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ISABEL

TALLYSHA-SOARES
Isabel Tallysha-Soares não nasceu nesta língua. Aprendeu-a às pressas em velhos volumes da Nau Catrineta tomados de
tempo e guardados num armário livreiro com vidraças forradas a
carmesim. Decorou Pessoa e leu Eça na obrigação da aprendizagem de uma língua estranha e circunvolutória. Fez-lhe as pazes
no Ramalho de John Bull percebendo, por fim, que esta é uma
língua de sol e Meridião, que tanto escreve o tudo como o Nada.
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I

Vieram cá já após o 25 de Abril. Não lhes mostrei os túmulos
que ergui nesta casa quando entraste da segunda vez, como não
lhes mostrei o lago cercado que expurguei do mapa quando te quis
matar. Sempre os desconcertámos. Os sábios quiseram colocar-nos
em teses. Como se isso nos tornasse explicáveis. Ou como se isso
os engrandecesse porque as teses e as suas ideias seriam explicações melhores do que a nossa existência e o que nos trouxe aqui.
Deixei-os pensar que sim, que as suas teorias nos reduziam à luz
da Ciência e que a sua verdade era a Verdade. Deixá-los, nessas
vidas de ciência de nada. A vacuidade do conhecimento faz-me rir.
Os outros, os jornalistas, escreveram apenas porque nos acharam
curiosos, talvez até ridículos na nossa ruralidade que se presta às
denominações do popular e, por isso, temos o nome que temos.
Citadinos, olharam-nos de alto porque, ao fim e ao cabo, nós éramos o resto da paisagem, os confins, o campo, ou, pior, a província.
Também os deixei estar, afinal a imprensa sempre gostou, tal como
a Ciência, de fazer as suas verdades. Somos o que somos e essa é a
verdade imutável que nem teses nem crónicas conseguem abarcar.
Engraçada esta coisa da morte. Também me faz rir, agora.
No fundo, morri sempre mais de cada vez que morri até deixar
de sentir que morri e nasci. No vazio de mim, a alma habituou-se
a viver entre mortalhas e jazigos e sinos repicando finados. Talvez
todo este agora seja a minha incapacidade de distinguir entre aqui
e aí e viva abrindo as portas de um lado e outro, esquecendo-me
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de onde estou. Aqui, sempre negociámos o tempo e o espaço com
a ingenuidade de quem não sabe o que negoceia. Era-nos apenas
natural.
Contemplo-te aí ao canto nessa indecisão longa que te toma os
dias. Quedas-te impassível na quietude de tempo suspenso nesta
sala escritório que viveu às eras. Morta ou viva, foi daqui que
orientei o tempo que durante décadas e décadas deu a vida a este
tudo. Fui dona de um tempo de sementeiras e colheitas, um tempo
circular que dominei e me dominou e, tantas vezes, me quebrou.
Intermediei-te e agora fazes-me companhia na familiaridade com
que não me assustas. Estás aí, informe e sombria, imóvel sob as três
andorinhas pretas de louça do Bordallo que a Mãe pôs na parede
antes de eu nascer. Cansaram-te os anos e trabalhos? Ou és apenas paciente? Agradeces-me os serviços prestados poupando-me ou
fazes-me tua delfina? Não pareces ter o viço que tinhas quando, ao
arrepio das estações, ceifavas o que era de semear em terras lavradas de sulcos prontos. Vi-te os esgares tenebrosos e não pensei que
te murchasses em vazio até seres este agora. Ou então fui eu que
mudei e os olhos habituaram-se a ti; porque nos habituamos a tudo.
A dor preenche-nos de hábito e estranhamos a sua ausência quando
nos falta ou tu te arredas por momentos. É esse o nosso hábito: o de
estranhar a felicidade porque ela é um hiato, uma impossibilidade
de manutenção. Se calhar, habituei-me a ti. Ou tu cansaste-te de
mim. Que sei eu?
Não reages mais. Aí, onde te demoras neste limbo de esperas, era
onde a costureirinha nos visitava. Lembras-te? Tem-la por perto,
de certeza. Nós só a ouvíamos pedalar na máquina numa cadência
ritmada de pontos corridos que iam ganhando velocidade. Depois,
a paragem breve para cortar a linha e o novo pedalar para seguir
outra costura. Pensei nunca ouvi-la e não sei como deixaste que ela
se te fugisse quando aqui vinha. Ou talvez fosse a Mãe que a chamasse por companhia. Sim, também deixaste fugir a Mãe. Mas ela,
como sempre, só respondia à sua vontade e não se deteve muito
tempo aqui depois de morrer. Foi-se embora e levou a costureirinha. Até os lobisomens que chispavam faúlhas debaixo dos cascos
pelas pedras desses caminhos desapareceram com elas. Na ironia
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de tantas presenças, fiquei eu e restas tu. Foram todos embora
e eu permaneci, entregue ao escritório e aos diários como quem
se purga da dor fiel que nos acompanha. Fiquei como quem expia
viver, como se tivesse de pagar pela alforria. Estão ali, os diários, no
armário livreiro embutido na parede grossa de cal e pedra. Jazem
ali guardados em molhos amarelecidos de tempo, atados com fitas
de um rosa que se tornou pálido. Estão fechados atrás das portas
de madeira leve e ressequida com vidraças de vidro de outras eras:
frágil e percorrido de leves rugas como ondas, feito num tempo de
outras máquinas e artes quando as coisas tinham a alma de quem
as fazia. As cortinas grossas de seda encarnada que forram o interior das vidraças ainda foram postas pela Mãe que amava os livros
com os quais se sabia relacionar melhor do que connosco. Tapou as
vidraças do armário com aquelas cortinas densas para que os livros
se não desfeassem com o tempo e não se descorassem com a luz.
Tentou, em suma, que a luz e o tempo os não sugassem como nos
sugam. Imortalizou-lhes a existência física e a alma e isso lembra-me a ironia do nosso perecimento. Ainda lá estão o Mário, do Silva
Gaio, numa primeira edição, a Nau Catrineta, os primeiros Pessoa.
E as revistas: as Crónicas Femininas que ela guardou, sem que eu
saiba porquê, e os recortes de jornais com coisas de que me lembro
e outras que a ela pareceram interessantes e que eu não sei localizar.
E lá estão os meus diários que se foram juntando àquelas pilhas
de palavras outras, arrumadas em resmas de papel cosidas entre
lombadas de couro ou cartão forrado a papel de seda já traçado
pelo tempo. Aliás, foi ela que me deu espaço no armário livreiro
quando descobriu que eu escrevia diários e foi ela que atou com as
fitas rosa os tomos que eu escrevi enquanto ela viveu entre nós sem
estar entre nós.
– A prateleira do fundo. Pode usá-la – disse-me um dia ainda
antes do escritório ser meu. Antes de o Nada ser meu. Não a sabia
uma mulher de afectos. A dádiva daquela prateleira foi talvez
a maior expressão de amor de que ela tenha sido capaz na vida.
E, nesse dia, decidi, se não amá-la, pelo menos tentar qualquer coisa
que nos fizesse mãe e filha. Eu não tinha nada de semelhante para
9
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lhe dar em troca. Tinha palavras. Mas o que eram palavras que se
escoam no ar face à materialidade, à tangibilidade, daquela prateleira resgatada ao que de mais santificado e precioso aquela mulher possuía na vida? Sempre fui de palavras, eu. Sempre as soprei
ao vento e as enxotei para fora do peito e só comecei a escrevê-las
no preto que cobre o branco do papel virgem de potencialidades
quando a vida me entrou porta adentro na voragem de me levar
com ela. Ela, ao contrário, não era de desperdiçar palavras. Lia-as no silêncio e essa pronúncia muda era a sua expressão. Sempre
a conheci assim, calada e parca de verbalizações, e nunca percebi
porque é que o Pai, um homem de muitas vociferações, como eu,
a escolhera para casar. Não fora, certamente, por ela ser a herdeira
do Nada, porque o Pai nunca fora de apegos materiais. Dizia-se que
ela encantava, como bruxa, os homens na estranheza daquele olhar
de gelo. Houvera um que se lançara ao poço e o povo dizia que fora
por ela não o querer. Já quanto ao Manel Tibério, no seu coração de
boas pazes, nas palavras que lhe saíam fáceis, apaixonara-se por ela
no dia em que a vira debutar no baile das Ladeirinhas, a aldeia onde
o Nada ia buscar os braços que o tornavam tudo. Imune à dureza
dos olhos de gelo da única filha dos morgados do Nada, decidira-se
a partir para África, tal degredado, se a não tivesse. Teve-a.
Na altura, já o pai dela não sabia como casar a filha. Aquela
fama de cabaceira e fria perseguia-a e amedrontava os pretendentes
na justa medida em que os atraía. Dava o cabaço, era como diziam.
Diziam que o fazia por se saber bonita demais e ser vaidosa demais.
Não atraía simpatias e nos sussurros das gentes circulava, para gáudio alheio, que mulheres daquelas envelheciam para solteironas,
o que era bem feito. Contudo, o que mais lhe apunhalava o carácter
na língua do povo era o rumor fechado de que via e ouvia coisas:
meninos transparentes a brincar ao pé de fardos de palha, o som da
costureirinha a coser à máquina e sombras de coisa nenhuma por
entre o verde dos limos longos como cabelos que acompanhavam
o fio de água que corria no ribeiro ao fundo do Nada. Tudo aquilo
e mais os olhos de azul quase incolor davam à imagem da filha do
Nada os contornos estranhos de uma mulher diferente que talvez
fosse melhor ficar isolada no casarão assoalhado do Nada. O pai
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não sabia calar os boatos e, ante os choros oprimidos da mulher,
que se definhava por a filha avançar na idade sem préstimo para
a domesticidade da conjugalidade e dos filhos, aproveitou a entrada
em cena do Manel Tibério e mais o seu interesse ingénuo por aquela
mulher de tez pálida e cabelos cor de restolho de Agosto.
Casaram na pompa e circunstância que impunha a condição dos
donos do Nada, a maior granja das redondezas. A capela da quinta foi
decorada com flores de murteira e giesta brava e chamaram o Padre
de Vila Franca para oficiar a missa. O pai resplandecia de contentamento. Mandou matar porcos e vacas e deu uma festa como não
havia memória. Convidou tudo o que era gente e não houve adega
suficientemente grande para albergar as mesas corridas que mandou
dispor à frente dos tonéis com o vinho do ano. A filha não se juntou
à festa da adega. O popular não lhe agradava na reciprocidade com
que ele a estranhava. Ficou no salão da casa grande, junto aos convidados de maior gabarito, e logo nesse dia se percebeu que, mais do
que casar a filha, o meu Avô Américo ganhara um filho. E foi assim
que o Manel Tibério passou a Manel do Nada.
Foram sempre muito amigos, o meu Pai e o meu Avô materno.
Iam juntos às feiras de gado ao Cartaxo. Saíam para os campos de
manhã, partilhavam a bucha com os homens das lavras e regressavam tagarelantes à noite. Ao meu Avô pouco lhe interessava que
o genro fosse o filho do dono de uma fazendita numa encosta virada a Nascente. Um pedaço de chão separado a meio por um caminho público entre a vinha de cima e a vinha de baixo que mal
dava para sustentar a família. E, por isso, muitos dias no ano, o pai
do meu Pai não era mais do que um jornaleiro que ia para a praça
dos homens à espera de patrão para a jorna. O Avô Américo passou
por cima da humildade das origens do genro, o que lhe importava
era que o seu Manel tinha um coração de mel e chamava-lhe filho
com a familiaridade carinhosa que não tinha com a filha. De trato
fácil, sorriso pronto e palavra amiga, só um homem como o meu
Pai podia ter casado com a minha Mãe e não ter dado em doido.
Só um homem como o meu Pai podia ter casado com a minha Mãe
e não ter sucumbido à amargura com que iria viver a sina do resto
dos seus dias.
11
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Eu nasci em 1911, o ano da Reforma Ortográfica, dois anos depois de eles se terem casado. A minha Avó Sabina morrera entretanto, como se tivesse apenas aguentado esperar até ver um rumo
no caminho da filha, e a minha Mãe ficara a senhora da casa do
Nada, uma senhora só em presença porque, em rigor, quem orientava tudo era Engrácia, a minha ama. Acho que decepcionei o Avô
quando nasci. Talvez porque ele pensasse que, na minha fisicalidade decalcada da Mãe, eu fosse ser tão estranha e sorumbática
como ela. Esquecia-se que eu era também igual a ele, e a todos
eles do Nada, desde que o Nada se tornara Nada. Mas o Pai pegou
em mim e fez da sua missão na vida tornar-me o herdeiro daquilo
tudo. Sabia que não viria mais ninguém e que teria de se contentar comigo. Fechou o coração para a Mãe, dando-lhe o espaço de
que a sua alma torturada precisava. Viúvo em vida. Atirou-se ao
Nada e à minha criação. Passaram a viver em quartos separados
depois que nasci. A Mãe considerava cumprida a sua missão parideira e tinha dias inteiros em que não saía do espaço compreendido
entre o seu quarto e a salinha de fora com o seu relicário de livros.
Esta mesma salinha, com vista para as vinhas e o ribeiro, a que
chamo escritório pelas letras todas que aqui vivem e que herdei dela
quando ela se deixou morrer de nada em 1963.
E agora, ao cabo das gerações, olho para o canto de onde tu me
espreitas, aguardando teres vontade de me chamar. Pela tua demora,
devo ter-te dado tanto trabalho que deves estar a pensar o que fazer
comigo. Ou choras-me? É sempre assim, quando vou para a cama
a altas horas da noite, que o sono também já me abandonou e a solidão faz-me companhia de mim, ficas aí: quieta; parada no descanso
que levas depois dos anos afadigados. Não te tenho medo. Talvez
estejamos a medir forças e sejas tu quem tem medo de mim. Amanhã vou pôr uma poltrona aí ao canto para que te possas sentar
enquanto esperas por mim ou te decides. Seremos duas velhas que
conversam. Sabes tudo o que se passou comigo, mas nunca conseguiste chegar ao fundo de mim. Viste tudo do lado de fora. Cascas.
Só viste cascas e eu tenho pena da tua ignorância, do mesmo modo
que tenho pena da ignorância dos sábios e dos jornalistas. Convivo
bem contigo, finalmente. Talvez realmente te tenhas feito hábito.
12
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Olho para as camadas alvas de caliça estaladiça que caiam as paredes deste escritório. Nunca deixei que as pintassem de outra coisa
que não fosse a cal em pedra que se derretia em baldes com água
e crepitava em fumo sibilante enquanto se desfazia. Era no Verão
que se pintavam as paredes grossas e frescas desta casa: a Casa do
Nada. Que destino este. Herdar o Nada para que vá ser nada. Um
dia apareceu aí um francês a perguntar pelo Nada, um sábio. Andava a fazer um trabalho académico sobre toponímias improváveis
e tinha ficado a saber da existência do Nada. Veio cá, já depois do
25 de Abril, e disse-me que este era o único lugar no mundo que
existia sendo Nada. O nada que é algo. A suprema ironia da existência de nada. Contei-lhe a história, como faço sempre que me perguntam porque é que o Nada tem este nome.
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II

Acho que te posso contar, não o que viste, mas a minha versão.
O tempo do Nada é longo. Longo do que foi. Longo do que é. E o
tempo não nos é nada.
Ouvem-se os cascos na gravilha. Os cavalos cansados e resfolegantes que mordem freios. Lembras-te, claro. Sabia-se que viriam,
era apenas uma questão de dias. Estranhamente não se ouvem
vozes. Vêm pilhar, ocupar. Marcham há quilómetros e quilómetros
e querem chegar à capital. Estão exaustos.
– Arrêtez! – ouve-se enquanto o som de passos de solas de couro
gasto e cascos se esvai na paragem colectiva. A porta é aberta a pontapé que parte o trinco e o arranca das tábuas, levando lascas de
madeira na violência do arrombamento. Assustam-se ambas, avó
e neta. Ficaram para trás quando os donos abalaram com as juntas de bois, as carroças puxadas por machos, os criados, os galos
e os coelhos em cestas de verga larga e foram buscar abrigo para
as trincheiras das Linhas de Torres. Não podiam levar a avó quase
entrevada. Só os ia atrasar e era preciso salvar as crianças. A neta
mais velha ficou. Talvez porque se reconhecesse pouco nas duas
irmãs infantes, nascidas depois do tempo, quando o tempo pedia
um filho, um homem para perpetuar a linha. Ou porque gostasse
demais da avó. Ou porque, afinal, como irmã mais velha, tivesse de
proteger as irmãs, ficando para trás para tentar salvar a quinta.
Os franceses tinham chegado. Estavam ali, despudorados, a pisar
o tabuado envernizado da casa de fora, riscando-o com as esporas
14
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e o pó de estradas conquistadas. Aqueles deviam ser os oficiais. De
certeza que eram pelo modo altivo, sem modos, como afastavam
as cadeiras e nelas caíam sob o peso do cansaço imposto pela sela.
Sim, os que se sentavam naquele desalinho petulante eram os oficiais, os donos do poder arregimentado. Havia outros soldados que
revistavam a casa e abriam as arcas. Não lhes ligavam nenhuma.
Enxotavam-nas à sua passagem enquanto, por gestos e grunhidos
de um linguajar incompreensível, perguntavam se havia bebida
e comida em casa. Abraçadas uma à outra, como um corpo siamês,
acenavam que sim. Só lhes importava que as deixassem em paz.
Que revistassem tudo. Que levassem o trigo da arca da cozinha.
A arca que ainda aí está e que, sobrevivendo às gerações, às salgas
de bacalhau e a outros usos, é a que guarda os vestidos de noiva das
noivas que fomos. Pois que também esgotassem o azeite da tulha ou
que descobrissem o alguidar de barro com a banha que envolvia os
pedaços de porco que tinham sobrado para que elas não morressem
de fome. Para avó e neta era indiferente a míngua desde que não as
separassem. Que fizessem o que tinham a fazer e seguissem. Que
não se demorassem ali na Candeia. Que destruíssem o que tivessem
de destruir, como faziam nas outras quintas, que pouco lhes importava. Elas reconstruiriam tudo. Deixassem-nas ali naquele canto
do corredor entre a casa de fora e a cozinha. Que fossem dormir
para os quartos e encardissem os lençóis com o suor acre empapado
da poeira das gravilhas do país capitulante que atravessavam. Depois de partirem far-se-ia uma barrela bem forte de sabão e cinza,
punha-se os lençóis ao sol a corar e a alvura regressaria, como regressaria a vida. Que se fossem embora, franceses animais a quem
a forca do pelourinho nunca justiçaria.
Por detrás das Linhas, as coisas não eram melhores. Obedecíamos aos ingleses que nos tratavam como colonos analfabetos
e toscos. Esperavam a gratidão por nos salvarem enquanto nos
espoliavam à descarada, a nós que nem Corte tínhamos. Morríamos que nem tordos com disenteria e tifo nos lamaçais infectos das
trincheiras que se esperava protegerem a capital. Soldados e gentes
pacatas aquartelavam-se amalgamados de imundície e de todas as
coisas vis que acometem a muita gente junta. Havia fome e havia
15
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medo. Quem deixara a casa e o chão familiar em busca de abrigo
contra os invasores não sabia se regressaria. Os fortes das Linhas
de Torres mais não eram do que pontos altaneiros estratégicos
no cimo dos montes. Na Carvalha, no Cego, na Serra de Alrota,
os fortes eram umas muralhas em estrela feitas à pressa com lama
e pedra e fossos escavados do lado exposto ao ataque. Trezentos ou
quatrocentos soldados e meia dúzia de canhões em cada um eram
a nossa esperança de barragem para suster a Invasão. A topografia íngreme era, contudo, a maior protecção que ofereciam. E era
para essas alturas varridas de nortada e vegetação bravia rasteira
que convergia a população assustada dos casais e das quintas e das
aldeias do Oeste estremenho.
Vistas do alto dos montes que circundavam o Sobral, Bucelas e Arruda, as quintas do Vale Quente pareciam plácidas: a paz
dos vinhedos que verdeciam os campos. Contudo, os franceses
andavam por lá a farejar como chacais em matilhas. A Quinta da
Candeia era só mais uma quinta de vinho abandonada pela fuga.
Ninguém sabia se, depois da guerra, quando os fugitivos descessem
dos montes, a avó e a neta ainda lá estariam ou se estariam vivas.
Mil vezes as matassem, mas que não desonrassem a jovem. Que as
matassem, mas que não as deixassem vivas para a humilhação da
conspurcação. A avó não tinha querido fugir. Os ossos doíam-lhe
de aproximação da morte. E a Candeia era a vida toda que ali estava. Isabel decidira ficar com a avó.
Os franceses foram embora tão depressa como tinham chegado.
Pernoitaram na Candeia naquela noite. Reviraram tudo. No dia
seguinte, partiram carregados com o trigo da arca. Despejaram
a tulha de azeite que ficou esparramado no chão da cozinha a empestar o ar com um cheiro rançoso que se colava às narinas e à
roupa de tão pegajoso. Até a mula coxa que tinha ficado na quinta,
sem benefício para a fuga das Linhas, levaram. Tal como levaram
o relógio de cuco, o crucifixo de marfim que se debruçava benzedor
do alto da parede sobre a cama dos donos da Candeia, os castiçais de
prata e todas as quinquilharias que tinham encontrado pelas divisões fora. Partiram móveis e incendiaram os estábulos. A palha que
os cavalos não tinham comido deitaram-na no poço num gesto de
16
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malignidade gratuita. Devastaram, destruíram, inutilizaram tudo
o que não lhes deu préstimo imediato. Não houve quase nenhum
poço nas redondezas que não tivesse sido envenenado ou assoreado
com todo o tipo de entulhos. E não sobrou capela ou igreja que não
fosse dessacrada. Deceparam as mãos da padroeira da Fonte Ireira
porque eram de prata e arrancaram as talhas dos altares. Décadas
depois, começámos a ouvir falar das relíquias lusas que apareciam
nos museus de Paris. Não havia memória histórica para uma coisa
daquelas num país de pazes e fronteiras. Foram uns bandidos, os
franceses, mas a guerra, já se sabe, não aproveita a ninguém.
Quando, por fim, as matilhas raivosas se foram embora, os
donos da Candeia, regressados das Linhas com a velhice nos corpos
exauridos de fome e desesperança, tinham à espera o cordeiro pascal poupado do holocausto. A filha estava viva, a única que agora
lhes sobrava, porque as pequenas não tinham resistido à insalubridade das trincheiras. A velha também estava viva e menos entrevada do que antes de terem partido. A devastação tinha conjurado
as suas últimas forças. A Candeia sobrevivera. Lamberam-se as feridas e a vida retomou o seu curso.
Tinha passado um ano sobre a última invasão, em 1810, quando
apareceu aquele estrangeiro aos portões da Candeia. Falava pouco
português. Era alto e pálido e tinha os olhos translúcidos. Voltara
para França no meio dos contingentes desmoralizados de um exército derrotado em vão. Não se demoraria nessa pátria. Queria o Meridião e lembrava-se de uma quinta entre o Montejunto e o rio Tejo.
Pôs-se a caminho do Oeste atlântico que era Portugal e palmilhou
o pó fino das estradas dias a fio dormindo ao relento e comendo
o que calhava, quando calhava, se calhava. Descansou quando viu
os contornos particulares do Montejunto, a montanha mais alta nas
cercanias lisboetas por onde ele andara em matilha. Do sopé do
monte era fácil descobrir o grande rio azul tranquilo e premunia-lhe que encontraria a quinta entre o Tejo plácido e a montanha.
Sem que se saiba como, encontrou a quinta cujo nome ignorava e a
rapariga com os cabelos desalinhados e olhos vivos de medo e determinação que vira numa noite de invasão abraçada à avó. Soube
o que eram saudades nesse instante, sem que tivesse a palavra na
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língua, e apertou-se-lhe o coração com a memória do que poderia
ter sido quando uma rapariga se encontra só e desamparada ante
a masculinidade desenfreada de soldados no auge da guerra.
Chamava-se Boshoff, o nome que nos ficou juntamente com os
olhos de água e os cabelos de trigais maduros que vão morrer comigo. Casou com a rapariga e desde aí que somos portugueses com
a alcunha de “russos”: esguios, pernilongos, alvos e louros.
Pouco depois, houve um levantamento cadastral das propriedades. Quando os fiscais apareceram para ver dos marcos e das extremas da Candeia quem foi com eles foi o francês, na altura já um
homem casado e pai de filhos. Mostrou-lhes o que tinha de mostrar e quando chegou ao ribeiro disse que para lá da linha de água
não havia nada. Os fiscais registaram o ribeiro como limite sul da
Candeia, ignorando que para lá do regato ficava o grosso da quinta.
O francês foi à Conservatória e registou a propriedade no seu nome,
baptizando-a de Nada. E Nada ficou. Como a Candeia estava penhorada ao banco pelos empréstimos que o pai da rapariga que casara
com ele contraíra para a resgatar dos danos causados pelos seus conterrâneos, o francês redimia-se. Caso as coisas dessem para o torto
e o empréstimo não fosse pago, a parte da Candeia entregue ao banco
nunca seria a Candeia original, mas apenas uma pequena parcela.
Como vês, como em todos os mitos cosmogónicos, nascemos
do caos. Só que, contrariamente aos mitos, o nosso caos tinha um
nome e do nome é que nasceu o Nada que somos de muito.
O francês teve um filho que herdou o Nada, que por sua vez
teve um filho, que teve outro filho e este outro. Depois viemos nós:
o meu avô Américo, a minha Mãe e eu, se bem que eu ache que
a minha Mãe nunca foi nada ao Nada. O herdeiro dessa geração foi
verdadeiramente o meu Pai, que nos resgatou do colapso que teria
sido a minha Mãe à frente do Nada. Uma quinta trabalhosa de terra
de pão, vinhas e pomares. Se não fosse o Pai, a Mãe teria fugido ou
teria morrido da morte que morreu décadas antes de ter morrido.
Nem eu aqui estaria para contar a história.
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