ELSA

GUILHERME

Elsa Guilherme sempre gostou de livros e de palavras. Em
criança, não havia um livro em casa que não tivesse lido. Mais
tarde, quando não os comprava, ia à Biblioteca buscá-los.
Sempre ouviu histórias: de vida, de expectativas, de sonhos. Concluiu, nos seus 44 anos, que todos temos uma história, que
explica tudo – o que dizemos e as escolhas que fazemos.
Estudou Ciências da Comunicação na Universidade Nova e dedicou-se à consultoria de formação. Queria que a formação alterasse a vida das pessoas de uma empresa, as mudasse um
pouco, lhes causasse impacto para que, no dia seguinte, quisessem fazer algo diferente.
Tinha o sonho de escrever um livro. Escreveu-o em 2016, mas
não foi suficiente e nunca mais parou.
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A cópia ilegal viola os direitos dos autores.
Os prejudicados somos todos nós.

A ti, meu amor.
Devo-te este livro. E todos os que hão de vir.
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A Casa

Era o vento, que soprava com força. Pela vereda, o vento entrava
e envolvia as folhas do chão num remoinho, atirando-as ao ar e fazendo clareiras naquele tapete de quase outono. As árvores dobravam de um lado ao outro, castigadas, e era como se os ramos de
umas tocassem, em fúria, nas outras árvores, numa espécie de combate de espadas. A natureza revoltava-se no bosque que rodeava
a Casa. Saindo da estrada por uma vereda, contornando as árvores,
chegando a uma clareira, era ali que ela se erguia, ou o que restava
dela, sobranceira, forte. As heras pareciam fechar-se sobre as paredes, para a proteger da intempérie. Pelos espaços que sobravam, entrava a chuva. Batia uma portada com a qual o vento ia brincando,
mas fechou-se com toda a violência.
Basta!
A Casa parecia ansiosa por toda aquela chuva. Resistira a mais
de 200 anos e continuava a erguer-se naquele bosque, orgulhosa.
Parecia à espera. A tempestade passou algumas horas depois, causando mais umas telhas partidas. Eram mais feridas naquela carapaça que já ali estava há tanto tempo, mas as feridas nunca foram
suficientes para a derrubar.
A Casa serenou e o vento deixou-a em paz.
É duro o local onde fica a Casa, desabrigado, permitindo que ela
seja fustigada pelo vento, pelo frio e pelas trovoadas que eletrificam
o céu. Naquela noite, apenas as sombras se alongavam para lá da
casa e da clareira onde ela se enraizou. Da entrada, um caminho
de pedras segue até à borda de um precipício sobre o Douro. No
9

escuro, define-se um penedo que pesará toneladas, medindo largos
metros, com a altura de dois homens. Parece uma fortificação, mas
sem qualquer intervenção do homem.
Na Casa, no andar de cima, um casal de pássaros aconchegou-se num abrigo muito reduzido. De repente, levantaram voo, com
aquele barulho. O chão rangeu debaixo dos passos que pararam
à entrada daquele quarto. Era sempre ali, naquele quarto, naquelas
paredes que gravaram risos, choro e onde agora havia paz. Mas era
uma paz de morte, sofrida, lamentada, de tanta dor. O soalho rangia sob o peso. Tudo naquela casa estava no fim.
Sobrara a dor e o mal. Esses, continuavam ali, como manchas
do passado.

10

Miradouro

Setembro chegara, com uma onda de calor fora de tempo que
carregava a atmosfera, alimentando ventos fortes que fustigavam os
montes. O Norte é pródigo em tempestades súbitas que fazem cair
o sistema de eletricidade e deixam povoações inteiras às escuras.
Era no meio das pedras, como quem segue o Douro até à nascente,
que Vilar de Fragas se avistava, no cimo do monte, escondida de
quem viaja no rio. Do outro lado da ponte, antes de cruzar as margens, erguia-se o miradouro que deixava admirar a vila, com a torre
da igreja, mas pouco mais. As árvores não deixavam ver além, nem
mesmo aqueles enormes pedregulhos. Espantosamente, pareciam
equilibrar-se no alto daqueles montes, dispostos a lançarem-se ao
rio e sobre quem quer que passasse lá em baixo. Isso seria morte
certa.
Luísa parou o carro. Ter conduzido durante todas aquelas horas
maçara-lhe os músculos. Saiu e encostou-se ao automóvel, aproveitando a sombra de uma árvore. A saia colara-se ao corpo e deixava
adivinhar as formas torneadas. Esticou os braços, num espreguiçar
indolente, e acendeu um cigarro.
Acenou com a cabeça, incrédula.
Era para ali que ia, se o GPS não a enganara. Vila… Não, Vilar
de Fragas. Ora, fragas eram pedras, por aquilo que vira no dicionário. E eram muitas, de facto. Uma era especialmente assustadora,
aquela com o formato de… de… A palavra que lhe assomava ao
espírito era lágrima. Que triste.
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Luísa abanou a cabeça, de forma a afastar o pensamento. Triste.
Não queria pensar mais nisso. Apagou o cigarro debaixo do pé
e apanhou a beata para a deitar no caixote do lixo. Voltou ao carro
para seguir caminho.
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Vais?

– Luísa?
– Hã?
– Vais ou não?
– Vou aonde?
A mulher de minivestido suspirou, com a paciência a ser-lhe testada.
– Porra, pá, lá estás tu… Estou a falar para quê?
– Diz, Joana, estou a ouvir.
– ’Tás a ouvir o caraças…
Luísa franziu o sobrolho Tinha de admitir que Joana tinha
razão.
– Que merda, Luísa, desce à terra. Preciso de saber se vais lá ou
não.
Luísa baixou os olhos. De facto, não estivera a ouvir nada e não
estava a perceber onde era lá. Aparentemente, a chefe tentava definir há 10 minutos o que iam fazer com uma propriedade, se a representavam ou não, mas Luísa tinha outro problema na cabeça.
Como se lhe adivinhasse os pensamentos, a mulher de minivestido levantou-se, deu um ou dois puxões para o descer e acendeu
um cigarro.
– Preciso de saber se posso contar contigo para ires a esse tal
sítio… Vilar das Fragas, que deve ser um fim de mundo cagado
nas pedras, para ver se a tal mansão nos interessa. O tipo refere
aqui «problemática». Ora, que raio é isso de «problemática»? Se for
a porra de um pardieiro, esquece. O que não falta por aí é merda
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que não se vende. Mas o tipo que nos ligou parecia simpático e pode
valer a pena a viagem.
Joana não parecia só rasca, era rasca. Tinha um linguajar taberneiro, com palavrões, nomes feios e tudo o que lhe tirasse a feminilidade, mas era amiga e tinha um coração enorme.
– Hum, pois… Mas, sim, eu vou.
– Ótimo. Levanta-me esse cu da minha cadeira e pira-te.
Luísa saiu do gabinete. Conheciam-se há anos e Joana sabia que
a amiga era a melhor avaliadora da agência. Os imóveis que escolhia para a sua carteira nunca ficavam disponíveis durante muito
tempo, eram rapidamente vendidos por um bom preço e boa margem. Com a crise, a imobiliária especializara-se nestes imóveis de
segmento elevado, e Luísa era excelente nessa seleção.
Um rosto assomou à entrada do gabinete de Joana.
– Ela vai?
– Claro que vai.
– Mesmo com o miúdo prestes a ser internado?
– Especialmente por isso. Ela não pode ficar aqui, algo pode correr muito mal. – A pessoa com quem falava cruzou os braços e acenou a cabeça, mostrando que percebia.
– É assim a vida. E você, traga-me um café, não lhe pago para
estar aí especada, a limpar-me a ombreira da porta.
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Vilar de Fragas

Luísa conduziu o carro pela estreita vereda ladeada de árvores.
Apenas conseguia ver a estrada até à curva seguinte. Contornava um
muro, quando foi apanhada de surpresa por um carro na direção
oposta. Quase fechou os olhos a imaginar o impacto, mas o condutor
do outro automóvel acelerou e passou a alguns centímetros.
– Idiota! – protestou, face ao medo que sentira, indignada com
a velocidade excessiva do outro carro.
Fez o resto do caminho de forma tranquila, mas muito mais
devagar. Pelas coordenadas do GPS, a Casa estaria prestes a aparecer. Fez outra curva e viu-a. Devia ser aquela. Por entre as árvores,
numa pequena clareira, ali estava.
Era um pequeno palacete, um solar nortenho do século XIX,
já maltratado e com mostras de ruína iminente. Ameaçava perder uma das pequenas chaminés. A vegetação ganhava terreno,
mostrando já algum descuido. Luísa saiu do carro, deslumbrada.
A entrada fazia-se por uma pequena escadaria elegante, de pedra
e corrimão de ferro, até uma porta trabalhada, protegida por um
pequeno alpendre com balaustradas. Era a descrição que recebera
da chefe nas folhas impressas que largara no banco ao lado do condutor: Rés do chão, primeiro e segundo andar, janelas altas, portas
e varandas de duas folhas, bandeiras fixas e arredondadas com desenhos curvilíneos, com molduras de granito rematando as padieiras
e os cantos superiores e um pequeno friso boleado, em relevo, ambas
na tradição da casa portuense. Largou as folhas novamente no
banco do passageiro.
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A Casa era espetacular. A fachada era o que mais impressionava,
com painéis de azulejo azul e branco que se mantinham em bom
estado. Ainda parecia habitada, mas naquele limite que, uma vez
ultrapassado, pareceria abandonada, com as ervas daninhas a ganharem terreno.
Luísa suspirou.
O combinado era encontrarem-se naquele dia, sexta-feira, 4 de
setembro, às 9h00. Ficara de se reunir com um tal Pedro Monteiro
à porta da Casa. Luísa olhou em volta, mas não havia vivalma. Consultou o relógio e levantou uma sobrancelha. Eram já 9h30. Odiava
quando os proprietários, os principais interessados, se atrasavam.
Assumiam que o seu tempo era mais valioso do que o dela, o que
a deixava muito, muito irritada. Ultimamente, não tinha paciência
para pessoas. Não tinha paciência para nada.
Voltou para o carro e pegou no telemóvel. Nas folhas impressas
havia um número de contacto. Marcou e ouviu o sinal de chamada.
– Estou?
– Estou, sim, bom dia. Estou a falar com… Pedro Monteiro?
– Sim, sou eu.
Ouvia-se o sistema de alta-voz ligado e a deslocação do ar. O interlocutor ia a conduzir.
– O meu nome é Luísa Menezes. Eu venho avaliar a sua casa, em
Vilar de Fragas. Combinámos hoje, às nove… – Ouviu o praguejar
baixinho do homem. Devia ter-se esquecido. – Estou?
– Sim… Desculpe, tive de vir de urgência ao Porto. Saí quando
ainda não eram nove. Devemos ter-nos desencontrado por minutos… Eu… lamento muito, mas não vou poder recebê-la. Está aí?
– À porta. Como combinámos…
– Pois. Lamento imenso… Ahhh… Podemos reagendar para segunda?
– Segunda? – Luísa suspirou. O que iria fazer durante um fim
de semana inteiro no fim do mundo? Provavelmente, nem um local
decente para dormir conseguiria encontrar. Não tinha grande escolha. – Bem, terá de ser, não é?
– Peço imensa desculpa… Não sei se percebi o seu nome.
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Não, não percebeu. Isso era óbvio. Se tivesse percebido, não teria
de o repetir.
– Luísa Menezes.
– Bom, Luísa, então, segunda-feira, às onze. Agora, não se
atrase…
Luísa suspirou, contrariada, mas o engraçadinho desligou.
A vida pregava-lhe sucessivas partidas. Estragava-lhe o planeamento, trocava-lhe as voltas. Ultimamente, nada corria como planeado.
– Aposto que foi o idiota que me ia batendo na estrada! – protestou Luísa, em voz alta.
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