para o Maia, o
responsável da operação em Lisboa a achar que era uma mulher...
Respirou fundo antes de continuar.
− Eu podia ter-te contado histórias ensaiadas do meu disfarce, onde tinha

estado e o que tinha feito, que tu ias acreditar de certeza sem descon�ares de
nada, mas calava-me porque me sentia mal a enganar-te. És tão dada e tão
franca sempre, acho que até hoje foste a única pessoa a quem me custou



mentir. Garanto-te que o meu trabalho foi a única coisa em que te menti e
houve alturas em que estive quase para te contar.
Libertei os meus lábios.
− Quando é que estiveste quase a contar-me?
Respondeu-me como se estivesse desapontado consigo próprio.
− Algumas vezes. Ao início não te contei porque é assim o trabalho

in�ltrado, mas depois não te contei porque tive medo que tentasses interferir
e corresses perigo ou… que não quisesses mais nada comigo depois de
saberes.
Olhou para os pés e depois voltou a encarar-me.
− Em Maputo, quando �caste a�ita no carro por eu ser muito violento.

Deitei-me a pensar que ia arriscar e dizer-te, mas depois chamaste-me para
brincar às facas, seminua e a querer festa... – Encolheu os ombros num gesto
de desconsolo. − Deixei tudo como estava. Também estive quase a dizer-te
há uns dias, quando a Zubaida falou na prima e �caste descon�ada a querer
saber o nome do hotel. Fiquei cheio de medo que começasses a fazer
perguntas, a meteres-te onde não eras chamada e que te �zessem mal. Por
isso é que pedi à Zubaida para não te falar mais no assunto...
Interrompi-o para o repreender.
− E foi por ela me ter contado isso, que tive a certeza de que alguma coisa

errada se passava.
O Alex fez uma expressão arrependida e tentou justi�car-se.
− Corri o risco de ela te dizer porque achei que o teu primeiro impulso era

falares comigo e eu contava-te a verdade, mas tu fazes sempre coisas
inesperadas e resolveste ir salvá-las sem me dizer nada…
Fiquei admirada com a crítica implícita, não era assim tão inesperado

tentar ajudar várias jovens que podiam estar a ser raptadas…
− O que querias? Que te ligasse a perguntar o que é que sabias sobre uma

rede de trá�co humano e pediste à Zubaida para não me contar? Era
entregar a Zubaida e quase tão estúpido como me ter metido na casa do
diretor Arcélio!
Ele não se zangou por eu ter pensado que podia estar envolvido, esteve

sempre sereno até me ouvir falar no diretor Arcélio.
− Estive quase a dar umas lambadas a esse merdas quando o estava a

interrogar, o grande cabrão atreveu-se a chamar-te nomes. O que lhe �zeste
para ele te detestar tanto?



Levei a mão ao pescoço ao lembrar-me do que se tinha passado na casa do
diretor Arcélio.
− Disse-lhe para também vender a �lha para ela se prostituir. Ele perdeu a

cabeça e apertou-me o pescoço. Se não fosse o João Rodrigues tinha-me
esganado!
O Alex começou a �car outra vez com aquela palidez cor de mostarda e

falou-me numa voz carregada de censura.
− Porque lhe foste dizer isso?
Inspirei ao pensar que tinha sido porque não sabia �car calada...
− Porque ele me irritou, quando me disse que a culpa da Zubaida ter sido

apanhada pelo João Rodrigues era minha!
O Alex olhou para as marcas no meu pescoço com uma expressão infeliz e

recriminei-o com brandura.
− Devias ter-me contado a verdade, Alex. Se me explicasses que os querias

apanhar, eu fazia tudo o que me pedisses e �ngia que não sabia de nada.
Como é que iam fazer?
O Alex concordou comigo, que me devia ter contado.
− Se não tivesses sido raptada o plano era segui-los a partir da estrada que

vai para a fronteira do Lebombo, não sabíamos a localização da fazenda mas
sabíamos que iam passar no cruzamento da 251 com a nacional quatro.
Íamos esperá-los aí, passar a fronteira atrás deles e apanhá-los mais aos
compradores na África do Sul.
Re�eti sobre o plano e apercebi-me de que tinha uma falha grave, pelo

menos para mim.
− Então, mas assim eles podiam fazer mal às miúdas antes de irem ou

durante a viagem...
O Alex defendeu-se numa postura mais pro�ssional.
− Não há planos perfeitos e apanhar os compradores era muito importante.

Se não comprarem ao João Rodrigues vão comprar a outro qualquer.
Apercebi-me de que foi por minha causa que ele não apanhou o João

Rodrigues nem os compradores na África do Sul, que podiam estar a
comprar mulheres a outro monstro qualquer.
− Dei-vos cabo do plano, Alex...
Abanou a cabeça e encostou-me a si com carinho.
− Não deste nada, nem sei se os íamos apanhar, sabiam que eu e o Filipe

éramos in�ltrados e conseguiram desaparecer com os militares a seguirem-



nos de perto. Tinham de ter isto planeado, devem ter outro esconderijo e
alguém a ajudá-los, se calhar alguém de dentro da operação... Se não fosses
tu, nem sabíamos que o diretor da escola estava implicado. Já se desbroncou
todo, deu-lhes dicas e eles usavam o nome dele para recrutar as miúdas, a
seguir a estas iam seguir-se outras em Tapalana, a noventa quilómetros a
norte daqui. O diretor Arcélio, a troco de uma boa quantia, fez com que
ganhassem o concurso para a reconstrução da escola primária. – Beijou-me
na testa e mudou de assunto. − Não �ques zangada comigo por não te ter
contado.
Beijou-me novamente na testa, depois na face e a seguir nos lábios com

delicadeza. Queria muito aquele beijo, mas recuei para não fraquejar e ele
�tou-me apreensivo.
− Magoei-te?
− Vou-me embora. – Precisei de muita coragem para articular aquelas

palavras e não consegui dizer mais nada a seguir.
Era muito difícil deixá-lo, mas não podia �car.
Ele fez um esgar de quem é apanhado de surpresa e a doçura que eu

gostava tanto de lhe ver no olhar transformou-se em irritação. Soprou alto e
passou a mão pela cabeça, como se quisesse despentear o cabelo quase
rapado.
− Quando? − Vi os olhos de uma criança com medo e a precisar de

conforto. Só que havia outra criança que, apesar de cienti�camente ser
apenas um embrião, para mim já era uma criança e era minha.
Eu ia-me embora porque não estava preparada para lhe contar da sua

existência. Ele podia achar que lhe tinha mentido, ou pior, pedir-me para
não a ter. Naquele momento, não suportaria ouvi-lo dizer algo assim.
− Comprei bilhete para amanhã. – Os sons das minhas palavras

misturaram-se com o ritmo acelerado do meu coração.
Ele fez um gesto de insatisfação com os braços abertos ao lado do corpo.
− Já marcaste o voo? Mas porquê? Foi uma loucura o que �zeste, mas estás

segura aqui em Moringane. Ainda por cima, agora não me posso ir embora
tão cedo, com o João Rodrigues a monte e as operações de busca!
Olhei para as minhas mãos que se apertavam uma à outra.
− Eu sei.
Levantou-me a cabeça pelo queixo e olhou-me com uma incompreensão

inocente que me fez sentir malvada.



− So�a, eu sei que estás chateada por ter mentido, mas não me faças isto!
Sou o teu serentiti ou como é que se chama aquilo do bolor fabuloso. Sou a
mesma pessoa, acredita em mim.
Respondi num �o de voz.
− Eu acredito.

Depois de um longo silêncio, o Alex voltou a falar comigo.
− Porque te queres ir embora assim de repente?
Deslizaram-me lágrimas enquanto proferia palavras ocas.
− Eu preciso de estar com a minha família. A minha mãe está muito

preocupada comigo e não descansa enquanto não me vir.
Olhou para mim com uma expressão amarga e desiludida.
− Estás a mentir, So�a.
Ia enumerar outros motivos para partir, mas os meus lábios não me

obedeceram. Não quis inventar justi�cações.
− Tu também me mentiste.
Passou na minha mente a imagem dele a abraçar-me, feliz com a grande

novidade. Essa imagem quase me deu alento para lhe contar a verdade, mas
depois o medo de ser repudiada venceu-me e não disse mais nada.
− Sim, eu menti-te, mas foi sobretudo para te proteger. Nem queria

imaginar que te pudessem fazer mal...
Enquanto falava puxou-me para si, passou o braço direito por trás dos

meus ombros e encostou-me ao seu peito. Beijou-me os cabelos e acariciou-
me as costas, como se me tentasse acalmar.
− Alex?
− Diz, So�a.
Só ele me chamava pelo meu nome completo com aquela entoação grave e

amorosa, gravei aquele som na minha memória, aquela podia ser a última
vez que o ouvia.
− Foi por uma boa causa que me mentiste? – Depois de falar, inspirei para

sentir o seu cheiro, familiar aos meus sentidos desde a primeira noite que
passámos juntos.
− Sim, mas tudo o resto que te disse é verdade. Tudo.
Lembrei-me das suas palavras ditas pouco tempo antes sobre ter �lhos.
− Eu também me quero ir embora por uma boa causa. – Pensei na minha

própria imagem barriguda e depois num bebé encostado à minha pele, com



dedos gorduchos, borbulhas brancas pequeninas no nariz e cheirinho a leite,
parecido com o António e o Gonçalito quando nasceram, mas meu. Pensei
que se ele não quisesse o pequeno ser que crescia dentro de mim eu preferia
não saber, pelo menos naquele momento.
− Que boa causa, So�a? Melhor que os alunos que deixas sem professora?
A professora deles vinha a caminho mas nem tive tempo de lho dizer,

porque ele afastou-se com brusquidão.
− Vais voltar para o teu ex-marido? Ele quer-te de volta e tu agora, a�nal, já

queres voltar! É isso, não é?
Esforcei-me para responder calmamente.
− Não. Vou para a casa dos meus pais.
Fulminou-me com o olhar.
− Estás arrependida de teres andado com um in�ltrado que vem do bairro,

é? Fica a saber que estou a tirar o curso de direito à noite. Parei agora porque
fui destacado para esta operação, mas só me falta um ano para também ter
um canudo!
Mordi os lábios para conter as lágrimas e ele calou-se.
Quando voltou a falar atirou-me as palavras, ásperas e honestas.
− Não tenho como te impedir, pois não? Tu vais voltar a saltar pela janela…
Assenti e ele suspirou com uma tristeza que me dilacerou. Ficou com os

olhos brilhantes e esfregou a nuca outra vez, mas não deu parte fraca.
− Foda-se para ti e para esta merda toda.

As lágrimas di�cultavam-me a visão quando tirei o meu �o com a medalha
de Nossa Senhora, que me protegia desde os meus 13 anos e só tinha tirado
nas duas vezes que fui operada. Era o meu bem mais valioso, mas não me
parecia su�ciente para o compensar por tudo o que ele tinha feito por mim.
Puxei-lhe a mão esquerda e forcei-a para fazer uma concha. Senti uma

emoção intensa, entre a tristeza e o amor, quando deixei cair o meu �o
dentro da mão dele e me despedi da minha medalha.
− Não me arrependo de um único segundo que passei contigo. Fizeste-me

feliz. Estou muito grata por te ter conhecido e por tudo o que vivemos, de
uma maneira que não te consigo explicar agora. Quero que �ques com a
minha medalha para te proteger, é muito preciosa para mim, assim como tu.
Ele não fechou a mão.
− Então, não te vás embora. Fica comigo, vamos para Portugal mais tarde e



fazemos as férias juntos na caravana da tua amiga. − Sorriu-me como se
fosse o melhor plano de sempre.
E era, antes.
− Não vais mudar de ideias, pois não?
Fechei-lhe a mão e apertei-a.
− És mesmo mimada e teimosa! − Estava insatisfeito, mas rendeu-se e

passou o braço livre à minha volta. − Depois vou ter contigo...
Numa fração de segundos, imaginei o Alex a tocar-me à porta e o seu

espanto ao ver-me barriguda, retraí-me e perguntei sem pensar.
− Quando? – Só me apercebi do nervosismo na minha voz depois de falar e

pela reação dele.
Olhou-me com uma expressão amargurada como só lhe vi quando me

contou que a irmã tinha morrido. A seguir, apertou-me com força, com os
lábios e o nariz enterrados nos meus cabelos, num gesto que não era um
abraço nem um beijo, era uma carência sôfrega elevada ao sofrimento, que
me magoava as costelas e não me deixou respirar.
Quando me largou, falou-me com uma indiferença cortante e uma

expressão neutra.
− Era assim que pudesse, mas se calhar não é boa ideia.
Tentei minimizar o tom apreensivo da minha pergunta.
– Não é isso, Alex, era só para saber...
Ele impediu-me de continuar a minha atrapalhada tentativa de explicação e

cortou-me a palavra bruscamente.
− Não digas mais nada.
Tinha uma expressão severa e o olhar vazio. Já não era o meu Alex.
Foi direto à porta, abriu-a e saiu. Nem sequer se voltou para fechar a porta

trás de si.

Ocupei-me para não enlouquecer. Comecei imediatamente a recolher os
meus pertences e atafulhei-os na mala juntamente com os presentes que
tinha comprado.
Depois de tudo arrumado fui jantar à Joaquina, não porque tivesse fome,

mas para não �car comigo própria. A minha cara devia re�etir a desolação
que sentia, porque a Hermínia fez um sorriso piedoso quando se sentou ao
meu lado e perguntou pelo Alex, como se soubesse que ele era o culpado do
meu infortúnio. Disse-lhe que nos tínhamos zangado por eu regressar a



Portugal e ela encolheu os ombros como se já estivesse à espera.
Veio comigo até ao meu alpendre e despediu-se com um abraço forte,

seguido de uma festa na minha cabeça como se eu fosse uma criança.
− Adeus amiga, quando chegares a Portugal volta para o teu marido rico.
Revirei-lhe os olhos e ela continuou a dar-me os seus conselhos

experientes.
− Não sejas matreca! − Fez-me um sorriso maroto. − Já não vais para nova,

sabias? E se calhar vais �car coxa dessa perna. Se ele te quiser de volta, tu
aceitas logo.
Só a Hermínia me faria rir naquele momento, com a sua astúcia, o seu

pragmatismo e a sua amizade sincera.
− O doutor Jacinto disse-me que eu ia voltar a andar e a correr

normalmente como dantes. Não vou �car coxa.
A Hermínia sorriu-me pouco con�ante, desistiu de pôr juízo na cabeça de

uma matreca como eu e prometeu que dava comida ao Adam até a Rita
voltar.



Quinta-feira, 29 de junho de 2017

Acordei com uma angústia tão forte que quase me impedia de respirar.
Saí de casa em direção à escola. Assim que entrei na minha sala, onde a

Carla Maria tinha deixado uns exercícios de matemática no quadro, foi a
rebaldaria geral. A Zubaida já tinha contado a sua versão: o Alex tinha
�cado com alguns louros, mas eu e ela tínhamos �cado com muitos mais. Eu
era a stôra heroína e ela a miúda-maravilha perspicaz. Ficou radiante ao ver-
me «quase boa», deu-me um abraço apertado que não tinha preço e a seguir
�cou inconsolável quando lhe disse que ia regressar a Portugal.
Tentei animá-la sem grande sucesso, primeiro, com a novidade de que a

professora Rita estaria de volta em breve e, depois, com a promessa de que
lhe ia escrever muitas vezes. Antes de me vir embora, segredei-lhe que assim
que chegasse a Portugal ia comprar-lhe os melhores ténis de jogar à bola em
terra batida que encontrasse e enviava-os pelo correio. Ela era a menina
mais especial que eu conhecia e nunca me iria esquecer dela, íamos ser
amigas para sempre e viria visitá-la de surpresa quando ela menos esperasse.
Só com a promessa da visita surpresa, é que voltei a ver o sorriso bom da
minha Zubaidinha e o aperto que sentia no peito aliviou um pouco.
Fui diretamente da escola para a Joaquina, onde almocei uma microdose

de frango acompanhada de mais conversas sobre tiroteios, até chegar o
taxista que me tinha trazido na véspera.
Tinha voo marcado para as 18h30, fazia escala em Luanda e chegava a

Lisboa no dia seguinte às 9h30.

Cheguei cedo ao aeroporto, despachei a mala e �quei cheia de tempo. Não
encontrei nenhuma cabine telefónica no átrio das partidas e reconheci que
um telemóvel me fazia falta. Num impulso consumista adquiri um
smartphone de uma operadora moçambicana, que de certeza o Vasco iria
conseguir que desse para usar cartões portugueses. Pedi para me carregarem
a bateria na loja e também comprei um cartão pré-pago, para poder fazer
telefonemas até ao meu voo.
A minha primeira chamada foi para a Joana.
− Bebe muita água, levanta-te e mexe as pernas de vez em quando, com



cuidado por causa dos pontos. Se usasses meias de descanso também era
bom, mas não é assim muito importante estando tu de tão pouco tempo.
− Não vou conseguir comprar meias de descanso aqui.
− Não te preocupes, vai correr tudo bem. Olha lá, sabias que o Ricardo já

me ligou três vezes desde que o avisei que estavas bem? Deve pensar que eu
tenho um trabalhinho da treta como ele e não tenho mais nada para fazer
senão aturá-lo. Hoje de manhã contou-me que ainda era teu marido e que
aquele documento de divórcio foi uma tentativa de te obrigar a voltar para
casa. Chamei-lhe imbecil e disse-lhe que tinha sido uma grande estupidez!
Ele tentou fazer-se de inocente, a desculpar-se que tinha agido assim porque
tinha medo que fosses para Moçambique!
Queres ouvir a melhor?
− Sim, mas despacha-te que o cartão pode �car sem saldo e ainda quero

ligar à minha mãe.
− Então, depois armou-se em importante e cresceu para mim, a querer

obrigar-me a dizer onde estavas. Disse-lhe que não sabia e que fosse chatear
outra. Ele não acreditou e �cou a moer-me o juízo, a MIM, que não tenho
culpa nenhuma das vossas loucuras, tenho a Unidade cheia de doentes
instáveis e nenhum tempo para aturar as manias do beto-mor. Estive quase a
mandá-lo à merda!
Sorri ao pensar como o Ricardo tinha escolhido mal a pessoa para

intimidar. Até me admirava ela ter tido paciência para três telefonemas dele.
− E porque não o mandaste?
Riu-se antes de me responder.
−Tive pena dele. Está mesmo a�ito e preocupado contigo. Assim que

chegares não vais conseguir fugir dele. Vais tê-lo à perna, So�...
Suspirei sem lhe responder, ela continuava na Unidade porque eu ouvia os

ti-ti-tis ininterruptos das máquinas, mas naquele momento tinha tempo
para conversa. Quando o assunto era atormentar-me já não se preocupava
com os doentes instáveis, podiam destabilizar e dar-lhes o badagaio a todos
que já não lhe fazia tanta diferença.
− Sabes uma coisa? Isto até é muito engraçado! O teu marido beto, herdeiro

dos vinhos, pôs-te os palitos com uma das fãs, mas agora está na fossa à tua
espera e de mais ninguém. Enquanto isso, tu, como quem não quer a coisa,
andaste a curtir com o teu black mamba como se não houvesse dia seguinte.
Foi de tal forma que até engravidaste!



A seguir, riu-se muito, como se tivesse acabado de dizer a piada mais
inspirada do século. Eu não sabia que ainda era casada enquanto andei a
curtir como se não houvesse dia seguinte e ela sabia-o muito bem. Se
estivesse ao pé dela tinha-a beliscado, ou pelo menos tentado, a Joana não
era menina de se deixar beliscar facilmente.
− As vezes és má, sabias disso?
A grande malvada continuava a rir-se, tentava parar mas não conseguia e

respondeu-me entre gargalhadas disfarçadas.
− Eu sei. Eu tento, mas não consigo evitar. E tu está caladinha, menina So�

Carpe diem, conheço-te bem e não és nenhuma santa! Se fosses também não
eras a minha melhor amiga!
Ri-me também, não me ia zangar com a minha amiga por ela me dizer

verdades e rir-se da minha vida que parecia uma novela. Uma das coisas que
mais adorava em nós era que nos permitíamos rir de tudo, desde a piada
mais infantil até ao humor mais negro.

Liguei à minha mãe a pedir desculpa por lhe ter mentido. Ela bombardeou-
me com perguntas até o meu saldo acabar e telefonou-me imediatamente a
seguir à chamada ter caído, para me fazer companhia até eu lhe dizer que
tinha de ir para a porta de embarque.
Sentei-me à espera que chamassem para o meu voo, ansiosa por entrar no

avião e a martirizar-me com as lembranças da minha última conversa com o
Alex.
Era injusto ter magoado um homem que já tinha sofrido tanto e me tinha

dado sempre o melhor de si, desde a noite em que me levou para casa para
me impedir de atender o telefone ao João Rodrigues. Mesmo que me tivesse
mentido sobre a sua pro�ssão e o que fazia em Moçambique, eu sabia que
ele tinha sido sincero em tudo o resto. Ao contrário de mim, que lhe tinha
ocultado que ia ser pai.
Era um grande paradoxo, tê-lo abandonado porque me engravidou, algo

com que eu tinha sonhado durante anos. A Rita tinha muita razão, a vida
não era simples nem acontecia como se planeava.
Tinha vindo para Moçambique infeliz e divorciada do Ricardo, a fugir da

minha vida que não tinha corrido como eu esperava, em busca de uma
aventura e de me recompor. Naquele momento, regressava também em fuga,
grávida depois de muito mais do que uma aventura e ainda casada com o



Ricardo.
Queria ir-me embora depressa, apesar de não saber o que faria quando

chegasse, exceto marcar uma ecogra�a para ouvir o coração pequenino que
tinha dentro de mim.
Consolei-me a imaginá-lo, estava a recordar-me das batidas rápidas que

tinha ouvido dois anos antes, quando senti um arrepio súbito e um medo
inexplicável, juntamente com a impressão de estar a ser observada.
Olhei em volta mas não vi ninguém que estivesse a olhar para mim, todas

as pessoas que aguardavam o meu voo estavam atentas aos seus
companheiros de viagem, aos seus telemóveis ou a pôr o sono em dia.
Duas portas de embarque ao lado da minha ia sair um voo para Dar es

Salaam, homens de negócios e turistas começavam a formar uma �la com as
suas bagagens de mão.
Do meu outro lado ia sair um voo para Joanesburgo dentro de uma hora,

ainda não havia muita gente sentada, apenas um grupo de jovens muito
entusiasmados e a fazerem uma grande algazarra, alheios à minha presença.
Voltei a olhar para a �la de Dar es Salaam. Pensando melhor, talvez

houvesse qualquer coisa de familiar num homem de cabelos ruivos e camisa
colorida. Avançou juntamente com uma mulher loura e estava a entregar o
passaporte à funcionária da LAM.
Levantei-me e dei alguns passos na sua direção para o ver melhor. A

funcionária da LAM devolveu-lhe o passaporte e ele seguiu em direção à
manga, não lhe vi a cara mas tive a certeza de que o conhecia e voltei a
arrepiar-me.
Quando ele desapareceu, tentei organizar os meus pensamentos. Aquele

não podia ser o mesmo homem que andava a ser procurado pelo Alex. Era
apenas a minha mente a pregar-me partidas, a inventar desculpas para lhe
ligar e ouvir a sua voz outra vez.
O meu saldo já tinha acabado, o embarque do meu voo ia começar e as

palavras «síndrome de stresse pós-traumático» surgiram na minha mente.
Peguei nas minhas mochilas e fui para a �la. Se voltasse a ter outro acesso

de paranoia iria procurar ajuda psicológica, não queria estar assim durante a
minha gravidez, a imaginar criminosos cruéis e vingativos em todo o lado.
A partir daquele dia, só queria pensar em ursinhos de peluche, carrinhos

de bebé cheios de geringonças, hidroginástica em fatos de banho enormes e
lençóis com pintainhos.



Não cumpri o conselho da Joana porque dormi durante a primeira viagem
toda, mas fartei-me de andar no aeroporto em Luanda e também caminhei
um pouco durante a viagem até Lisboa, o que deve ter parecido parvo aos
outros passageiros tendo em conta que estava coxa.
Senti-me bem ao ver o Tejo, Lisboa e a margem sul. Viajar era bom, mas

voltar a casa também.
Uns senhores que vieram comigo apanharam a minha mala e colocaram-

ma num carro de bagagens, com as mochilas e as muletas. Ia a empurrá-lo
na rampa a seguir à alfândega, quando me puxaram com tanta força que
quase me desequilibrei.
Virei-me para corresponder ao abraço, aqueles braços à minha volta e

aquele pescoço a cheirar ao mesmo perfume bom de sempre, faziam-me
sentir segura e amada. Sorri apesar de estar a ser recriminada.
− Nunca, nunca mais! Que não te passe pela cabeça voltar a fazer uma

coisa destas! Estás com a cara toda marcada, So�! Eu tinha razão, era muito
perigoso!
Depois das recriminações, vieram beijos e palavras meigas.
− Minha �lhinha querida, amorzinho da mãe… Nem quero pensar se te

tivesse acontecido alguma coisa…
Levantei a cabeça, o meu pai e o Vasco sorriam a uma distância

confortável, a darem-nos espaço para o nosso momento lamecha ou então
com vergonha de virem para o pé de nós. Deliciei-me ao ver a minha avó
Luísa, que devia ter vindo de urgência de Beja e caminhava na nossa
direção, com os passos mais rápidos que os seus 75 anos lhe permitiam.
Abrimos espaço para ela assim que chegou e �cámos as três agarradas como
ímanes.
Naquele momento, rodeada pela minha tribo, soube que, apesar de todas as

complicações, eu ia �car bem. Nós íamos �car bem.
− Mãe, também me aconteceram coisas boas. E tu não vais acreditar numa

delas…
Ia começar a contar-lhe quando me apercebi de movimentações ao pé do

meu pai e que alguém o cumprimentava. Um homem de camisa branca,
com cabelos castanho-claros e olhos verdes, uns olhos verdes como não
havia outros iguais.
Assim que me �taram o meu coração parou.
E agora?



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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