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Capítulo 1
Eduardo

Não doía assim tanto. Aliás, depois de o médico lhe aplicar
aquele spray milagroso, a dor convertera-se num leve incómodo,
e restou apenas o receio de que os choques voltassem ao rubro.
Apoiava-se numa canadiana cedida pelo hospital, o que seria suficiente para evitar que o pé pousasse no chão e forçasse o tornozelo
torcido. Podia ter-lhe dito isso, e prescindir do apoio do outro lado,
daquela mão em torno do seu cotovelo, mas ela cheirava tão bem…
Procurou as chaves no bolso das calças e estas aterraram no
alpendre. Bufou, fingindo-se mais aborrecido com o sucedido do
que realmente estava. Ela inclinou-se para as apanhar e ele lançou
os olhos ao decote. Era inevitável. Os seios eram redondos e firmes
sob a blusa branca, quase transparente. Um convite aos gulosos, ou
apenas aos apreciadores de um bom exemplar do sexo feminino.
Enfiou a chave na fechadura, mas não precisou de a rodar.
A porta abriu-se por dentro e surgiu o rosto surpreendido da mãe,
escassos centímetros abaixo do dele.
– Ed, mas que… – Reparou no pé ligado e na canadiana. – O que
raio te aconteceu, rapaz?
Só então Adelaide percebeu que o filho vinha acompanhado.
A mulher endireitou a postura, quase num ar de desafio. Enfrentou-lhe o olhar, por momentos sem desfitar, mas acabando por fazê-lo.
– Mãe, esta senhora é a Júlia – explicou Eduardo. – Foi ela que
me levou ao hospital quando caí.
Adelaide abriu mais a porta para Eduardo conseguir entrar em
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casa, sem tirar os olhos de Júlia. O filho levantou o braço em despedida e agradeceu, mas a mãe fechou logo a porta, não dando tempo
de perceber o que Júlia dissera em retorno.
Eduardo deitou-se no sofá e esticou a perna, grunhindo devido ao
desconforto. Tentou endireitar-se, mas foi forçado a retomar a posição inicial. Bufou e pousou o antebraço na testa, tapando a figura da
mãe, postada na ombreira da sala de estar, com um ar transtornado.
Apercebia-se do quão rude fora a mãe para com a mulher que
o ajudara. Esse tipo de atitude grosseira não se coadunava com
Adelaide. Imaginara-a a ralhar-lhe, a queixar-se à mulher do trabalho eterno que é ter filhos, até a convidá-la para tomar alguma
coisa. Eduardo não contara com aquela falta de educação da mãe,
que tanto se esforçara, ao longo dos anos, para que ele absorvesse as
lições de boas maneiras que lhe impingia.
– Mãe – chamou –, é impressão minha ou quase fechaste a porta
na cara da mulher?
Adelaide não respondeu. Eduardo verificou que continuava
a fitar a porta.
– Mãe!
– Que diabo te aconteceu? – perguntou Adelaide com alguma
rispidez, prestando-lhe atenção.
A mãe nunca soubera elevar a voz para se fazer ouvir e, mesmo
quando se zangava, o tom saía numa espécie de guincho. Desviou,
por fim, a atenção da porta fechada.
– Caí – respondeu Eduardo, com indiferença.
– Caíste onde? Como? – insistiu, consumida por uma preocupação desproporcionada.
– Caí de uma duna – explicou Eduardo. – Não exageres, calma!
Foi só uma entorse.
Adelaide empalidecia.
– O que estavas a fazer na duna com… Com aquela mulher? –
gaguejou.
Eduardo afastou o antebraço da cara, esbugalhou os olhos, arqueou as sobrancelhas e soltou uma gargalhada, perante o ar assombrado da mãe.
– É isso que te preocupa? E eu a pensar que a minha querida mãe
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estava preocupada com o meu dói-dói. – Fez beicinho, brincalhão.
– Então foi por isso que fechaste a porta na cara dela? – Riu ainda
mais alto. – Ó mãe, eu sei que me tens como um garanhão, mas ela
tem idade para ser minha mãe.
Adelaide humedeceu os lábios. Os cabelos que se soltavam do
puxo, já num tom próximo do cinzento, colavam-se-lhe à testa empestada de suor.
– Pensaste que eu andava metido com uma cota, não é? – brincou Eduardo, numa tentativa de aliviar o ar pesado.
– Não acho piada nenhuma – disse. – Não acho mesmo piada nenhuma, Eduardo! Com quem é que estavas na duna e a fazer o quê?
– Não tens com que te preocupar. – Procurava o comando da televisão enquanto falava. – Estava com a Bianca – explicou. – Aquela
mulher estava na praia quando eu caí e ofereceu-se para me levar
ao hospital.
– E porque é que não ligaste ao teu irmão? É preciso estares
a mendigar ajuda na rua?
Eduardo estava cada vez mais confuso com a atitude da mãe.
Afinal, que mal havia em aceitar ajuda de alguém que a oferece?
– Pois, aí está o problema… – Eduardo coçou a cabeça. – A Bianca
atirou o meu telemóvel ao mar.
– A Bianca atirou o teu telemóvel ao mar? – A voz saiu-lhe estridente.
Eduardo correra como um louco atrás de Bianca, que, com o telemóvel dele na mão, avançara com determinação para o mar. Ele
desequilibrara-se ao tentar uma passada mais longa e caíra sobre
o tornozelo. Na costa, duas figuras sentiam o aroma e a brisa da
maresia noturna a acariciar-lhes o rosto e, assim que o ouviram gritar de dor, acudiram-no.
Eduardo descartara Bianca, aborrecido pela perda do telemóvel
e transtornado pelo desconforto que aquele ferimento lhe provocava.
Auxiliando-o de ambos os lados, a mulher e uma rapariga mais nova
ajudaram-no a chegar a um carro e levaram-no para o hospital.
Uma vez lá, com o cartão de cidadão dele, a mulher encarregara-se de submeter os seus dados para que ele desse entrada nas urgências e, apesar de ele ter insistido que ficava bem, ela teimara em ficar
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à espera dele no exterior. Felizmente, por ser um espaço pequeno
e com poucos recursos, Eduardo não teve de esperar muito, saindo
pouco tempo depois com o pé ligado e apoiado numa canadiana.
– Sim, foi isso que eu disse – resmungou Eduardo, a perder a paciência.
– E porque é que ela fez isso?
– Bem… – Eduardo coçou novamente a cabeça e fez uma careta,
adivinhando que a mãe não gostaria de ouvir a verdade.
– Eduardo Manuel, porque é que a tua namorada atirou o teu
telemóvel ao mar? – Adelaide levantou o tom de voz, irritada.
Eduardo sentou-se no sofá.
– Espera lá! Tu achas que existe algum motivo no mundo que
justifique atirar-se o telemóvel de outra pessoa ao mar? – indignou-se ele.
Bianca mudara. Eduardo gostava da sua companhia, admirava
a sua independência e autonomia, a boa disposição e o humor maldoso dela, assim como a sua beleza excecional. Contudo, os ciúmes
– na maioria das vezes – descabidos, a intromissão dela nas suas
amizades com palpites venenosos, e o facto de aproveitar as suas
distrações para lhe mexer no telemóvel, andavam a deixá-lo doido.
O acesso de fúria e o lançamento do telemóvel ao mar foram a gota
de água.
– Não – respondeu Adelaide. – Só me assusta pensar em que
género de homem te estás a tornar, para levares alguém a fazer uma
loucura dessas.
– Ai agora a culpa é minha… – amuou e fingiu interessar-se
pela televisão.
Adelaide suspirou, procurando paciência.
– Ed, o que é que fizeste para ela atirar o telemóvel ao mar? –
insistiu.
– Ela viu umas mensagens de que não gostou – disse Eduardo
com os dentes cerrados.
– Que género de mensagens?
– De outra rapariga – disse por fim.
– Oh, Eduardo… Porque é que te metes com outras miúdas se
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tens namorada? – A desilusão estava patente em cada palavra que
Adelaide proferia, e Eduardo odiava isso.
– Eu não quero casar aos 17 anos, mãe! – ripostou. – Não faz
parte dos meus planos.
– Então não assumas compromissos que não tencionas cumprir – atirou a mãe.
Dito isto, Adelaide virou-se, e dirigia-se à cozinha quando
Eduardo a voltou a chamar.
– Não percebo porque é que ficaste tão zangada por eu mentir
à Bianca.
A mãe fitou-o por momentos. Sacudiu a cabeça, como que afastando algum pensamento menos agradável.
– Filho, não é por ser a Bianca em especial, percebe isso – explicou Adelaide. – Até acho que ela não é rapariga para ti, é um
bocado má e mimada demais, mas isso cabe-te a ti decidir. Só me
preocupa que dês as pessoas como garantidas e que brinques com
os sentimentos de quem gosta de ti.
Eduardo manteve-se quieto, a assimilar o que a mãe dizia. Se
havia alguém no mundo com o poder de o derrotar e de o fazer
duvidar de si mesmo era a mãe.
– Não tarda nada vou para a universidade e saio desta vila –
disse ele, em parte para a magoar.
Aborreceu-o ainda mais que a mãe tenha voltado as costas
e proferido: “Deus te oiça!”
Eduardo estremunhou no sofá, com a televisão ligada a emitir as
televendas. Alguém abanava a porta da entrada com violência, mas
não se incomodou em averiguar. Sabia do que se tratava.
Ele que se desenvencilhe sozinho.
Tirando o burburinho da refrigeração do frigorífico e as vozes da
propaganda de umas máquinas de emagrecimento, reinava o silêncio.
Aquele idiota vai acordar a mãe!
Com esforço, lá acabou por se conseguir erguer. Saltitou num pé
até à porta e abriu-a.
Deparou-se com o rosto inchado do irmão mais velho, de faces
rosadas e saliva a solidificar nos cantos da boca. Um odor a vinho entranhou-se-lhe nas narinas e fê-lo esboçar uma careta de desagrado.
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– Porque é que a minha chave não cabe na fechadura? – perguntou Simão, ora fitando a chave, ora a fechadura na porta.
Eduardo não respondeu. Deu meia volta e voltou a cair no sofá,
resignado com aquele espetáculo cada vez mais frequente e deprimente.
Simão cambaleava, a arrastar os pés como um urso. Às tantas,
apoiou-se com uma mão na parede e outra no sofá.
– Cuidado! – barafustou Eduardo.
Inclinado sobre o irmão, Simão apercebeu-se do pé envolto
numa ligadura e da canadiana no chão.
– O que te aconteceu?
– Caí das rochas e fiz uma entorse – respondeu.
Para surpresa de Eduardo, Simão soltou uma gargalhada ruidosa, que abanou a paz daquela hora tardia.
– Estás maluco? – indignou-se Eduardo. – Sabes que horas
são? – Estalou a língua e voltou a estender-se no sofá, tentando ignorar o hálito pesado do irmão.
Desde que o pai se suicidara, há uns anos, que Simão decidira
assumir o posto do falecido como acompanhante leal do vinho e da
cerveja. Havia uma estranha tendência para as bebedeiras tomarem
proporções maiores na entrada do verão, mas Eduardo desconhecia
o porquê, e desistira há muito de procurar compreender.
– Como é que foste cair das rochas? – O sorriso de Simão era
patético. Os olhos cintilavam, aguardando por uma resposta. – Um
apuliense não cai das rochas! – Inchou o peito. – A não ser… a não
ser que o empurrem! Quem é que te empurrou das rochas?
A voz grossa e profunda de Simão trovejou nos ouvidos de
Eduardo, salpicando-o de perdigotos. Eduardo empurrou o peito
do irmão para trás, afastando-lhe o hálito.
– Ninguém me empurrou. Eu disse que alguém me empurrou?
Acabei de dizer que caí das rochas. Caí!
– Mas que banzé vem a ser este? Porque é que estás a gritar? –
Enquanto tentava apertar o robe, Adelaide irrompeu pela sala, de ar
ensonado e arreliado. De camisa de noite e pés descalços, com ares
de quem não estava a conseguir dormir, cruzou o olhar com o de
Eduardo.
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– Alguém empurrou o Ed das rochas, mãe – disse Simão, muito
sério e seguro de si. – Ele não me quer dizer quem foi, porque sabe que
eu mato quem lhe fizer mal. Mato! Ninguém se mete com a minha
família! – rosnou Simão, desferindo um murro no sofá.
Eduardo estremeceu com o impacto.
– Eu já lhe disse que ninguém me empurrou, mãe – disse
Eduardo, arrastando as palavras.
Adelaide aquiesceu, percebendo que o filho mais velho estava
a enfrentar, de novo, os seus demónios.
– Mãe, achas possível que um apuliense caia das rochas? – questionou Simão, buscando compreensão na teoria que se evidenciava
tão certa para si.
– Vá, vamos deitar-nos, Simão – pediu Adelaide. – Não são
horas para se fazer tanto barulho.
– Não temos vizinhos! – constatou Simão, abrindo os braços.
– Lá fora é só mar e areia.
Sóbrio, Simão não se comportava de forma tão primitiva. Sem
a influência do álcool, era pacato e respeitador. Não era uma pessoa
simpática e de fáceis sorrisos, mas não ousava perturbar o sossego
de ninguém, muito menos o da mãe e de Eduardo, por quem se
matava a trabalhar.
– Mas eu quero dormir – disse a mãe, cansada.
– A mãe quer dormir, Ed – resmungou Simão. – És capaz de desligar a merda da televisão? Não tens respeito por ninguém, rapaz!
Eduardo bufou e, perante o olhar de comiseração da mãe, obedeceu. Adelaide seria capaz de criar os ambientes mais irreais para
acalmar Simão nesses momentos. Eduardo admirava a calma dela
e, ao mesmo tempo, apiedava-se daquela pequena e quase idosa
mulher, que era bafejada pelo bafo do vinho há mais anos do que
seria bom contar. Primeiro o marido, depois o filho mais velho.
Adelaide empurrava o rochedo que era o seu primogénito para
o quarto, com gana. Aqueles braços curtos e magros eram surpreendentemente fortes.
– Raios partam o diabo da caneca! – blasfemou.
Simão voltou a rir e abraçou a mãe. Rodopiou com ela contrariada
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numa dança atabalhoada, cantarolando uma música sobre um diabo
dentro de uma caneca.
– Já chega, Simão – interrompeu Adelaide, antes que o filho
tombasse com a última palavra da música. Se ele caísse, duvidava
que ela ou Eduardo o conseguissem reerguer.
– Pronto, está bem! – reclamou. – És um bocado chata, sabias?
– Melhor para mim, agora vai para a cama, curar esse pifo.
– Ó Ed! – Simão libertou-se da mãe e voltou para trás.
– Valha-nos Deus! – Adelaide deitou as mãos ao alto, em prece.
– Porque é que não me ligaste quando caíste? Se é que caíste
mesmo! Eu ainda vou investigar isso.
– O meu telemóvel caiu ao mar quando escorreguei – explicou –, e uma mulher que viu o tombo ofereceu-se logo para me
levar ao hospital.
– Uma mulher? – perguntou Simão. O corpo oscilava perigosamente para a frente e para trás. Semicerrara os olhos. A exaustão combatia-o e ganhava terreno. – Era boa? – Riu e soluçou ao
mesmo tempo.
As bebedeiras incomodavam Eduardo porque transformavam
Simão num idiota. Era como assistir a uma luta em que o irmão
perdia, e Eduardo nada podia fazer para o ajudar.
– Cama, já! – Desta vez, Adelaide gritou.
Simão acatou a ordem e, cabisbaixo, meio aos tombos, avançou
em direção ao quarto que partilhava com o irmão.
Eduardo acompanhou com o olhar o triste percurso dele até ao
quarto.
– Hoje vou dormir aqui – anunciou. – Aquele quarto não vai
cheirar lá muito bem.
Adelaide não respondeu. Agarrava-se à cruz que trazia ao pescoço e Eduardo, pela primeira vez, viu os estragos que a vida causava na mãe. Parecia ter envelhecido dez anos desde o início da
noite e a cada golfada de ar que procurava, empurrando o punho
contra o peito, um ruído rouco saía da sua garganta.

16

Capítulo 2
Júlia

Júlia mal conseguia acreditar que o rapaz que acabara de levar
ao hospital, que ajudara por puro altruísmo, vivia na casa de Simão.
Abriu a porta do Smart Forfour e, antes de entrar, abanou a cabeça, aturdida com a descoberta.
– Tanto tempo! – interpelou a sobrinha, que, apesar dos seus 17
anos, adquirira da irmã mais velha de Júlia o temperamento e a delicadeza.
Na verdade, Júlia não demorara mais do que 5 minutos a enfrentar um pedaço do seu passado. Os olhos daquela mulher demoraram menos de 30 segundos a transmitir-lhe o quão desprezada
era a sua presença ali.
– Sentes-te bem? – perguntou Vanessa. – Estás um bocado pálida.
Júlia ficara alguns minutos a espreitar pela janela da casa de
Simão, e vira como Adelaide tratara o rapaz. Com o alpendre entre
ela e a casa e com o barulho das ondas a rebentarem atrás, não conseguira ouvir o conteúdo da conversa. Mas o toque, o jeito de lidar com
ele… Júlia conhecia bem aqueles gestos de Adelaide, e já os odiara.
– Tiaaa – cantarolou Vanessa.
– Estou só um bocado cansada.
– Tu é que quiseste ir ver o mar – disse Vanessa. – Por mim tínhamos logo ido comer. Também estou um bocado colada ao assento do
carro e a precisar de dormir.
– Claro que tínhamos de ir ver o mar primeiro! Para abençoar
a nossa estadia aqui.
17

– Tens cada uma – retorquiu Vanessa, rindo. – E agora, podemos
ir jantar alguma coisa?
– Sim, também estou esfomeada.
Não tinha fome. O rebuliço de protesto do estômago dissipara-se quando o rapaz apontou para aquela casa no cimo da duna. De
início não reagiu, não associou logo. Depois, não aguentou e ofereceu-se para o ajudar a chegar ao cimo. Acreditou, por momentos,
que a casa já não pertencia à família de Simão, que estava arrendada
para férias, tal como a maioria dos imóveis da vila. Contudo, precisava de saber, de ver com os seus olhos se o tempo os levara dali.
O rapaz parecera-lhe familiar. Aquele formato do rosto, a forma
como sorria… Agora juntava as peças. Fosse ele quem fosse, era da
família. Jamais se daria o clique só pelas parecenças. Os olhos não
eram os mesmos e possuía um atrevimento e confiança que Simão
nunca mostrara. Foi preciso ver Adelaide para sentir que viajara
no tempo. Intimidara-a. Tantos anos depois, mesmo sendo uma
mulher feita, Júlia diminuíra perante aquele projeto de mulher. Os
cabelos podiam ter crescido e adquirido um tom mais grisalho,
as costas inclinado, tornando-a ainda mais pequena, mas a força
era a mesma. Uma pedra que parira um rochedo, e que o protegia
como uma muralha.
Protegia-o de mim.
Júlia sabia que ia enfrentar mudanças. Conhecia os perigos de
ter esperado tantos anos para voltar àquele local, mas não tivera
outra hipótese.
De repente, receou não ter mais nada ali. Temeu que tudo se tivesse evaporado e que não conseguisse provar nada. Aceitara e concordara com as conjeturas que a família e os médicos lhe haviam
contado acerca do que ela vivera – e não eles –, mas sempre com
a confiança de que, um dia, reuniria as evidências necessárias e se
livraria do rótulo que a transformara numa criatura medíocre, dependente dos pais para todos os movimentos.
No ano anterior, conseguira convencer o juiz na audiência de que
a interdição por incapacidade já não era necessária. Júlia demonstrara competência para gerir a sua pessoa e para ter opinião sobre
o rumo dos seus bens. Todavia, não se livrara do controlo. O juiz
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concluíra que se justificava a vontade dos pais de lhe restringir a capacidade na administração do seu património. Não podia comprar
uma casa para si sem a assistência deles. Tinha de viver sob o teto
deles, no Estado Novo, onde o pai se impunha como Salazar e a mãe
era a sempre atenta PIDE. Fora declarada inabilitada com fundamento em habitual prodigalidade e abuso de estupefacientes, além
da anomalia psíquica não agravada.
Era um passo. Um passo curto, de bebé, trôpego ou coxo, mas
era um passo em frente.
Agora, via a falésia de esperança que erguera a desmoronar-se.
Havia um alvo, uma cruz no mapa, um lugar que era crucial
ainda existir. Uma peça importante que não podia ter sido levada
pelo tempo. O casebre não podia ter desaparecido. Depositara
grande parte das suas esperanças naquele local.
– Tia? – Vanessa apercebia-se de que a respiração de Júlia acelerara. Fechava as mãos em torno do volante com tamanha força que
os dedos estavam brancos.
Júlia deu o pisca para a direita e encostou o carro. Aguardou
que os carros passassem e que a estrada ficasse livre. Sempre sob
o olhar atento da sobrinha, fez inversão de marcha e dirigiu-se para
a estrada que levava a Ofir.
– Preciso de confirmar uma coisa – explicou.
– Que coisa? – protestou Vanessa. – Ó tia, eu estou cheia de
fome! Onde é que vamos?
– É rápido – disse Júlia, determinada a levar a sua avante e a
ignorar o amuo de Vanessa.
A noite escurecera ainda mais ao atravessar o arvoredo que ladeava a reta de Ofir. Pinheiros de ambos os lados emanavam um
odor límpido a frescura e resina. Alguns carros desencantavam estacionamentos na berma. Jovens deambulavam pela estrada, conversando em voz alta, cantando, a queimar tempo até à abertura da
discoteca, situada mais acima.
Viraram à direita por um caminho que não era visível de relance, sobretudo àquelas horas tardias. O Smart trotou pela gravilha, queixando-se da velocidade e da pouca resistência que possuía
para circuitos daquela intensidade.
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– O que é que estás à espera de ver no meio do pinhal com esta
escuridão? Não era melhor virmos cá amanhã, durante o dia? –
questionou Vanessa, confusa e com os olhos postos na postura decidida da tia.
Júlia deu sinais de luzes, lembrando a Vanessa que os carros têm
faróis. Vanessa revirou os olhos e afundou-se no assento a observar
com assombro a escuridão que os pinheiros projetavam, que as engolia à medida que enveredavam pinhal adentro.
O caminho estreito terminava num largo espaçoso, desprovido
de árvores. No centro, percebia-se a presença de um casebre, pequeno e rústico. Pelo aspeto deteriorado, não era habitado.
A alguns metros, Júlia travou, puxou o travão de mão e saiu do
carro. Vanessa imitou-a. Os faróis apontavam para o casebre, evidenciando as suas carências. A construção era de pedra e o telhado
de telhas gastas, velhas, partidas e com tonalidades de cor diferentes. Duas janelas fronteiriças, com os vidros imundos e rachados,
ladeavam uma porta de madeira.
– Ainda estou a tentar perceber o teu fascínio por este sítio –
disse Vanessa, segurando a porta do carro aberta, num sinal de
quem não se queria demorar ali.
Júlia esboçou um sorriso apatetado e atirou a Vanessa a chave
do carro.
– Não vais entrar ali, pois não? Tia? Olha que isso pode estar
cheio de bichos! – Vanessa seguiu-a a medo.
Júlia forçou a porta, que emperrara pelo desuso. Com algum esforço conseguiu abrir uma frincha, suficientemente larga para entrar de lado.
– Tia – choramingou Vanessa –, não entres aí, por favor.
Vanessa assustou-se com um estrondo. Fez-se luz no interior.
– O que foi isto? – perguntou, apesar de Júlia não a conseguir
ouvir.
Seguiu-se um ruído, como um carro engasgado que não pega na
ignição, que adquiriu com lentidão um tom mais monótono.
Vanessa esfregava os braços com as mãos para se aquecer. Como
a tia nunca mais saía, optou por entrar.
O espaço era minúsculo e ainda mais deprimente do que visto
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pelo exterior. Duas assoalhadas apenas. A sala e a cozinha eram
uma só e havia um quarto à direita, também com uma janela. Em
frente, uma casa de banho com polibã, um lavatório e uma sanita
que não via detergente há anos. O cheiro queimava as narinas e Vanessa viu-se obrigada a usar a boca para sobreviver àquela visita.
Júlia abriu a torneira da cozinha e água vermelha jorrou aos soluços, descendo pelo ralo. Deixou-a correr, absorta no ritmo com
que rodopiava e desaparecia, tingindo a pia num tom de cobre.
– De onde vem a água? – perguntou Vanessa.
– Hum?
– A água, de onde vem? A luz vem de um gerador, pelo barulho
que faz, só pode ser isso. A água é que estou confusa, pelo estado
em que isto está, deduzo que o dono também não esteja interessado
em pagar água. Tem de vir de algum lado.
– Poço – respondeu Júlia.
Vanessa olhou à volta, observando. O soalho era de pedra na
sala e na cozinha. O único quarto tinha os tacos lascados e soltos.
Era alto, o que não aparentava visto pelo exterior, e possuía uma
certa beleza rústica que até Vanessa, amante citadina da Invicta,
sabia apreciar.
– Como é que alguém deixa um sítio destes estragar-se assim?
Isto ainda deve valer uns trocos, não? – perguntou Vanessa, percorrendo o espaço a medo, porém com curiosidade.
Júlia fixava um ponto no nada e mastigava em seco. Nos escombros, sob o lixo que entulhava o chão do casebre, podia esconder-se
o objeto que a salvaria de uma vida de rejeição e mentira. Inspirou
fundo e Vanessa esboçou uma careta perante a coragem da tia.
– Sabias que, de todos os sentidos, o olfato é aquele que reaviva
com maior facilidade a memória? – questionou Júlia.
Vanessa fitou-a de sobrolho erguido.
– E isso vem a propósito de…
Júlia voltou a sorver o ar com vontade e Vanessa torceu o nariz.
– Foi um sítio muito especial para mim – explicou Júlia.
Não eram raras as vezes em que a tia divagava. No entanto, ao
contrário do resto da família, que encarava esses devaneios como sinais da anormalidade de Júlia, Vanessa compreendia-os como uma
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característica da personalidade dela. Não os ignorava e esforçava-se
por ascender ao nível de imaginação da tia, mesmo que fosse habitual que o significado permanecesse uma incógnita para si.
Vanessa ia questioná-la novamente, pois não se sentia minimamente esclarecida quanto ao que a tia estava a tentar dizer, mas foi
interrompida pelo som do telemóvel.
– Merda! É a tua avó – disse Júlia, a coçar a testa.
– Onde vais? – Júlia saía com o telemóvel na mão.
– Rede – respondeu, apontando para o exterior. – Mãe?
– Ju? – Júlia ouvia muito mal a voz da mãe. Olhou para o visor
e constatou que só tinha uma barra.
– Estou com pouca rede, mãe. Chegámos bem.
– Estás na Amorosa?
– Sim – respondeu Júlia.
– Ju? Estás na Amorosa? – repetiu a mãe.
Júlia bufou, olhou para dentro do casebre, certificando-se de
que Vanessa não a seguira. Falou devagar para a mãe entender:
– Sim, mãe, estamos na Amorosa! Vamos agora jantar ao bar
perto da praia.
– A Va…ssa?
– Mãe, não estou a ouvir nada! Depois ligo-te.
A luz do casebre apagara-se durante o tempo em que estivera ao
telefone. Junto ao carro, Vanessa levantava os braços e juntava as
mãos em suplício.
– Será que podemos ir comer?
Tinham jantado um cachorro na esplanada de um bar face
à praia. Júlia arriscara ao escolher esse local. Poderia ter encontrado
alguém que a reconhecesse e ainda não se sentia preparada. O encontro com Adelaide fora emoção suficiente para um dia só. Adiara
até então o momento em que contaria à sobrinha que não estavam
na praia onde dissera que iriam. Contudo, a pergunta surgiu mais
cedo do que Júlia previra, no momento em que estacionava o carro
em frente ao único hotel da vila.
– Tia – chamou Vanessa. – Nós não estamos na Amorosa, pois
não?
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Antes que Júlia pudesse responder, Vanessa apontou para o letreiro do hotel.
– Já vi aquele nome em muitos sítios, inclusive “Café Apuliense”
e “Festas da Nossa Senhora da Guia em Apúlia”. – Vanessa não parecia contente, porém, evidenciava os factos que colhera com alguma
calma. – Onde estamos? Isto não é Viana do Castelo, pois não?
Júlia não disse nada. Desligou o carro e fitou o nada. Vanessa ergueu o sobrolho, surpreendida, e quando percebeu o que realmente
se passava, saiu do carro abanando a cabeça em desaprovação, e fechou a porta com brusquidão. Júlia seguiu no seu encalço e travou-a,
quando esta virava para uma ruela escura, segurando-lhe no braço.
Vanessa rodou o dedo na sua própria têmpora e Júlia soltou-a.
Teve de seguir Vanessa alguns metros, e viu naquela atitude da
sobrinha um pouco de si mesma – também ela caminha sem rumo
quando fica nervosa. Vanessa sentou-se numa pedra, à entrada de
uma casa, e fitou a tia com desaprovação.
– Tu planeaste isto tudo desde o princípio, não foi?
Júlia deixou cair o braço junto ao tronco, derrotada.
– Acabaste de dizer à avó que estávamos na Amorosa, na Amorosa em Viana do Castelo, mas não! Estamos na Apúlia, Esposende,
e por algum motivo tu tens de mentir sobre isso.
– Vanessa, pelo amor de Deus – Júlia deixou-se cair de joelhos
junto aos pés da sobrinha –, tens de colaborar comigo, por favor.
Esta é a minha única hipótese.
O pavimento irregular esfolara-lhe os joelhos e isso não passou
despercebido a Vanessa, que tentou amparar o movimento masoquista da tia.
– Hipótese de quê? – Vanessa levantou a voz, não tanto para repreender a tia, mas para que ela percebesse a necessidade que tinha
de entender o seu papel naquele lugar.
Júlia não queria contar mais nada, porque também não sabia
como o fazer sem parecer louca e receava, mais do que queria admitir, esse rótulo medonho. Se Vanessa fosse embora, os pais iam
buscá-la. Ou pior, não a iam buscar de todo.
– Tia – Vanessa pegou na mão de Júlia –, eu sei que tens 36 anos…
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– Onde? – Olhou para o próprio corpo e rodeou os seios empinados e firmes com as mãos.
Ambas sorriram.
– Sei que tiveste uma passagem muito difícil na tua vida e que
há um grande esforço da parte de todos em esconder o que quer
que tenha acontecido. – Júlia tombou o rosto magro no colo da sobrinha. – Mas se queres que te ajude, tens de abrir o jogo comigo.
Diz-me o que estamos aqui a fazer.
– Eu preciso de fazer isto, Nessa. – A voz saía estrangulada. – Eu
preciso de saber o que aconteceu, de fechar este ciclo.
Júlia gaguejou e começou a tremer. Vanessa abraçou-a, afagando-lhe o longo cabelo cor de ébano que ia quase até meio das costas.
– Tomaste a tua medicação? – perguntou Vanessa, apercebendo-se de que tinha de dar algum espaço a Júlia. A última coisa que
queria presenciar era um dos seus ataques de pânico. Primeiro,
porque não saberia como reagir, e segundo, porque adorava a tia,
e sabia que se se descontrolasse, seria o retorno à clínica, aos médicos e, por conseguinte, às discussões da mãe com a avó sobre o excesso de medicação que a tia ingeria por dia.
Júlia forçou mais uma vez a memória e a confusão deu-lhe tonturas.
– Promete-me só que não é nada perigoso – pediu Vanessa. – Se
a minha mãe descobre que permiti que te metesses em sarilhos, ela…
– Ei! Mas afinal quem é a adulta aqui? – perguntou Júlia, fingindo-se muito ofendida.
– Tu percebeste o que quis dizer.
Percebendo que Vanessa continuava a aguardar por uma amostra de confiança por parte dela, Júlia explicou:
– A minha cabeça, Nessa… a minha cabeça não se consegue
lembrar de tudo e eu preciso mesmo de saber o que aconteceu
aqui. – Pegou nas mãos da sobrinha e esta aconchegou-as ao regaço,
de tão frias que estavam. – Se me tento lembrar, fica a doer-me a cabeça. – Apertou as têmporas com ambas as mãos. Vanessa baixou-as e afagou-lhe os braços, incitando-a a acalmar-se. – Os médicos,
os teus avós, até a tua mãe, querem que eu acredite numa mentira.
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Eu tenho de provar que não foi assim que as coisas aconteceram
para poder ser dona da minha vida.
– Não me queres contar o que precisas de descobrir? – pediu
Vanessa com carinho.
Vanessa sentia-se gelada por dentro. Aquela viagem fora marcada com meses de antecedência e só ela sabia o que lutara contra
os pais, que não queriam permitir que ela fosse sozinha com Júlia
para longe da vista deles. Para os convencer, aludira aos progressos da tia, e ao retorno desta à vida social com as amigas de longa
data. Também relembrara a mãe dos serões que passava com Júlia
na casa dos avós a assistir a filmes, e do quão agradável a presença
da tia se tornara no último ano, desde que saíra da clínica pela última vez. Até tivera de citar o que a mãe havia dito aos próprios pais
sobre darem uma oportunidade à irmã para provar que era merecedora da confiança deles. Empreendera um esforço hercúleo para
que estas férias se concretizassem, confiante de que a tia queria
estar com ela, que se queria divertir um pouco na sua companhia.
E agora descobria que tudo não passara de um estratagema para
a tia sair de perto do olhar controlador da família e enveredar pelas
suas próprias loucuras. Vanessa sentia-se usada e, por um lado,
queria acabar com aquilo e ir para casa. mas, por outro, a amizade
que nutria pela tia não a deixava ligar de imediato para a mãe e dar
com a língua nos dentes.
– Eu… eu não posso. Não agora. Só quando puder provar é que
me vou arriscar a contar tudo outra vez, como no dia em que tudo
aconteceu.
– Ok. É justo – disse Vanessa, sabendo que fora essa mesma história, a que a tia ocultava agora, e a insistência dela na veracidade
dos factos, que constituíram o motivo do seu encarceramento na
clínica. – Quando estiveres preparada… Ainda assim – continuou,
dividida entre a esperança de que as expectativas que nutrira ao
longo dos meses que antecederam aquele verão ainda não se tivessem evaporado, e o receio de estar a enveredar por um caminho
que a família viesse a desaprovar, caso soubessem que ali estiveram
e ela permitira –, estou com medo de que esta viagem não tenha
sido boa ideia.
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Júlia pressentiu que Vanessa se protegia, mostrando compreensão, mas que a confiança quebrada a fizera recuar, levando-a a ponderar se não seria melhor entregá-la em mãos competentes. Tinha
de escolher bem as palavras, doravante. Afirmar que os médicos,
os pais, e o mundo estavam errados em relação a ela só a conduziria para a alçada destes mais depressa. Assim que Vanessa dissesse
para onde Júlia a levara, esperavam-lhe mais sessões de terapia.
– O que é que sabes sobre o meu… hum… problema?
– Pouco – confessou Vanessa. – A mãe contou-me que aconteceu
uma coisa má, que fizeste uma coisa um bocado macabra e que agora
acreditas que aconteceu outra coisa, para te protegeres da verdade.
– Bem – suspirou Júlia, já habituada a ouvir este diagnóstico –,
são muitas “coisas”.
Era fácil para Vanessa perceber que as suas palavras magoavam
a tia e a atiravam para um lugar de memórias dolorosas, recordando-a da forma como era pintada no seio familiar durante a sua ausência.
– Podes ficar sossegada. Sei bem o que é verdade e o que é mentira, e os médicos tinham razão, em parte. – Hesitou um segundo.
– Tenho absoluta noção do que foi real e daquilo que inventei na
minha cabeça.
– E as provas que procuras? – insistiu Vanessa. – Para que vão servir ao certo? É tudo tão confuso, tia – suspirou, numa ânsia de obter
uma resposta que lhe tranquilizasse o receio que se apoderava dela.
– São para outros pormenores que eu sei que aconteceram, mas
que, por me ter iludido tanto, não consigo fazer com que soem
reais, percebes? – tentou explicar Júlia.
– Mais ou menos – confessou Vanessa.
– Quero sobretudo ridicularizar as partes que acreditava serem
reais. Para me ajudar a construir lembranças mais sólidas daquilo
que me aconteceu, sem precisar que me contem, que me expliquem
o que vivi. – Júlia ergueu-se, pousou as mãos nas ancas e bufou,
exasperada. – É complicado. Tens toda a razão, é confuso.
– Sim… e está a parecer-me bem mais complicado do que o que
me queres fazer crer.
– Vanessa, minha querida, tens de confiar em mim. – Agarrou-lhe os ombros. – Prometo que não nos vou colocar em nenhuma
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situação perigosa ou ilegal. No fundo, aquilo que verdadeiramente
preciso é de reconstruir a minha identidade.
Vanessa permaneceu em silêncio, encarando a tia. Júlia implorava confiança e acabou por verbalizá-lo:
– Preciso muito da tua amizade e do teu apoio agora. Pelo menos
uma vez na vida, necessito que me deixem tomar decisões, que confiem…
Vanessa aquiesceu, contrariando o seu bom senso. Duvidava do
discernimento da tia em saber distinguir o correto do errado, mas
era, acima de tudo, sua amiga. Como a poderia trair?
Júlia lutava contra os remorsos por usar Vanessa para atingir os
seus fins. Se a mãe dela, sua irmã, descobrisse, proibiria a relação de
ambas. Não seria a primeira vez que tomava essa medida e que acabava por voltar atrás na sua palavra, ao perceber que a filha adorava
a tia caçula. Júlia fizera uso desse amor, e sabia-o.
O quarto tinha duas camas, mas, mesmo assim, Júlia deitou-se
na cama da sobrinha. Vanessa não a impediu, nem questionou. Júlia
cobriu-se até ao pescoço com o lençol e aninhou-se no flanco da sobrinha, tal como uma criança pequena com medo do escuro.
– Aqui nem parece verão – comentou Júlia. – Está mesmo frio
durante a noite.
Porém, os terrores assomavam à sua mente distorcida. Aquela
confusão que lhe dava vómitos, se se esforçasse por focar.
A sobrinha, deitada a ler ao seu lado, enternecia-a. Confiara, dera
provas da sua lealdade, mesmo depois de ter sido ardilosamente enganada. O carinho que nutria por aquela jovem cresceu ainda mais.
Contudo, não se sentia mesmo preparada para lhe contar tudo aquilo
de que se lembrava: tudo enevoado, em fragmentos. A dor viria à tona
ao reviver e também não era capaz de explicar como é que tudo o que
fazia tanto sentido para si era adjetivado de irreal.
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