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Prefácio

«Assim como gosto do jovem que tem dentro de si algo do velho,
gosto do velho que tem dentro de si algo do jovem: quem segue essa
norma poderá ser velho no corpo, mas na alma não o será jamais.»
Cícero, Sobre a Velhice

Numa das suas obras mais conhecidas, o De Senectute (Catão,
o Velho ou o Tratado sobre a Velhice), Cícero ocupa-se do tema da
velhice. O grande orador romano mostrou como pretender resistir
a um movimento próprio da natureza, como o envelhecer, era uma
tarefa tão árdua, ingrata e vã, como argumentar com as pedras e
lutar contra gigantes ou contra a omnipotente vontade dos deuses.
Aceitando que não é possível fugir da velhice, Cícero optou por louvar as suas vantagens, colocando à altura do espírito, da memória,
da maturidade e da imaginação, o vigor e o prazer sentidos na juventude, altura em que, por vezes, tão pouco lhe aproveita. Depurada pelo esforço dos dias, a maior idade pode tornar-se sublime a
partir desses laços invisíveis com a intimidade do mundo.
Depois das histórias de Esmeralda e de Constança, dos romances O rio de Esmeralda e Voltar a ti, personagens femininas
fortes, capazes de fazer opções consistentes e de acordo com as
suas convicções, aceitando a transgressão quando ela se impõe e
se torna evidente, o novo livro de José Rodrigues acrescenta um
tema diferente a uma escrita cujo estilo se vem definindo, cada vez
mais constante, entre o texto narrativo, o tom coloquial e o acento
reflexivo.
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O tempo nos teus olhos, título do novo romance de José Rodrigues, enquadra-se, de forma muito aproximada, no elogio do
envelhecimento tal como Cícero o levou a cabo no De Senectute.
Este tema, que ainda não tinha sido abordado pelo autor nos seus
romances, é secundado por outra diferença entre este e os romances anteriores, que tem a ver com o facto de o protagonista ser uma
personagem masculina. Viúvo, sentindo o peso da idade e da solidão, Manuel não deixa de lado a prerrogativa de ser o dono da sua
vida, sem receio de tomar as decisões que acha importantes para o
seu bem-estar e para a sua felicidade. A vida de Manuel, o peso das
suas memórias, as opções que convoca para a sua vida, os sonhos
que alimenta, as perspetivas que desenha, as decisões que toma, as
relações que estabelece, são o exemplo das palavras de Cícero. Com
efeito, Manuel não deixa que a velhice o tome e o conduza; Manuel
constrói o seu processo de envelhecimento com lucidez, atento aos
sinais e às oportunidades, paciente com a família, mas determinado
na sua vontade, consciente de que é aquele o tempo certo e que é
o tempo que tem. Desta forma, o tema do romance corresponde a
uma reflexão antiga e complexa, mas apresenta-se como um tema
atual do mundo contemporâneo.
A história de Manuel enquadra-se, por outro lado, numa diegese mais diversificada. O romance, com efeito, demonstra um
crescimento no domínio da construção narrativa, diversificando as
histórias, criando personagens mais densas, que se desenvolvem e
subitamente adquirem mais relevância na economia do romance.
De um fio faz-se uma teia e José Rodrigues tem construído os seus
fundos ficcionais num sentido cada vez mais amplo e complexo.
Nesta diegese, outras personagens masculinas assumem também um papel principal. Mas, do outro lado, como parceiras escolhidas pelo destino, estão novamente mulheres fortes e decididas, que
vivem as suas próprias histórias, seja de crescimento ou de rutura,
seja de dor ou de contentamento. O romance é a história de todas
estas relações que se cruzam, desenhadas ao longo dos capítulos,
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em movimento de avanço e de recuo, mas sempre no caminho traçado por escolhas lúcidas e sustentadas pelo amor.
Tema que percorre as narrativas de José Rodrigues, é esse
amor que continua a ocupar um lugar de evidente protagonismo.
Mostrando um desenvolvimento cada vez mais complexo, multiplicando-se em situações e personagens, o romance cresce: a história de Manuel confunde-se com a história do filho Eduardo e com
a história da neta Joana, num tempo e num espaço que as personagens acabam por partilhar e onde encontram forma de serem
felizes. O amor é uma dessas formas de felicidade, mas além dele
apresentam-se outras como o comprometimento com o bem-estar
dos que os rodeiam, o cumprimento de sonhos, a mudança de vida,
a tolerância com o diferente ritmo de cada um e, sobretudo, o facto
de cada personagem agir de acordo com uma convicção que fundamenta, dá força e justifica o sucesso, que pode tardar, mas não
falha.
Diz o ditado popular que «o amor não escolhe idades». O romance apresenta três gerações diferentes que o provam. Manuel
espanta-se com a constância e a força dos sentimentos da neta; com
o filho preocupa-se e aconselha. Contudo, talvez não tenha consciência da profunda admiração que os dois têm por ele e pela sua
visão do mundo, simples e complexa ao mesmo tempo. Nessa construção o amor é fundamental, surgindo como redenção quotidiana.
Neste contexto de grande intensidade emocional que caracteriza todo o romance, a perda é novamente a pedra de toque. Ela está
nas circunstâncias que marcam o início do romance e determina o
desenlace do enredo. Contudo, contrariamente ao romance Voltar
a ti, a morte enquadra-se da história com a serenidade adequada às
circunstâncias. Além disso, permite ainda o desenvolvimento final
da história e uma arrumação das personagens à volta do desenlace.
Como refere Eduardo, sempre «o coração é maior do que a perda»,
porque a vida é maior que a dor e do que a saudade e a felicidade
não tem limites, nem tabelas, nem mapas, nem distâncias.
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No sentimento contemporâneo, a solidão assume contornos
que a tornam um trauma na sociedade. Mariazinha, uma das personagens principais, tem consciência do facto. Já no final do romance diz: «Vocês são muito novas, relativamente a mim, talvez
exista muita coisa que não conseguem compreender. A solidão
mata. E para que ela não mate, é preciso uma enorme força interior
de quem se sente só. Mas não chega. É preciso que todos assumam
a responsabilidade para que isso não aconteça.» Manuel tem essa
força interior capaz de construir caminhos inesperados em tempos
improváveis, ágil no pensamento e na vontade.
Como aconteceu com os últimos romances de José Rodrigues,
também em O tempo nos teus olhos o discurso narrativo está acompanhado de um discurso fotográfico. Pretendeu-se, como tem
acontecido, que os dois discursos dialogassem um com o outro, permitindo ampliar a leitura e mesmo conduzir a novos sentidos. Não
há, contudo, uma dependência entre os discursos que impossibilite
uma leitura autónoma. O conjunto das fotografias constitui uma
unidade com sentido por si mesmo, dando conta da alteração do espaço, dividido entre o campo e a cidade, entre o espaço interior e exterior, do crescimento emocional das personagens e do movimento
do tempo, tão visível na sequência das estações do ano, na vida e na
morte.
A escolha do discurso fotográfico foi ainda guiada pela procura de uma similitude com o protagonista, sobretudo tendo em
conta a relação direta que estabelece com as coisas, de forma simples, despida de maneirismos e artifícios. Numa das fotografias
mais emblemáticas, Manuel olha para o mundo. Imaginamos os
olhos semicerrados pela luz e pela distância e uma tácita aceitação
do destino… e da sua vontade sobre ele. Contudo, para a capa, escolheu-se o gato Nicolau. Presente no romance do primeiro ao último
capítulo, companhia de Manuel e Mariazinha, o gato acompanha
a história como «confidente», presença silenciosa, mas constante.
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Não faz mais do que aquilo que os gatos fazem habitualmente, e
nisso são já tanto, nessa companhia e conforto de que são garantia.
No seu discurso sobre a velhice, Cícero concluía que a principal
característica desta idade, também a sua maior vantagem, era a serenidade. Num tempo, que já é o último, seria lastimável o homem
velho que não se tivesse colocado acima da morte e dos seus medos…
sendo capaz de vê-la como um porto de abrigo depois de tão longa
travessia. Porque, na verdade, não há outra alternativa. A recomendação fica dada, por Cícero e pelo romance: contentemo-nos com o
tempo que nos é dado, seja qual for, porque não temos outro. Termino
com as palavras de Manuel para Mariazinha: «quero ficar contigo
para sempre, Maria. Mas para sempre é pouco tempo.» Somos breves
nesta existência, facto que nos é irremediavelmente alheio. Mas é
a consistência desse pouco tempo, nele cabendo a dor e amor, que
torna a vida de cada homem uma realização única.
Sara Augusto,
Macau, 16 de outubro de 2018
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– Não consegui dormir um segundo sequer. Nem esta noite,
nem na anterior, nem antes. Os comprimidos que elas me deram
no outro dia são mesmo uma porcaria, se calhar comprados num
hipermercado, naquelas secções que vendem xaropes para a tosse
e pastilhas para a garganta, mas que nos deixam quase sempre
ainda piores do que o que estávamos. Aposto que pensaram: «Não
vale a pena irmos à farmácia ou ao médico. O velho dorme com uns
comprimidos vulgares, o que importa é que sejam para dormir, por
isso, se forem baratos, melhor.» Ontem estiveram cá as duas, mas
nem sequer perguntaram se eu já andava a dormir melhor, acho que
até já se esqueceram que mos deram. Deram, não, paguei-os assim
que mos trouxeram. Estão enganadas se pensam que me curvam.
Só Deus sabe como me sinto só e a falta que a mãe delas me faz,
mas enquanto me sentir com forças, ninguém me tira daqui. Era
o que faltava. Quem manda em mim sou eu e enquanto tiver cabeça
e força nos membros, nem elas, nem os coneiros dos maridos delas,
que nunca souberam o que é ter tomates, hão de mandar.
Nicolau, o gato do telhado, não respondia ao dono. Sentado em
cima do cobertor que Manuel tinha sobre os joelhos, deliciava-se com
as festas no seu pelo macio, oferecidas pelas mesmas mãos que o tinham acolhido havia pouco mais de dez anos, como único sobrevivente de uma ninhada de meia dúzia, a última da enorme gata vadia
que toda a população de Caminho Novo ajudava a alimentar.
Teresa, a única mulher da vida de Manuel, falecera havia pouco
mais de um mês, a menos de uma semana de fazerem 50 anos de
casados, quando nada fazia esperar que desaparecesse de repente.
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Uma queda violenta no banho levou a senhora ao hospital, de onde
saiu sem vida.
– Eu sei que me ouves com atenção, Nicolau. Essas tuas riscas cinzentas estão a largar cada vez mais pelo. Tens saudades da
tua dona, bem sei. É por isso que nunca mais desapareceste daqui,
desde que ela se foi, ao contrário do que sempre fizeste até esta tragédia ter batido à nossa porta. Sinto-me como tu. Queria ter o teu
pelo e acabar com a minha dor, largando-o pela alcatifa fora, como
tu fazes. Em vez disso, cada vez tenho menos vontade de viver sem
ela aqui ao pé de mim, ao pé de nós. Sei bem que perdeste a vontade
de andar atrás dos ratos e das toupeiras do quintal, mas acho que
perdi muito mais do que isso. Descansa, não vou deixar que te falte
comida no prato. Mas não esperes nada delas. Se eu estivesse sempre a acenar-lhes com dinheiro, até vinham cá duas ou três vezes
por dia, com o pretexto de saberem de nós.
Não existem horas certas para refletir acerca das coisas mais
importantes da vida, incluindo a perda de alguém que se amou durante uma vida inteira.
– Eu sei o que me queres dizer com esse meio miar. Já nem consegues miar de forma completa? Valha-te Deus, estás velho, Nicolau.
Se tivesses estas dores nos joelhos, já te tinhas atirado para debaixo
de um carro qualquer que passasse nesta rua cada vez mais deserta.
O cobertor de lã que lhe cobria as pernas e servia de aconchego
ao gato era quase tão velho como a cadeira de balanço em madeira
de carvalho onde Manuel se sentava. Não lhe tirava a dor que sentia nas rótulas desde o momento em que se levantava, mas garantia-lhe a presença constante do seu amigo, que parecia perceber
cada uma das palavras que dizia. Os dias mais alegres faziam quase
sempre esquecer que, desde que se reformou, 10 anos antes, aquilo
era um mal com o qual tinha de viver, juntando-se a tantas outras
mazelas que ia somando, com os seus atuais 75 anos.
– Acho que não lhes vou fazer a vontade de arrumar todas as
coisas da tua dona. Sei bem o que elas querem. Mexer nas caixas
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onde ela guardava as coisitas dela. A roupa, tenho a certeza de que
não a querem, porque passavam a vida a criticá-la pela forma como
se vestia, como se alguma vez lhes tivéssemos pedido dinheiro para
comprar fosse o que fosse. Ou era a saia que nunca combinava com
os sapatos, ou a blusa que tinha uma nódoa. Até as dezenas de lenços que tinha raramente combinavam com alguma coisa. Ainda
bem que fiz questão de esconder em duas caixas, que deixei num
sítio onde ninguém consegue encontrar, as peças de ouro, os fios
e os colares, ou lá como isso se chama. Nem a ti vou dizer, apesar
de achar que já não tens força para ires desenterrar seja o que for.
Isso, podes miar, seu interesseiro, agora já consegues. Mas o que
farias tu com aquilo? Trocavas por um pacote de biscoitos rascas
para gato?
A cadeira que acolhia os dois amigos, o cobertor e o monólogo
estava a menos de um metro da porta envidraçada da varanda da salinha de estar, junto ao quarto principal. Uma chuvada forte ajudava
a aproximar mais uma noite de inverno, não deixando qualquer espécie de ilusão de que o tempo melhorasse tão cedo. Ainda assim, era
um espetáculo natural que Manuel achava bem mais interessante do
que tudo o que passava na televisão, que se encontrava apoiada no
móvel do canto da pequena sala, com o som desligado.
– Foi num dia de inverno, como o de hoje, que conheci a Teresa.
Ainda tu não fazias ideia nenhuma do que era a vida. Também eu,
apesar de já ter 20 anos quando a conheci, não fazia ideia nenhuma
do que era viver. Mas garanto-te que foi no dia em que a conheci
que soube o que era o amor. Eu sei que não acreditas, porque já andaste metido com tudo o que é gata em Caminho Novo, mas é possível amar mesmo antes de se começar a viver. Os olhos dela, grandes
e azuis, entraram por mim adentro como se quisessem dizer que
iam ficar comigo para sempre. E ficaram.
Manuel encostou a cabeça e fechou os olhos. Nicolau, feliz
por ver o seu melhor amigo finalmente a descansar, levantou-se
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devagar e esticou as patas, enquanto raspava o que lhe restava das
unhas numa das pontas do cobertor que continuava a cobrir as pernas do dono da casa. Desceu ao rés do chão e trincou qualquer coisa
que ainda restava no seu prato de plástico côncavo e azul, no mosaico 40 por 40 mais próximo da lareira da cozinha. A refeição não
demorou, tal como a decisão em não utilizar o miniacesso aberto ao
fundo da porta da cozinha que dava saída para o quintal. A chuva
tirava-lhe a vontade do passeio e, afinal de contas, na salinha de
estar do andar de cima acontecia algo que há muito deixara de ver:
alguém a sorrir enquanto sonhava. Voltou ao cobertor e ao colo
quentinho.
Não é difícil viajar sem sair do mesmo lugar. Também não
é difícil, imediatamente depois de se fecharem os olhos, percorrer
distâncias de algumas dezenas de anos ou até mesmo parar em lugares que já não existem, na companhia de pessoas que já não estão
fisicamente presentes. Quando o coração se junta à viagem, as paisagens transformam-se, tornam-se mais belas, fazendo com que
o regresso, mesmo que os olhos se abram de repente, termine com
um sorriso.
– Soube-me bem este bocadinho, Nicolau. Quase tão bom como
uma noite inteira de sono. No entanto, mesmo meio deitado, já me
doem as pernas. Hoje, já nem vou acender a lareira. Vou lá abaixo
buscar qualquer coisa para comer e vou-me deitar. Acho que, esta
noite, vou finalmente conseguir dormir. Nem sabes por onde andei
durante este bocadinho em que fechei os olhos.
Mais uma vez, Nicolau não respondeu.
– Viemos atuar à Feira da Castanha de Caminho Novo, no primeiro domingo de novembro. Não penses que era como agora, com
raparigas e rapazes à mistura. Era sempre uma animação por aqui.
Não havia terra nenhuma onde se vendesse tanta castanha como
nesta aldeia. Não me passava pela cabeça que, com o temporal que
fazia naquele dia, houvesse tanta gente no salão do Fidalgo. Raparigas de um lado, rapazes do outro, e os velhotes sempre a espreitar.
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Chovia que Deus a dava, acho que estava muito pior do que hoje.
A minha vontade foi saltar do estrado assim que lhe vi os olhos,
e fui o último do grupo a reparar nela. O Damião, que Nosso Senhor
o guarde, passou a noite toda a enganar-se na viola, por estar sempre a babar-se a olhar para ela. Sabes, Nicolau, só anos mais tarde
é que a Teresa me disse que o que lhe chamou mais a atenção foi
o meu saxofone, porque eu cheguei-lhe ao coração muito depois
da música que me saía pelo fôlego que tinha na altura. Quando se
zangava comigo, ao longo de tantos anos passados juntos, dizia-me
isso. Naquele domingo, o salão encheu-se até rebentar pelas costuras. As obras que fizeram há meia dúzia de anos deram cabo daquele salão. A mania de que, um dia, os castanheiros haveriam de
se transformar em vinha, além de terem levado o Fidalgo à ruína,
fizeram daquele solar um autêntico refúgio de mal-intencionados.
Eu era o único do grupo que ainda não tinha tocado naquela festa.
No ano anterior, já tínhamos sido contratados para o evento, mas
eu ainda batia com os costelados na tropa. O Fidalgo gostou tanto
da atuação que nos contratou logo para o ano seguinte. E olha que
bastava a palavra do Fidalgo para que se fizesse fé de tudo o que se
combinava. Meia dúzia de patacos, a bucha a meio da tarde e um
intervalo pequeno antes de reiniciarmos a noite. O Asdrúbal escondia sempre uma garrafa meio cheia de bagaço atrás da bateria. Coitado, lá foi para o Brasil e nunca mais quis saber daquela família
que nunca o tratou bem. Acho que o único que não bebia era mesmo
o Antunes. Pudera, sem ele, ficávamos sem condutor para nos levar
de volta a casa. Bendito domingo, Nicolau. Se alguma vez eu imaginava que aquele dia mudaria a minha vida para sempre. Primeiro,
senti-me estranho, assim que vi aqueles olhos azuis fixados no saxofone. Depois, quando juntou aquele sorriso ao olhar, percebi que,
afinal, eu não estava estranho, mas tinha uma forma semelhante
à de todas as outras pessoas que observavam a coisa mais bela que
haviam visto na vida. Riu-se da minha figura, logo depois de me ter
engasgado com a palheta, e morreu de rir quando me transformei
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numa estátua de bronze. Sabes, Nicolau, existem sorrisos que parecem surgir do nada e que fazem com que alguém que repare neles
veja o seu corpo transformado em múltiplas formas que, à primeira
vista, parecem ridículas. Em poucos minutos, percebi que aquele
sorriso jamais me iria largar. Não tenhas ilusões, Nicolau. Existem
os sorrisos que chegam e partem de imediato, os que ficam durante
muito ou pouco tempo e aqueles que, quando chegam, nunca mais
se vão embora, teimando ficar para sempre.
Manuel, enxotando o gato das suas pernas, levantou-se, pegou
numa caneca de louça em formato de barril e acabou de beber
a água que, já arrefecida, fervera durante a tarde. Aproveitou para
fazer o difícil exercício de evitar chorar, depois de, mais uma vez,
ter contado o que de mais relevante aconteceu no domingo mais
importante da sua vida, mais de 50 anos antes. Apesar de ainda ter
a intenção de descer à cozinha para comer qualquer coisa e, de seguida, deitar-se, Manuel voltou a sentar-se, fazendo com que o felino regressasse rapidamente ao local de onde fora forçado a sair.
– Naquele dia, quase no final da festa, ainda chegámos à fala,
no canto do estrado onde atuámos, sob o olhar atento do senhor
seu pai, meu futuro sogro, que não a largou de vista um só segundo.
Não foi preciso dizermos mais do que meia dúzia de palavras para
ambos percebermos que nos iríamos voltar a ver. Comecei a fazer
um carreiro para aqui. Passei a conhecer palmo a palmo, de cor
e salteado, o caminho entre Azerede e Caminho Novo. O meu pai,
coitado, já sofrera do mesmo com a minha mãe e, como especialista em palmilhar terreno, chegou a um ponto em que já nem me
dizia nada e ajudava-me bastante, não deixando que a minha mãe
se intrometesse muito no assunto. Durante muito tempo fui única
e exclusivamente para a ver passar. Demorei semanas e semanas
a ganhar coragem para voltar a falar com ela, mas não descansei
enquanto não lhe disse que tinha os olhos mais bonitos que alguma
vez tinha visto na vida. Fartou-se de rir, quando, certa vez, lhe disse
de caras que chegaria o dia em que casaria com ela.
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E casou. A quantidade de vezes que correu atrás de Teresa foi
mais uma das qualidades que os pais dela reconheciam nele. Trabalhador, colaborava ativamente em todos os trabalhos de carpintaria que fazia em conjunto com o pai, apenas interrompidos
pelo serviço militar. Com o devido tempo, chegou uma autorização
formal para que pudesse oficialmente namorar Teresa. Sem abandonar a enorme paixão pela música, retirou-se do agrupamento
musical, deixando também grande parte da vida noturna associada às atuações.
– Sabes, Nicolau, não demorou dois anos até casarmos. À maior
alegria da minha vida juntou-se a maldita pneumonia que levou
o meu pai. Não penses que vivi sempre nesta casa que te enche de
mordomias. Nos primeiros anos de casados, vivemos na minha
casa, em Azerede. Só quando nasceu a mais velha é que nos mudámos para aqui. Ao todo, vivemos mais anos com os meus sogros
do que com a minha mãe, que Deus tem. Trabalhei tanto para esta
casa estar como está. Se os senhores meus sogros fossem vivos,
tenho a certeza de que não reconheceriam estas paredes. Não havia
obra nenhuma nas redondezas que não tivesse as mãos do Manuel
Carpinteiro. Enquanto a minha mãe viveu, não houve dia em que
não a fôssemos visitar. Quando não ia eu, ia a Teresa. A velha era
teimosa, nunca quis viver connosco. Só saiu de lá para o cemitério.
Mas garanto-te, meu amigo, enquanto tiver forças, não deixo vender nem uma plaina. Por vontade delas, já tinha ido a casa em Azerede, a carpintaria, esta casa e até eu me apagava do mapa, desde
que lhes deixasse a meia dúzia de trocos que tenho. Depois disto
tudo, só aquele desgraçado que está na Suíça, a trabalhar que nem
um cão, que não teve sorte nenhuma com a bruxa com quem casou
e que fez dele gato-sapato enquanto estiveram juntos, é que realmente sente alguma coisa por mim. E a minha riqueza, a Joana, que
sempre que me olha lembra-me a avó.
Manuel não se conformava com a insistência de Helena e Luísa,
as mais velhas, para que ele se instalasse no novíssimo lar para
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idosos de Sobeja, a vila mais próxima, a menos de 20 quilómetros
dali.
– Pensas que não sei que já foram falar ao Centro Social da
vila? Por vontade delas, até tu já tinhas ido parar a um lar de gatos.
Descansa, eu não deixo. E hei de ser eu a dizer ao irmão delas o que
querem fazer comigo, onde me querem despejar, nem que para isso
tenha de ir à Suíça. Só tenho pena de não o conseguir convencer
a tomar conta da carpintaria. Tanto jeito ele tinha e foi na ilusão daquela maldita. Agora, nem trabalho de engenheiro diplomado faz.
Do estrangeiro só vem sacrifício atrás de sacrifício. Sol como este
não existe em mais lado nenhum.
Nem sol, nem silêncio. Caminho Novo pouco mais tinha do que
o velho solar, agora nas mãos de um grupo empresarial de turismo
de habitação, meia dúzia de habitantes de idade avançada e um pequeno café e mercearia que ficava porta com porta com uma pequena loja que vendia mel e frutos secos.
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Meados de dezembro. Frio.
– Avô, venho-te buscar para ires almoçar comigo a Sobeja, àquele
restaurante de que tanto gostas. Quero apresentar-te o meu namorado. Ele está lá fora no carro, cheio de vergonha.
Joana, filha de Luísa, a mais velha de Manuel, estudava Direito.
Vivia relativamente perto de casa dos avós e nunca deixava de os
visitar, aos fins de semana. Sofreu com a morte da avó Teresa, que
amava. Apercebia-se da agressividade do avô relativamente à mãe
e à tia e lutava constantemente para evitar esse tipo de atritos, apelando simultaneamente ao pai para que ficasse do seu lado nesta
luta familiar. Pedia à mãe que deixasse de chatear o avô, implorando-lhe que o compreendesse e que, sobretudo, se colocasse no
lugar dele, já que o idoso se sentia fisicamente capaz de conseguir
lidar com a sua vida.
– Sexta-feira? Vieste mais cedo. Andas a descuidar-te das leis ou é
o rapaz para quem namoras que te convence a vires mais cedo?
A neta agarrou-se prolongadamente ao avô, antes de lhe responder. Faltava pouco para fazer 21 anos e ao abraço juntava sempre a alegria de todos os dias de férias que passava naquela casa.
Assim que terminava a escola, não sossegava enquanto não se mudava temporariamente para Caminho Novo. Era a única dos três
netos que o fazia. Os primos, Daniel e Filipe, um pouco mais novos,
nunca se apegaram muito aos avós. – Avô, o que ias almoçar? Não
vejo nada na cozinha. Não te andas a tratar como deve ser.
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Manuel olhava para a neta e pensava no que haveria de lhe responder, de forma a não a deixar magoada, mas a pequena não deixava de ter razão ao invocar o modo com o avô se desleixava.
– Não me falta aqui nada, sua diaba. Até parece que já te esqueceste da quantidade de dias que passavas aqui, a dar cabo da paciência
da tua avó enquanto abrias e fechavas o frigorífico mil vezes ao dia.
– Ainda agora vinha a falar nisso com o Rúben, avô. A avó Teresa fazia-me as vontades todas. Durante os dias de férias que aqui
passava, eu escolhia sempre os menus das refeições. A avó arranjava sempre forma de esconder e nunca me contar como matavam
as galinhas ou os coelhos que tantas vezes cozinhava. E tu, avô,
fazias-me sempre a vontade quando devolvíamos os peixes ao rio,
depois daquelas deliciosas tardes de pesca.
Não era preciso um grande sentido de observação para perceber a elevada dose de carinho que a jovem incluía em todas as palavras, sempre que falava dos avós. No seu rosto, um sorriso aberto
e limpo era a prova de que as saudades não se mostram apenas em
formatos tristes e semblantes carregados.
– Rúben, é assim que se chama o teu namorado? Nomes modernos. Deve ser por isso que ele ainda não apitou para te despachares.
Se a tua avó fosse viva, já te teria perguntado algumas vezes onde
foste descobrir o emplastro.
– É meu colega de faculdade. É muito bom rapaz, avô. Gosto
tanto dele. Só queria que fosse um amor com metade do tamanho
do teu e da avó.
Enquanto colocava quase todos os anos da sua ainda curta vida
na frase que acabara de dizer, Joana fixou os seus belos olhos verdes no fogão de lenha no canto oposto à porta que dava acesso ao
quintal, sentando-se lentamente num pequeno banco redondo de
madeira, como se quisesse reproduzir o mesmo movimento que via
a avó fazer após pegar num copo de água quente, imediatamente
depois de passar a esfregona pelo chão da cozinha.
– Queres esse banco, Joaninha? Raramente me sento nele.
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– Avô, deixa-o ficar. O lugar dele é aqui, perto deste fogão.
Porque o tens apagado? O cesto está cheio de lenha e não acendes
o fogão, mesmo com este frio?
Joana desconfiava de Manuel. Não lhe parecia que o avô tivesse muita vontade de tratar de si próprio. Não apenas por o fogão
a lenha estar por acender, mas também pelo cheiro a azedo que
chegava de um tacho apoiado num dos bicos. A jovem continuava
a passear-se pela enorme cozinha, fazendo sucessivas perguntas,
enquanto quase se esquecia que alguém os esperava no carro. Os
malabarismos que Nicolau fazia em redor de uma pequena bola de
papel manteiga confirmavam a alegria que sentia pela presença da
neta do velho amigo.
– Apresento-te o Rúben, avô.
O rapaz já saíra do carro para cumprimentar uma das pessoas
de quem mais ouvira falar desde que conhecia Joana.
– Muito gosto, Rúben. Foste tu que não quiseste entrar ou a tua
namorada é que não te deixou? Não precisavas de ter ficado ao
portão.
Inteligente e tímido, era tão alto que justificava a alcunha de
Girafa, que recebera assim que chegou ao ciclo preparatório e que
nunca mais o largou. Rúben era também suficientemente envergonhado sempre que interagia pela primeira vez com alguém que entrava na sua vida pela porta grande.
– Fui eu que não quis entrar, Sr. Manuel. Pensei que quisessem
estar algum tempo a sós, para matar saudades. Não me importo de
esperar e aproveitei para apreciar as vistas.
– Não ligues, avô. O Rúben é muito envergonhado. Foi um castigo para o conseguir trazer até aqui. E olha que só aceitou vir depois de eu lhe prometer que era ele quem pagava o almoço.
– É que nem entro no carro. Decidam-se. Se não for eu a pagar
o almoço, temos dois problemas. Era o que faltava, chegarem aqui
dois fedelhos, um deles nem sequer entrou pelo portão, e decidirem
que não tenho capacidade para pagar um almoço. Pior ainda, quem
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é que depois aturava o Jaime, se ele soubesse que no seu restaurante
almoçou o amigo Manuel e permitiu que a neta lhe pagasse o almoço.
– Sr. Manuel, faço questão. Foi isso que eu disse à Joana antes
de vir.
– Entra no carro, senta-te ao volante e não fales mais nisso. Se
queres continuar a ser teimoso, ainda acabo a dizer mal de ti.
O aperto de mão entre os dois homens foi curto e firme. Nenhum
dos três entrou no carro enquanto não se resolveu a questão do pagamento. O mais novo, parecendo não ter outro remédio, resolveu
ceder à pretensão de Manuel, sob uma enorme gargalhada de Joana.
Sobeja não ficava a muitos quilómetros de Caminho Novo.
Jaime, o proprietário do restaurante onde iam almoçar, era um
velho conhecido de Manuel, dos tempos em que organizava eventos
musicais.
A velha estrada, pouco transitada, há muito que esperava obras
de reparação. O condutor praticamente não se manifestou acerca
dos buracos que via pela primeira vez, mas deparou-se com uma
realidade que o chocou.
– Andou fogo por estas matas. Que grande tragédia.
Sem deixar a neta dizer fosse o que fosse, Manuel avançou.
– Foi um verão terrível. Não me lembro, na minha longa vida,
de algo parecido. A quantidade de pessoas que ficaram sem nada
é enorme. Nestes 20 quilómetros até Sobeja, não há uma casa que
não tenha tido prejuízos. Ninguém quer saber disto, ninguém quer
saber desta estrada. Os que ainda se preocupam já são velhos, porque os novos deixam arder, já foram embora há muitos anos.
– Eu gosto muito deste lugar avô.
– Eu sei que gostas, minha querida. Mas nunca virias para aqui
trabalhar. É disso que estou a falar. A rapaziada nova quer movimento, ambientes que nada têm que ver com o que se passa aqui.
Vejo por aí alguns jovens, filhos e netos de pessoas que conheço,
que andam por aí no verão, ou em alturas de festa, ou aos fins de
semana. Percebo que gostam muito de vir, mas por pouco tempo.
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Três passageiros. Uma viagem curta e plena de observações.
O cenário triste a relembrar incêndios recentes contrastava com
a alegria do reencontro entre avô e neta, fazendo relevar para segundo plano a importância do lugar onde iriam comer. Na verdade,
a presença de Joana parecia ajudar a preencher alguns espaços vazios no coração de Manuel. O maior deles provocado pela morte de
Teresa. Os outros deviam-se às filhas Luísa e Helena, pela distância
emocional. Eduardo, tio de Joana e filho mais novo de Manuel, estava apenas longe geograficamente. Não havia um dia em que não
ligasse, no mínimo, duas vezes ao pai.
Os laços de sangue, por si só, não significam a existência de afetos. Estes precisam de ser alimentados, tal como acontece com uma
amizade recente ou antiga. Em ambos os casos, a distância geográfica nunca pode ser motivo para dissolver o que o coração pode ter
construído há mais ou menos tempo. No entanto, quando assuntos
de ordem material servem de pretexto encapotado para reencontros, cria-se um prazo de validade para os afetos, se nada for feito
para os prolongar.
– Estás zangado com a minha mãe, avô?
– Porque me perguntas isso, se conheces muito bem a resposta
que te vou dar? És uma menina adulta, aliás, sempre foste, desde
muito pequenina. Eu e a tua avó conversávamos imenso sobre isso,
quando passavas aquele tempo todo connosco, nas tuas férias.
Jaime, depois de saudar Manuel e os jovens, conduziu-os à mesa
do fundo, virada para a Serra da Foita, visível através da enorme folha
de vidro duplo da janela do restaurante. Interromperam a conversa
para decidirem o que iriam comer. Carne, claro. Aquele casalinho, ou
qualquer outro na casa dos 20 que se desdobre entre a universidade
e a vida na cidade grande, dificilmente terá o peixe como refeição
preferencial. Além disso, apesar de o rio ser um forte recurso natural entre Caminho Novo e Sobeja, Jaime fazia questão de se mostrar
orgulhoso com o seu título de especialista em rojões.
Manuel continuou:
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– A tua mãe e a tua tia Helena são sangue do meu sangue e a
tua avó nunca viu outras luzes na vida que não fossem os filhos.
Toda a vida lhes demos tudo o que podíamos. A única coisa que não
lhes demos foi o que não tínhamos. Quando se casaram, passaram
a fazer muito mais carreiro para casa dos teus avós paternos e para
casa dos pais do teu tio. Não vejo mal nenhum nisso, mas sabes,
mais do que ninguém, o que a tua avó sofria por causa disso. Sempre preferiram ir para as cidades deles, ao fim de semana. A quantidade de vezes que a tua avó ligava a convidá-las para nos juntarmos
ao domingo, muitas vezes com o almoço já planeado, e raramente
apareciam. Depois, sabíamos que não vinham para Caminho Novo,
mas iam para Aveiro ou para Coimbra, para casa dos teus avós
e para casa dos pais do teu tio. Não estou zangado, minha querida.
Mas estas coisas fazem-me lembrar o que a tua avó sempre dizia.
– Eu sei, avô.
– Os teus primos, depois de entrarem na universidade, nunca
mais cá apareceram. Antes disso, já era raro, mas depois ainda foi
pior. Eu sei que ninguém precisa de nós, ou de mim, agora. Sou um
simples carpinteiro, com as mãos cheias de calos, e os teus avós e os
pais do teu tio são todos professores reformados, com uma pensão
muito maior do que a minha. As conversas dos almoços de domingo
serão muito mais interessantes do que as minhas lamúrias e as
queixas que a tua avó tinha das pernas pesadas, devido às varizes.
Joana sabia mesmo. E aprendeu isso desde criança. Escolhia,
sempre que lhe era permitido, passar o tempo livre em casa do avô
Manuel e da avó Teresa.
– Eu gosto muito de ti, avô. Tenho a certeza de que a minha mãe
e a tia Helena também gostam. Sabes que a agitação dos dias, o facto
de serem professoras e de os horários não ajudarem complica tudo.
Há ainda a questão de o pai e o tio também serem professores, o que
dificulta ainda mais. Vai-se adiando, adiando, e o tempo passa. Tenho
imensas saudades dos verões que passava aqui contigo, com a avó
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e também com o tio Eduardo, que era mais um para me fazer as vontades todas.
– Sabes, minha filha, o teu tio Eduardo visita-me mais vezes do
que a tua mãe e a tua tia, mesmo estando no estrangeiro.
Manuel foi suficientemente inteligente para conseguir colocar
a tónica de todas as suas palavras na saudade. Não quis dizer tudo
o que pensava acerca das filhas e dos genros. Preferiu dizer, por
portas travessas, que sentia saudades delas. Esta foi a forma mais
correta que encontrou para não magoar a neta de quem tanto gostava. Na verdade, há muito que Manuel se sentia completamente
ignorado pelas filhas, mas sabia que a neta sofria com isso, pelo
que foi amenizando o discurso, transformando o almoço num momento carinhoso em que tudo o resto era desvalorizado. A neta, no
entanto, não se mostrava satisfeita com tudo o que o avô expunha.
– Não tenhas medo de dizer tudo o que pensas, avô. Sou suficientemente crescida para ir conhecendo as pessoas. Adoro os meus pais,
mas consigo colocar-me numa posição em que sou capaz de perceber
algumas coisas que, para mim, são importantes. Até aceito que te
sintas magoado por terem preferido sempre o lado de lá. Até aceito
e compreendo a tua tristeza, sabendo perfeitamente que não és
homem para te zangares, avô. Não consegues guardar rancor, nunca
conseguiste. Também sei que o tio Eduardo te telefona e aparece
sempre que pode, porque ele é a tua fotocópia. Está sempre preocupado e tenho a certeza de que assim que tenha uma oportunidade, ele
volta para Portugal, mas isto não está bom para os engenheiros civis.
Rúben gabava o pudim de ovos caseiros e tentava descobrir
a diferença entre aquele e os que habitualmente comia na cantina
da universidade. Ao mesmo tempo, tentava que a conversa desanuviasse, mas a namorada não se deixou enrolar.
– No último domingo, a conversa entre os meus pais e os tios
era sobre a possibilidade de encontrarem um lar para ti, avô. Apesar de os meus primos não tirarem os olhos dos telemóveis, eu entrei na discussão e disse que achava que tu é que tinhas de decidir
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o que querias fazer com a tua vida. Quando e onde, de que forma
e se te sentes ou não à vontade para ires para onde muito bem te
apetecer.
– Quando me trouxeram os comprimidos, vieram com essa
conversa. Se eu não me sentiria melhor num lar, porque lá haveria
quem cuidasse de mim, porque eu deveria estar com outras pessoas e por aí fora. Mas sabes que essa conversa é toda muito bonita e eu até concordo com ela, mas o problema é o motivo que as
levou a essa conversa, ou seja, a ideia de eu fazer já as partilhas.
Sabes, minha querida, apesar de os sogros delas serem pessoas com
formação e de serem muito mais cultos do que eu, caem de secos
se eu os abanar, pois é chapa ganha e chapa gasta. Eu e a tua avó
juntámos um dinheirito, e elas sabem que há algumas coisas para
dividir. Mas não será enquanto eu me sentir bem, ou melhor, até
poderia ser, mas isso aconteceria se eu visse os olhos delas arregalados de alegria quando me veem. Terão apenas o que a lei lhes dá
direito. Não pretendo, nem posso, alterar o que está escrito acerca
das heranças.
– Já falaste com o tio Eduardo sobre isso?
– Todos os dias. Ele diz-me para eu fazer o que muito bem entender. E nunca me falou em dinheiro, minha querida. Nem quer
saber o que fiz ao ouro da avó. Se tinha muitos ou poucos cordões,
se tinha ou não tinha uma caixa onde guardava tudo. Quer saber
dos meus joelhos, como anda a minha tensão, se comi, se o Nicolau
anda bom e se continuo a jogar à sueca e a ver a bola no Augusto.
– Liguei-lhe no aniversário. Fica sempre contente quando fala
comigo. Sei que raramente fala com a minha mãe e com a tia, mas
pergunta-me sempre por elas. Deve pensar que eu não sei que eles
falam muito pouco. Ou antes, falam apenas coisas de circunstância, nunca aprofundando uma conversa.
Manuel quase conseguia que Rúben bebesse a aguardente
velha e caseira de Jaime. Quase, porque Joana apelou ao sentido
de responsabilidade que deve existir em todos os condutores, e o
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jovem acabou por ser sensível ao argumento. A refeição terminou
com a transferência da conversa principal para o casalinho, sob
o enorme sentido de observação do responsável pelo pagamento
do almoço. Lembrava-se do tempo em que ele e Teresa tinham
a mesma idade da neta e do namorado e de como adoravam cada
momento em que estavam juntos. Enquanto Joana relembrava ao
namorado alguns artigos do código da estrada, recorrendo ao telemóvel, Manuel viajou até meados da década de 60, quando, ali
perto, se juntava com os colegas do grupo musical, num pequeno
barracão que servia para ensaiarem. Com o ensaio, surgiam imensas discussões saudáveis.
– Parece que foi ontem que tive a vossa idade. Estou a ver-vos
discutir e a lembrar-me dos encontros que tinha com a tua avó,
e mais uns quantos como nós.
– Sr. Manuel, a Joana disse-me que teve um conjunto musical
que animava as festas da região. Imagino que as miúdas não vos
largavam.
Manuel, dobrando a aguardente velha com um sorriso, parecia
mostrar enorme satisfação pela forma como o jovem olhava para
a neta, ao ponto de ter refrescado a memória com alguns dos melhores momentos da sua existência, particularmente quando lhe
parecia que Teresa seria o grande amor da sua vida.
– Aqui perto, a meia dúzia de metros deste restaurante, descobrimos quatro paredes e um telhado onde nos juntávamos para
tocar sem chatear ninguém. As raparigas apareciam por lá, mas só
aos domingos à tarde, e na maioria das vezes acompanhadas pelas
mães. Não penses que era como agora, em que a liberdade é total.
Não é que eu discorde disso, mas os tempos eram difíceis. Tínhamos
sempre algum receio, porque a censura, quando eu tinha a vossa
idade, era transversal. A rádio não tocava o que lhes apetecia, a televisão muito menos e os jornais, antes de publicarem as notícias,
eram minuciosamente analisados. Vejo-vos a discutir as leis da estrada e a olhar para os telemóveis para lerem o que vos apetecer.
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Imaginem alguns rapazes e raparigas da vossa idade, como eu e a
Teresa, que tínhamos quase sempre de ter cuidado com o que dizíamos em voz alta ou nas letras portuguesas que inventávamos para
músicas estrangeiras.
– Medo?
– Sim, algum. Certa vez, organizaram uma sessão de cinema aqui
em Sobeja, num domingo à tarde. Depois de a tela estar montada no
largo e de dezenas de jovens terem ajudado a espalhar as cadeiras
para todos se sentarem, alguém decidiu que o filme não era apropriado e ficámos sem cinema. O meu tio João, Deus o tenha em bom
lugar, viu as portas da tipografia onde trabalhava serem fechadas
só porque o patrão deixou imprimir uma convocatória para uma reunião dos trabalhadores do lagar de Tramigo.
– A avó gostava tanto de ler, avô. Lia os meus livros todos da
escola e adorava fazer-me ditados, enquanto eu me lambuzava com
os biscoitos de manteiga que ela fazia. Que saudades.
Manuel sentiu um travão nas cordas vocais e a sua garganta
conseguiu apenas engolir em seco. Joana levantou-se da cadeira, da
mesa de um almoço já há muito terminado, e sentou-se ao lado do
avô, abraçando-o.
– Eu penso como o tio Eduardo, avô. Tu saberás quando e se
queres, ou não, ir para um lar. Tenho a certeza de que serás o primeiro a dar conta dessa necessidade, se ela vier a acontecer. Toda
a vida soubeste cuidar de ti e dos outros. A minha mãe, que adoro,
é diferente de mim em muita coisa e já discutimos algumas vezes
por termos ideias diferentes. Acho que o facto de quererem que
partilhes as coisas da avó é mais por vaidade do que por ganância.
Não ligues a isso, avô.
Falou-se da chegada do Natal. Falou-se da possibilidade de
a família se juntar em Caminho Novo. Também da hipótese de
Manuel rumar à Suíça para visitar o filho, destroçado com a separação. Joana quase obrigou o avô a comprometer-se a ajudar a convencer Eduardo a ir passar o Natal à aldeia. A jovem ficou de fazer
38

o mesmo com os pais e os tios. Para ela, era a altura certa para juntar toda a família e tentar fazer crescer alguns pontos importantes
que estivessem adormecidos.
Manuel, sem o fazer diretamente, não se opôs a que a neta tratasse de tudo, mesmo sabendo que faltava muito pouco tempo para
a época que, para Teresa, era a mais importante do ano.
Joana sabia dar o devido desconto a tudo o que o avô lhe contava
acerca da mãe e da tia. Para ela, não era verdade que elas não quisessem saber do pai. A jovem até aceitava que o pai e o tio se sentiam
um tanto ou quanto desligados do avô, e isso entristecia-a. Apesar de
Manuel não o ter dito, não tinha passado assim tanto tempo desde
a última vez que se tinham juntado em Caminho Novo para festejarem o seu aniversário. Completamente desligada de objetivos materiais, a questão da proximidade familiar preocupava a jovem e ela
ficava triste ao pensar que podia existir algum fundo de verdade
nos argumentos exclusivamente materialistas de que o avô falava
quando se referia às filhas. Ao mesmo tempo, lamentava a distância
dos primos, mas, de certa forma, conseguia compreender, pois Joana
era a única que, desde miúda, passava quase todo o tempo livre com
Manuel e Teresa. Revelando um temperamento muito mais adulto do
que seria normal para uma jovem daquela idade, Joana acabava de
ganhar mais uma missão que considerava, para já, prioritária. Juntar
toda a família em casa do avô, num momento em que o Natal estava
próximo. Esperava ainda ter tempo de o fazer.
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