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Prefácio
Prefaciar uma obra escrita a 4 mãos, para mais nascida num
site (EscritArtes.com), não é tarefa fácil. Não conheço outro romance de igual nascimento. Escrito por 4 pessoas diferentes,
depois de unidos os episódios, tornou-se difícil dizer a quem pertence o quê. Isso significa absoluta e perfeita articulação, dentro
da riqueza de estilos que esta partilha proporcionou. O romance
foi crescendo, com os intervenientes a assumirem várias personagens e a trocarem mesmo entre si algumas delas. Não se tratou
aqui de construir uma narrativa em que um autor personificava
determinada personagem, o que seria vulgar. Cada autor, espontaneamente, ia dando continuidade à trama, fazendo com que a
ação tomasse contornos não previstos de todo. Apenas o episódio/episódios publicados eram conhecidos. O continuador estava
livre para fazer correr a ação de forma diversa. Eu mesma cheguei a “matar” alguns fins que se adivinhavam estar perto, e assim
fazer progredir o romance.
O resultado deste trabalho é o que aqui se apresenta. Não há
neste romance um narrador meramente observador que vá discorrendo sobre os factos, de forma isenta, sem opinião ou
conhecimento profundo dos acontecimentos. Pelo contrário, os
narradores são múltiplos, praticamente tantos quantas as personagens, escrevendo na 1.ª pessoa, participando integralmente no
mundo narrado. Estes narradores-personagens que tudo sabem
a respeito da sua personagem, mas não das outras, contam a
história da qual participam também como intervenientes na ação.
Além de contarem a história em primeira pessoa, fazem parte
dela, sendo, por isso, chamadas personagens. O seu discurso tem,
por esse facto, características subjetivas, opiniões em relação aos
factos que vão ocorrendo. A narrativa, no seu conjunto, não é,
todavia, parcial, já que os outros ângulos de visão serão apresentados pelos restantes narradores-personagens, num ritmo
enérgico, variado e muito marcado. A descrição, dotada de características emocionais daqueles que narram, é variada até em estilos.
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Ora se apresenta intimista, ora sarcástica… ora poética, ora rudemente popular…
O leitor vai seguindo o desenrolar da ação acompanhado pelas
personagens e, às vezes, pelo narrador “geral”, uma espécie de
narrador extra que percorre toda a obra, a espaços. Esse narrador omnisciente, um narrador que tudo sabe e tudo vê, narra os
sentimentos e pensamentos das personagens envolvidas na ação.
Conta-nos a história na 3ª pessoa e conhece quase tudo sobre as
personagens e sobre o enredo, conhece as suas emoções e pensamentos, conduz-nos pelas entrelinhas, mas não se adianta a respeito
do futuro ou das consequências das suas atitudes. Porém, digamos que se trata, apesar disso, de um narrador intruso, já que se
não fica pela narração, mas avança traçando comentários à história
e tecendo algumas críticas.
Quem faz o quê e como não é propósito deste meu prefácio.
Os leitores descobrirão, por si, que neste romance nada é o que
parece e até as personagens se enganam a respeito da situação
que vivem. Sabem tudo, mas sabem, afinal, quase nada. Assim
queremos os leitores. Até ao fim. Boa leitura! Pelo menos, com
igual prazer ao de quem escreveu!
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[Crónica quase de faca e alguidar]
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Crónica ligeira de uma constipacão pesada

N

o último domingo, acordei com o céu cinzento a ameaçar chuva, mas sem frio. Longe de casa, os farrapos da minha mala de
viagem eram suficientes para me aquecerem num dia em que a
temperatura se pautava pelos 19 graus celsius, naquele vale colorido de Outono, depois das últimas vindimas. Era Douro, claro,
a terra que me viu nascer, sui generis em muitas coisas, inclusive
na amplitude térmica com que faz questão de se diferenciar das
terras mais a norte aglutinadas administrativamente por Carrazeda
de Ansiães, um concelho cada vez com menos gente, entre os
mortos, feridos e os que persistem estoicamente em lá morar.
E assim me vesti na minha terra, num Douro a que a pequena
Ribalonga pertence, para os 14 graus do dia amanhecido sem
chuva, apesar dos ameaços.
Galguei a seguir, levianamente, aqueles declives todos até ao
planalto, por volta das 3 horas da tarde e, quando cheguei a
Carrazeda, já o termómetro do carro marcava 14 graus, numa
descida abrupta desencadeada pela altitude.
Seguiu-se um frio rezingão a perfurar-me as costas até aos brônquios, desencadeando, passo a passo, aquela picada na garganta,
premonitória de que o pingo no nariz e a tosse seriam os correligionários de uma constipação energúmena.
Pelo meio, quando senti os dois a atacarem a minha periclitante imunidade, ainda saí mal-educadamente da sala do CITICA,
onde decorria a apresentação de dois livros, “Linha do Vale do
Sabor” (colaboração múltipla) e a “Cor das Faias”, do espanhol
Epigmenio Rodriguez, escapulindo-me até à loja dos chineses
mais próxima a fim de comprar um agasalho que de nada me
valeu. O mal tinha-me tomado de assalto, e eu dele ficara refém.
E pronto, agora vivo aquele período conturbado e uma constipação que, se não for a tosse, serão os farrapos dos lenços de
papel a denunciá-la miseravelmente. Até ela se despedir, antes do
próximo achaque.
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O último passageiro da noite (parte 1)

E

nisto, ao final daquele dia cinzento passado entre os desfiladeiros profundos do Douro, Gaby foi levar o amigo à estação de
caminhos-de-ferro do Tua. Não havia luar e não tardava o céu
desabar sobre eles. Àquela hora nada mais existia senão um deserto entre eles e a linha férrea a desaparecer lá ao fundo no denso
breu. Nem uma só vivalma pairava sobre a plataforma de embarque. Corria um vento gélido a pedir o agasalho de um abraço.
Um abraço feito de braços e antebraços que a pudesse envolver.
Ela tremia por dentro e por fora. Por pudor, não lho pedira e ele
por receio de uma nega não investira um só gesto.
– Ei, M.! Estás contente? Voltas hoje para a civilização...
– Volto para aquele pandemónio da cidade... O recomeço das
mil e uma atividades. Não me apetecia partir.
– Ainda vais a tempo de ficar... Nem sequer compraste o bi
lhete.
– Eu sei, Gaby. Compra-se ao pica dentro do comboio.
– Então ficas, M.?
Ele olhou-a, surpreendido com a insistência. Ela voltou o
olhar para o chão, sem contudo lhe falar as palavras bonitas que
às tantas iriam ficar para sempre inauditas. Apetecia-lhe tanto dizer
que gostava dele e que queria que ele ficasse! Mas a tal não se
atreveu. Corou. À média luz não dava para ver as duas maçãs
amadurecerem-lhe no rosto.
Os ponteiros do relógio da estação marcavam quase vinte
horas. Para desanuviar aquele clima, ele começou primeiro por
assobiar e, piscando-lhe o olho depois, trauteara com o sotaque
próprio a célebre modinha brasileira: «Sinto muito amor, mas
não pode ser/ moro em Jaçanã/ Se eu perder esse trem/ Que sai
agora às onze horas/ Só amanhã de manhã...».
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O último passageiro da noite (parte 2)

D

e repente, um silvo irrompeu pelo silêncio daquela noite entre
as margens de fragas, estevas e giestas. Vinha lá das bandas do
Pocinho. Alguns pingos grossos de chuva caíam agora no chão
da gare ferroviária. Eles entreolharam-se, mudos.
Depois, cada vez mais intensa, a chuva parecia faiscar nas poças,
no cimento e sobre os carris.
Minutos depois, dois faróis pequeninos tremelicavam ao longe
na curva.
– Vem aí!
Ela mantinha-se calada. Ele abraçou-a. Gaby correspondeu-lhe. Apesar de tanta água, os lábios mantinham-se sequiosos por
um beijo de despedida. De rostos mais próximos, sorriram com
cumplicidade.
Tan-tan, tan-tan… tan-tan, tan-tan, tan-tan – dizia a composição
entre linhas.
Um não sei quê de vontade reprimida, talvez o receio de
atearem os sentidos e depois queimarem-se no fogo do desejo,
mantinha-os apenas por aquele abraço. Ele sentia-lhe o pulsar do
peito contra o seu, mas o comboio cada vez mais próximo
tolhia-lhe o pensamento.
– Sempre vais?
– Não fosse pelos compromissos de amanhã, Gaby, e eu não
ia embora.
– E voltarás?
– Tão certo como o regresso do verão, minha querida.
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Crónica ligeira de uma constipacão pesada (2)

S

into-me perdida, choca como um galinha, inchada pela febre
que me instalou na cabeça uma fábrica de água quente a assobiar aos meus ouvidos constantemente. Eu digo que foi a febre,
mas não tenho a certeza. Também pode ter sido o silvo agudo do
comboio a destruir a parte superior de mim como se eu fosse um
cristal permeável aos decibéis ampliados pela chuva intensa e pela
noite enquanto tu regressavas à civilização.
Nessa hora, quando te pedi para ficares para a aspirina e para
o chá que a minha constipação pedia há muito, senti-te como Jacinto
em Paris antes de ser arrebatado pela Joaninha ao celibato em
que ele petrificara há séculos. Pareceste-me reticente à insinuação
dos beijos e dos abraços que irrompia por nós com a mesma
força do comboio e que, daí a nada, mal transpuseste a porta da
carruagem de primeira classe onde desapareceste afundado no
assento, deixavas para trás como algo destinado a morrer ingloriamente. E, enquanto tu sumias no negrume da noite e na lonjura
de mim, eu debatia-me com a miserável constipação e a necessidade de um anti-histamínico que tu não ponderaste dar-me junto
com o copo de água quando me deixaste plantada como uma
árvore morta na plataforma a fazer continência ao comboio, a
interpor-se irremediavelmente entre nós.
Depois, a tosse, o pingo no nariz e a febre tomaram ainda
mais conta de mim, dominando-me até ao mais ínfimo poro e
desiludido sentimento. Ao ponto de não haver na minha vida
lugar para ti. A menos que me tragas uma pilha para o meu novo
termómetro…
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O último passageiro da noite (parte 3)

A

pós se ter içado no estribo daquele pouca-terra regional, o último daquele dia, M. entrou na carruagem e acomodou-se no
banco fofinho de uma primeira classe indistinta da segunda. Reparou de imediato nos cinzeiros desativados pelos rebites da lei
antitabágica. Não que lhe apetecesse fumar. Dava preferencialmente conta do recado a uma sande se ali a tivesse à mão. Mal o
comboio arrancou, ainda viu de relance o rosto de Gaby, olhos
luminosos, boca aberta, vá-se lá saber se diria «Adeus!» ou simplesmente um «Amo-te!». M. jamais descodificaria aquilo que ela
dissera. Uma súbita sensação de perda assomou-lhe ao coração.
Ela, apeada na plataforma como uma árvore presa pelas raízes,
prestara ainda a continência com o olhar. O comboio lá ia, luzes
vermelhas na sua retaguarda, desparecendo no negror.
«Uma oportunidade de felicidade descartada ou uma felicidade adiada?» – instou M., com o comboio já a caminho da estação
do Pinhão. O certo é que, mal chegasse ao trabalho, M. estava
decidido a rever a sua agenda de compromissos e iria confirmar
nos recursos humanos da firma se ainda lhe restavam alguns dias
de férias para poder desenfiar-se novamente para o Douro e, quem
sabe, para os braços daquela mulher. Aquele fim-de-semana passado com Gaby fora estupendo. Ela prestara-se ao papel de guia
turística e M. ao de visitante em terras desconhecidas. As mãos
dela eram os mapas onde ele imaginava perder-se. O olhar, o
sorriso, a maneira doce de falar, ainda que constipada, ancoravam-no à fantasia de a tomar para si. Ela decerto não regatearia o
gesto de ternura ou outras fosquinhas de bem-querer...
Agora, no meio do negrume, M. avistava pelo seu lado esquerdo um fiozinho de luzes isoladas, espelhado na tremulina das
águas do rio. Adormeceu naquela moleza do rame-rame. Só voltaria a acordar já perto do Peso da Régua, quando o funcionário da
CP lhe tocou no ombro para cobrar o preço do bilhete.
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Crónica ligeira de uma constipacão pesada (3)

A

gora que a constipação está a caminho de se tornar numa esbatida memória de um fim-de-semana no Douro, evoco ainda
com mágoa todos os acontecimentos que precederam a tua partida num comboio a escapulir-se entre os pingos de chuva como
um ladrão na noite.
Não sei se lamento o rato que te invadiu o estômago no vazio
da sande de presunto e do copo de tinto regional que o aconchegassem! A tua avidez pela cidade foi tão excessiva como
desconcertante! Ao ponto de recusares, com as letras da minha
desilusão, o convite para irmos juntos ao bar em frente tomar
qualquer coisa que ajudasse, a ti a superar a fome durante a viagem
e a mim a acalmar a voz roufenha com que insistentemente te
pedia:
– Não vás, M.! Fica para amanhã. Preciso de um chá e de um
anti-histamínico, não me deixes morrer na carência que este negrume agiganta como se de um Índico Adamastor se tratasse no
mar dos meus desejos.
Afinal, tudo não passou de uma promessa tornada vã logo a
seguir…
Mas a fome era comum. Com todas as tuas hesitações, eu aprendera já a não me deixar invadir por sentimentos de fastio que me
aniquilassem o apetite e me cerrassem os dentes como a guilhotina da morte.
Então, arranquei-me abruptamente àquele chão em que me
sentira uma estátua sem escultor e, com a desilusão por companhia, fomos as duas ao Calça Curta comer uma excelente chanfana de veado e outra de javali, a ver se ainda retardava o mal que
me invadira em duas vertentes, com o coração à cabeça e uns
brônquios aturdidos pelos venenos da constipação já a caminho.
E vens agora lamentar-te da tua indecisão e sonhar com um
futuro risonho a meu lado, mão na mão, a apontar-te de novo,
como uma eterna guia turística sem destino ou viagem definida, a
igreja da minha aldeia para um terno enlace sem sequer ter havido
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anel de compromisso?! Não, M.! A felicidade só passa por nós
uma vez e tu passaste por ela como o comboio que te levou passou por mim na estação que, no dia seguinte, entrou em obras,
como pude interpretar pelas fitinhas vermelhas que abraçavam o
cais e os coletes fluorescentes dos engenheiros escolhidos para as
levarem a cabo.
Agora, M., deixa-te de “ses” e de qualquer condicional que
me tenha como equação. Sobretudo porque, com a minha constipação a fazer parte do passado, agora já nem do termómetro
preciso…
Ah, nem da canja de galinha!...
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O último passageiro da noite (mais uma esguichadela
na narrativa)

A

o chegar ao apeadeiro de Caíde, M. fizera o transbordo
necessário para a viagem final naquela noite. Até aí viajava sozinho, ou, melhor, acompanhava-o aquele nervoso miudinho que
o fazia ir amarrotando o bilhete, por sua vez já todo furado das
várias obliterações a que fora sendo submetido. Era o último passageiro da noite e, se avançava solitário, era porque merecia. A
avidez de chegar a casa, a obrigação moral de dar de comer ao
gato e à passarada chicoteavam-no desde o Tua. O apetite enganara-o ele numa máquina de snacks frios!
«És um burro, M.!» – pensava para si – «A esta hora já podias
ter jantado, pá! E estares a beber um chá quentinho com biscoitos, em frente a uma lareira acesa de Ribalonga, mas não! Deixaste
para trás uma mulher só... indefesa, não porque ela é cinturão
negro, mas deixaste-a literalmente apeada, conho!»
Dali a nada, pegou no telemóvel e mandou-lhe um sms com o
seguinte texto: «Gaby, desculpa-me. Fui um tonto. Achas que ainda
há pernil de javali que chegue para nós no Calça Curta?»
Quando nessa noite se deitou, M. recomeçou a viagem, desta
vez já dentro de si, madrugada dentro, trilhando as linhas contínuas
de uma longa insónia.
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Secretária e apaixonada

E

spero, ansiosa, pela chegada de M. E, no entanto, sou, na sua
vida, apenas uma agenda de trabalho. Preparo-lhe as reuniões,
com minúcia e profissionalismo. Amanhã, quando chegar de mais
uma escapadela lá para o Alto Douro, tem o trabalho todo preparado. Fazia-o por alguém que tivesse que secretariar. Mas, por
ele, faço-o com redobrado prazer. Admiro a sua competência,
mas admiro ainda mais a sua pessoa. Alto, sem ser gigante, com a
beleza agreste da natureza selvagem. Mas o que me atrai mais
nele são a sua personalidade e a sua inteligência.
– Menina Aida – diz com aquela voz simpática, mas distante –,
não se esqueça de convocar todos os colaboradores para a próxima reunião. – Depois, afasta-se com a mesma indiferença com
que me abordou. Bem me esforço por dar nas vistas. Visto-me
nas melhores lojas de Santa Catarina. Procuro acentuar as formas generosas com que fui brindada. E acho até que não sou
nada de deitar fora. Diria que, quando passo na rua espalhando o
meu perfume Channel, atraio olhares concupiscentes e até costumo dizer que faço parar o trânsito.
– Pode partir descansado. Quando regressar da sua viagem,
encontrará tudo preparado – digo a M., com a melancolia de não
me sentir necessária fora do espaço profissional.
Não entendo porque será que M. não me vê como mulher na
sua plenitude. Imagino-me apertada pelos seus braços, sentindo
no meu rosto a sua respiração. Vejo-me a preparar-lhe um bacalhau com feijão branco, pois não deixo por mãos alheias os meus
dotes culinários. E quando o vejo atacado por um catarro outonal, como gostaria de lhe preparar um chá de limão com mel!
Desconfio que estas constantes visitas a Ribalonga têm a ver com
rabo de saia. Quando a semana termina, sinto-o estressado pelo
desejo da partida. Quando chega, parece que está com vontade
de voltar. Seja quem for, não sabe a sorte que tem.
Começo a perder a esperança de o sentir com todos os sentidos. Começo a intuir que, nesta narrativa, não passo de um rodapé
19

de página, ignorada pelo leitor emocionado por uma grande
história de amor. No entanto, eu, Aida da Purificação, não sou
pessoa para me render sem luta. Fui nada e criada nas Fontainhas
e fiz tirocínio no Bolhão, onde a minha mãe vendia fruta no verdadeiro sentido da palavra. Ficaram famosos os tomates do meu
pai, isto é, os que ele cultivava numa hortinha nas margens do
Douro. Sou uma self made woman, fiz o curso de Secretariado no
Ensino Recorrente, enquanto ajudava a minha mãe a vender hortaliças.
Orgulho-me da minha competência. Tanto mais que M. me
diz muitas vezes: “que seria de mim sem a Aida?”. E eu, tonta,
respondia “que exagero, senhor Doutor”, na esperança de que a
frase fosse abrangente: nem sei bem se é doutor ou engenheiro
porque nunca lhe vi o diploma, com muita pena minha. Para bom
entendedor… E bem me tenho esforçado, tentando apresentar
os meus argumentos e não são poucos. Mas o homem, Deus me
perdoe, parece que é cego. Em corpo de homem parece que ainda não deixou a calça curta. Posso não parecer, mas sou muito
prendada: costuro, bordo, faço crochet e faço uns brioches deliciosos. Mas ele só deve ter olhos para a menina lá detrás do
sol-posto. Deve ser uma dessas tipas de boas famílias, cheia de
nove horas, boa católica, assim tipo Pupilas do Senhor Reitor.
Enfim, sinto-me, nesta estória, uma nota dissonante, uma descarada que quer atrapalhar este moderno “Amor de Perdição”,
mas não quero saber. Alguém tem de fazer o papel de mau da
fita. Por isso, vou à luta: ai se vou!
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Crónica leve de uma constipacão pesada (4)

E

u quero lá saber se adormeceste esganado de fome ou melado
com os rebuçados da Régua na viagem do Tua ao Porto! Muito menos quanto custou o bilhete e se o revisor te acordou com
um toque leve no ombro ou com um soco na cara! O homem até
poderia ter-te dado um beijo na boca ou desabotoar-te a camisa
e puxar-te os pelos do peito! Para mim é o mesmo! E, agora que
alguém escarrapachou na minha cara o jogo de sedução que andas a praticar camufladamente com a sirigaita da tua secretária, a
Aida, está tudo explicado! Talvez seja até mais ela, sabida e de
língua garrida, mais ou menos à moda do Bolhão, a lançar achas
para uma fogueira em que, devido ao teu catarro dos últimos
tempos, em vez de labaredas, já só haverá cinzas. E frias.
E ela insiste, a tonta, enquanto me imagina uma virgem sem
sal, na missa sempre que a há, na aldeia onde já só vivem meia
dúzia de gatos-pingados, a bater no peito e a papar as hóstias da
abstinência. Deve ver-me como um travão ao eclodir de um fogo
entre vós que só existe na cabeça dela. Isto a fazer fé nas informações que um tal N.V. me fez chegar. Embora o assunto não
seja segredo para ninguém. Ao que parece, és um completo “nin”,
nem sim nem sopas! E não deve ser só em ocasiões em que a falta
de uma sande de pernil e de um copo de vinho, mais a ansiedade
de apanhares o comboio como se fosse o Último Expresso do
Oriente, te condicionam as decisões! Tens sido um " era e não
era", dividido entre a civilização onde a Aida se pavoneia com a
minissaia, último modelo da Zara, e a Gaby de Ribalonga, a apanhar anacrónicos cogumelos no monte, montada numas botas de
tacão alto do último milénio. E se preferiste ir dar de comer ao
gato, limpar as ramelas aos periquitos em vez de cuidares de mim
e da minha constipação, é lá contigo! Não que eu seja uma desalmada sem amor pelos animais, mas todos eles poderiam ter
esperado mais um dia pelo cânhamo com que aflauteias a voz ao
canário para o transformares no teu despertador diário.
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Já a minha febre, ela deveria merecer-te a prioridade das prioridades. Mas não, ignoraste-a como se te fosse indiferente que
ela me catapultasse no dia seguinte para os gavetões da eternidade. Mas não foi assim e tu lá sabes porquê.
Eu não quero saber quanto demorou a viagem até Caíde, onde
apanhaste o transbordo para o Porto e para o teu dia-a-dia talvez
repleto de Aidas que eu não conheço! Mas deves ter tido tempo
mais do que suficiente para perceberes que comigo caíste em desgraça definitiva, não havendo nenhum pedido de desculpas capaz
de restaurar um amor desbaratado pelos carris de um comboio
na tua fuga para a civilização.
Adeus!
PS: Olha, a sande que deveria ter sido para ti comi-a ao serão
e assentei-a depois com um generoso copo de vinho tinto feito
de Tinta Roriz, Tinta Barroca e Touriga Nacional…
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Pai sofre

O

pai de Gaby levantou-se, como era seu hábito, ao nascer do
dia, e dirigiu-se à cozinha onde tomava o pequeno-almoço. Junto ao fogão de lenha, a sua mulher preparava ovos mexidos com
chouriço, pouco preocupada com essas modernices do colesterol e outros impeditivos do prazer. Olhou para a companheira
envolta num roupão e perguntou-lhe:
– Ó Maria! Queria perguntar-te uma coisa que me anda a tirar
o sono: o que achas da nossa Gaby?
– O que acho, como? – respondeu Maria, sem deixar de mexer os ovos das galinhas de criação.
– Não te parece que ela anda muito estranha? Desde aquele
dia em que foi levar M. à estação do comboio que a vejo cada vez
mais esquisita. Tenho-a visto triste e mais recentemente até um
pouco revoltada.
Maria colocou a frigideira em cima da mesa que estava composta com fruta fresca da época e um saudável pão caseiro.
Colocou uma fatia na torradeira, porque o seu estômago não
aguentava aquele pitéu tão pesado.
– Eu acho que te preocupas sem razão. O que me parece é que
está a chocar uma constipação. Sabes como é esta mocidade, não
se agasalha, acham que são invencíveis. Querem é andar com o
umbigo à mostra, as pernas ao léu, os decotes generosos… Olha,
se fosse na minha juventude, apanhava logo um tabefe nas fuças.
Mas hoje os tempos são outros. Fazer o quê? Mulher, eu sei que
ela tem andado constipada. Há dias, vi-a atracada a uma garrafa
de vinho e até a interpelei: “Mas, filha, agora deste em beber…”.
– Deixa lá, homem, antes isso que meter-se na ganza…
O pai de Gaby aproveitou a interrupção para levar à boca
mais uma garfada. Rolou os ovos para lhe acentuar o sabor.
– Mas a Gaby justificou-se com a constipação, pois diz a
tradição que o vinho dá cabo da desalmada. Mesmo assim, fiquei
com a pulga atrás da orelha. Eu nunca percebi a relação que ela
tem com o tal M. Não entendo se é namoro ou simples amizade.
23

Se fosse no meu tempo, as coisas tinham que ser claras, ou sim ou
sopas…
– E eu que o diga, marido…
– Estou mesmo a ficar velho, pois não entendo esta juventude. Já não somos dados nem achados para nada.
– Olha, sabes o que te digo? Não te metas, o que for será. Ela
que decida. Na cama que fizer é que se há de deitar. Ao menos,
não me há de acusar das asneiras que fizer. Sim, que, se fosse de
minha vontade, ela aproximava-se era do Duarte, o filho do nosso compadre Elísio, de S. João da Pesqueira. Um rapaz que
conhecemos bem e que anda a tirar o curso de enólogo para ajudar
no negócio da família. Vive numa casa que têm em Valongo. Mas,
segundo diz a comadre Alzira, anda mais virado para a poesia.
Em criança, quando íamos juntos de férias para o Sul, já fazia
versos à nossa Gaby. Há um de que me recordo:
“De ondes vens bela sereia? É da ilha dos amores? Tens na
pele grãos de areia/ E nos olhos mil flores têm brilhos radiantes/ A cor das algas do mar/ E até enfrento gigantes/ Para os
poder conquistar”.
Os ovos mexidos foram rematados com duas peras da região.
– Agora, marido, parece que passa muito do seu tempo a declamar poesia pelas tertúlias do Porto. Uma poesia, ao que diz a
mãe, muito apreciada. Faz-se acompanhar por gente do meio e
por uma moça muito atraente que é da área da literatura. Entretanto, o curso que espere.
– Deixa-te de fantasias, querida Maria. O que me preocupa
não é o Duarte e a sua poesia. Que as musas o inspirem. O que
me preocupa é a relação com o M. E prevejo algo errado. Tanto
aparece como se ausenta. Olha, os ovos estavam muito bons,
como sempre. Estou preparado para mais um dia de trabalho. E
tu, vê se, com a tua sensibilidade feminina, descobres o que se
passa.
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Todas as manhãs uma manhã nova

S

ete horas. Tocou o despertador na mesinha de cabeceira e M.
sentou-se na borda da cama para se espreguiçar como era, aliás, o seu hábito. Dormira tão mal, mas tão mal, que até parecia
que a noite só tinha durado uns 5 minutos. Ligou a aparelhagem,
sempre sintonizada em 98.9 fm - Rádio Nova. Estava já o César
Nóbrega a desconjuntar-se todo com as piadas desconcertantes
do sempre bem-humorado Sérgio Sousa. M. bocejava longamente. Desde que chegou ao apeadeiro da Palmilheira, não parava
de ponderar nos passeios do fim-de-semana. Ficara com o sentido na Gaby, mas também isso teria que ficar para trás, ou, melhor,
em banho-maria...
Enquanto estava a preparar o pequeno-almoço, lembrou-se
de procurar no telemóvel alguma resposta ao sms que lhe enviou. Havia lá uma mensagem!
“Será dela? Deixa-me lá abrir...”, pensou.
Não. Era da Aidinha, lá do escritório. Uma secretária sempre
preocupada com o bem-estar de M.. Se ele se agasalhou bem lá
no Douro, se se alimentou convenientemente, etc..
“Um dia destes, convido-a para sair comigo. Jantar de amigos,
que se entenda. Uma forma de lhe agradecer toda a atenção que
me dedica...”, concluiu M.
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O despertar de uns e outros

N

ão quero de modo algum estar na origem das preocupações
dos meus velhos e do saborear matinal dos ovos enfeitados
do maldito chouriço. Eu bem lhes digo para comerem coisas mais
saudáveis, coisas imunes aos ataques de colesterol e ao cancro
que levam tanta gente para o céu, mas não me ligam nenhuma.
Além do mais, agora deram em preocupar-se com as minhas constipações e com a minha putativa relação com o M. Vendo-me
choca como as galinhas de março no galinheiro em que se abastecem dos benditos ovos, devem até pensar que estarão na calha
para serem avós de uma criança cujo pai nem conhecem, vendo o
sonho de me verem casada com o Duarte a ir para o esgoto.
Nada de mais errado, depois de me ter deparado com mais um
indeciso, em tudo e em todo o lado! A minha mãe, uma eterna
princesa, como todas as mulheres, lá por o Duarte gostar de poesia e dedicar-se a dizê-la nos saraus no Palácio dos Viscondes de
Balsemão, ali para os lados da Praça Carlos Alberto, no Porto,
deve pensar que só lhe faltará o cavalo para ele ser o meu príncipe e um marido ideal. Nada de mais errado. O Duarte é um gay
assumido na cidade e no mundo, com exceção da aldeia onde
nasceu e os pais moram, entre o cavalo e o trator com que se
dedicam à cultura da vinha, tal como os meus. Se fosse só pelo
cavalo, ele até o poderia pedir emprestado ao pai, mas o buraco
é mais ao fundo... De facto, só me têm saído duques na rifa. Mas
não é por isso que, sob o pretexto de uma constipação que felizmente já passou, vou começar a cozer as tripas a vinho tinto
comum e tratado! Embora, com a avidez de uma desiludida, na
noite em que os micróbios atingiram o seu zénite, eu tivesse bebido um cálice do tratado como sobremesa, para esquecer aquela
cobra deslizando lenta pelos carris e a levar com ela toda a minha
esperança. E, se me ouvem tossir de vez em quando, isso não tem
a ver com as febres, mas sim com o catarro do tabaco que fumei
durante anos às escondidas deles e que ainda não me libertou a
garganta, após ter-me arruinado a voz com que um dia sonhei
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aparecer na rádio e na televisão a cantar as músicas românticas
do meu tempo, semivestida para atrair as atenções dos fãs.
Isto aqui para nós, às vezes, quando olho o telemóvel e vejo as
chamadas e as mensagens do M., a que eu tenho feito vista grossa, apetece-me responder-lhe e pôr os pontos nos is. E agora
muito mais, depois de saber das intenções dele em meter a Aidinha ao barulho em jantares de amigos que deem direito a pequeno-almoço. Mas tenho-me contido, não vá sair-me uma bujarda
que, depois de esquecido o “incidente” do último passageiro da
linha do Tua, dê cabo da possibilidade de, como duas pessoas
civilizadas do século XXI, ao menos ficarmos amigos.
Por agora, M. que se limite a acordar com as gargalhadas matinais do César Nóbrega, alimentadas com o humor refinado e
cáustico do Sérgio de Sousa, na Rádio Nova que toma como
aperitivo antes da meia-de-leite e do pão-com-manteiga no café
onde a Aidinha, provavelmente, lhe fará uma derretida companhia, na esperança de ainda um dia poder a vir destapar-lhe os
lençóis.
Agora vou passar a ferro.
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Pôr-do-sol na Foz e à noite na estacão de S. Bento

S

egunda-feira já lá ia sem uma única resposta de Gaby. M. andava tão desnorteado que, ao final do expediente, foi caminhar
pelo largo da praia do Molhe. Debruçado na Pérgola, contemplava o pôr-do-sol sobre aquele mar agitado de Outubro. Depois, começou a rebobinar o filme do Tua de trás para a frente e
de frente para trás.
«Será que o raio da mulher tem o buço arrebitado?! Rais parta
a sorte! Agora, que parecia ter finalmente acertado na pessoa certa, cometi a infantilidade de abalar para o Porto, como se fosse
um adolescente envergonhado e cheio de dúvidas existenciais e
acne a povoar-me a cara toda. Quando tal, o mais certo é que ela
pense que sou sempre assim... Carago, titubeei na hora da marcação do penálti e mandei a bola para a bancada!»
Após o jantar combinado com Aida, M. levou a secretária a
casa e, contrariamente ao que deveria ter acontecido, M. controlava como um verdadeiro gentleman as hormonas ou, e será o
mesmo que dizer, o animal feroz que a custo mantinha açaimado
dentro da braguilha. Despediu-se de Aida com um cordial aperto de mão e arrancou no seu bólide pela marginal fora. Depois,
em Massarelos, virou à esquerda no Cais das Pedras e subiu pela
Rua da Restauração, em direção à baixa portuense. Estacionou o
carro com os quatro piscas ligados, mesmo em frente à estação
de São Bento, e atravessou a rua para consultar os horários da CP.
Algum nevoeiro vindo do rio subia lentamente pela Rua Mouzinho da Silveira. Era uma neblina que se misturava com o fumo
que saía do assador de castanhas. M. comprou uma dúzia de boas
e quentinhas afuniladas em papel de lista telefónica das Páginas
Amarelas. Suspirava ao ver o comboio urbano que saía naquele
momento para Caíde...
«Onde andas tu, morena, que nada me dizes? Que será feito de
ti?» e encolhia os ombros naquela retórica inútil. Nenhuma composição ferroviária lhe diria o que quer que fosse do paradeiro de
Gaby.
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Decidiu regressar a casa. Atravessou a rua e avistou o atrelado
da Polícia Municipal a proceder ao içamento do veículo para a
rampa do reboque. Correu em vão.
– Ó Sr. Agente, o carro é meu! Eu só fui até ali à estação levar
a minha tia ao comboio. Ela é velhinha, coitada, e até usa andarilho!
– Ó sr. coundutuor, mas bocê pensa que eu bim da Rechousa?! –
atalhou o polícia. – Estorinhas dessas ouço ieu tuodos os dias,
carago!
– Desculpe lá, Sr. Agente! Eu preciso do carrinho para ir embora para casa...
– Dê-me faichabôr a sua carta de counduçoum e os documentos da biatura!... E puode ir embora p’ra casa de carro, sim
sinhuore!... mas luogo que pague a debida cuontra-ordenaçoum
e o rebuoque que bai direitinho pró Silo Alto! – informou em
tom sarcástico de agente da autoridade.
– Cabrão... – desabafou M. entredentes.
– Perdoum, o que disse?
– Que tem toda a razão!... foi o que eu disse, Sr. Agente...
«Gaby, minha morena, hoje só de pensar em ti tive prejuízo» –
cogitou M. ao entrar em casa e à medida que passava a mão pelo
pelo do Imperador, que, entretanto, do móvel do hall, lhe saltara
para os braços.
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Comemorcão do dia das bruxas

H

oje não quero saber das achas lançadas sobre os destroços de
uma constipação providencial para eu saber as linhas com que
me poderia coser. Sendo o dia das bruxas, telefonei à minha prima, que mora numa aldeia aqui próxima, e vamos as duas festejar
o Halloween. Amanhã é domingo, depois de nos ter sido roubado o feriado religioso pelos piolhosos políticos cá do burgo, e
assim poderei dormir até mais tarde.
Fui ao guarda-roupa da minha mãe buscar, depois de lha ter
pedido e de ela ma regatear como a um tapete comprado a um
marroquino na feira de Carrazeda, uma saia preta rabona do século passado e com ar sinistro. Vou vesti-la com uma camisola
cor-de-laranja, sobre a qual uma túnica preta com buracos maiores
do que os da rede de pesca da petinga me dará um ar de bruxa
alegre. A vassoura da cozinha, a máscara comprada nos chineses
e as meias pretas rendadas completarão a toilette. É assim que
pretendo apresentar-me na discoteca de um amigo que a decorou com as abóboras colhidas no seu próprio aboboral e que
tem vindo a desossar há três dias para a festa, e para lá meter a
vela “efeito-fantasma”. Tive de jurar à minha mãe não me passear pela rua sem casaco e expondo o corpinho bem-feito de
novo aos vírus da gripe e constipações oportunistas. Só depois
ela me emprestou a saia. Ao menos por hoje, num dia de comemoração conjunta do Dia Mundial da Poupança e das Bruxas,
não quero pensar em M., nem nas suas mais recentes chatices de
trânsito. Se ele pensava comover-me levando-me a imaginá-lo com
olhos de carneiro mal morto a espiolhar o telemóvel e a lançar
no ar suspiros de oportunidades perdidas, está muito enganado.
Além de que o reboque do carro só pode ter sido castigo, depois
da cena do comboio no Tua e das marcas que deixou em mim. A
tia que lhe pague a multa, porque eu já dei para o peditório em
que M. era a chave central com que sonhei um dia abrir o coração.
Tanto mais que a Aidinha tanto lhe há de abrir o decote na
secretária quando lhe vai levar os papéis a assinar que, um dia, lhe
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cairá teimosa na cama, como uma mosca na sopa semifria. Uma
mosca não é burra, mas sim mosca.
São horas de ir fazer o jantar.
A seguir, neste dia 31 de outubro de 2015, vou ter com a Patrícia
e lá iremos as duas comemorar uma festa importada da América
para toda a gente ficar a conhecer a importância das abóboras e
dos dias disto e daquilo.
A propósito, quero comprar um calendário das Senhoras de
Ermesinde para o próximo ano. O de 2016 será para mim uma
festa permanente.
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“Yo no creo em brujas pero que las hay las hay”

“Y

o no creo em brujas pero que las hay las hay” – postulou magistralmente Cervantes.
Não sabendo se os últimos acontecimentos resultavam de simples bruxedo, obra do destino ou de uma maldição bem plantada,
o certo era que as coisas para o lado de M. iam mesmo de mal a
pior. Multa por estacionamento indevido em cima da paragem
de autocarro, acrescida do custo de reboque e aparcamento municipal no Silo Auto. Pffff! Decididamente, o silêncio de Gaby
era esclarecedor. Mas ficasse ela ciente de que Aida não seria a
sua escolha. Se ela, Gaby, decidira não o perdoar, ok!, tudo bem,
isso era lá com ela, mas daí a escusar-se a responder aos sms, ou
a não atender as ligações telefónicas que ele amiúde lhe fazia para
esclarecê-la das suas honestas intenções, era já uma questão de
honra! Sim, porque nisto de se ter autoestima não pode valer
tudo! E se a inusitada partida naquela noite chuvosa do Tua ainda
poderia ensombrar-lhes a memória, o mesmo não se pode aferir
nas batidas do coração.
M. sentia que pairava na morena de Ribalonga um não sei quê
de orgulho ferido, mas, que dianho!, para quê remeter para o peso
da consciência uma simples viagem que começou para lá do Peso
da Régua? M. pegou no telemóvel e resolveu definitivamente
encerrar a sua participação naquele filme. Ligou-lhe. Ela teimou
em não atender. «Ai não atendes?! Então, minha menina, isto agora
vai mesmo a torpedo!» – pensou, enquanto teclava furiosamente.
E enviara a seguinte missiva:
«Boa noite, Gaby. Uma vez que não atendes as chamadas nem
respondes às mensagens que te deixo, deduzo que estejas de relações cortadas comigo. Eu acho que não te fiz mal algum. Votos
de um bom Halloween e até sempre.»
Escusado será dizer que não é com vinagre que se apanham as
moscas. Porém, M. já não contava obter dali uma resposta satisfatória. Nessa noite, decidiu lascar um queijo de cabra e, ploc!
abriu uma garrafa de vinho regional algarvio... «Hum, nem de
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propósito! Cabrita! Reserva maduro tinto... mesmo a calhar!» e
sorria de olhos gulosos postos no rótulo enquanto na sua cabeça
pairavam todas as malícias possíveis e imagináveis...
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Tréguas à vista

“C

abrita”! Um vinho alentejano, porque o “Cabeça de Burro”
do Douro já passou à história que deixou a morena de Ribalonga plantada na gare da Estação do Tua com a alma em pedaços.
Assim se vê o amor que M. lhe tinha! Tudo no passado, quando
eu, em plena Noite das Bruxas e algo amolecida pelas mensagens
do “Último Passageiro da Noite” armado em Pinga-Amor, tinha decidido consultar uma cartomante entendida nas coisas do
futuro e na alma dos candidatos a bons maridos para boas raparigas. Mas, depois de ter marcado a consulta para o dia 2 de
Novembro, contrapondo as minhas intenções com as concisas
palavras de M., nem valerá a pena saber das dele. E uma sensação
de morte trespassa-me de cima a baixo, como se eu fosse a pé em
passos lentos para o meu próprio funeral neste Dia de Todos os
Santos e véspera do Dia de Finados. Apre, que há dias para tudo
e mais alguma coisa, menos “O Dia do Amor Sem Tropeções!
Mas, voltando ao “Cabrita”, será que M. se deu ao luxo de
abrir uma garrafa de vinho daquela qualidade para se embebedar
sozinho ao calor da lareira ou já meteu a Aidinha lá em casa para
acordarem os dois aos trinados matinais do canário? Se assim
foi, era bem feito que, ao rebocarem o carro, lhe tivessem feito
uma boa amolgadela para ele se lembrar sempre que a Lei do
Retorno não deixa ninguém impune e a rir-se. Dá sempre o troco.
Todavia, como não quero eu própria ficar na história como “a
morena irrevogável de Ribalonga”, desafio o M. a encontrar-se
comigo a meio caminho entre o Porto e o Tua, ali na Régua, onde,
juntos, talvez possamos chupar os rebuçados da reconciliação e
enterrar definitivamente o machado de guerra que, em boa verdade, eu tenho levantado bem mais do que ele. Se não é com
vinagre que se caçam moscas, como ele tão bem referiu, não
podendo eu andar permanentemente com um frasco de mel atrás
de mim, talvez os rebuçados sejam suficientes...
Com uma condição: M tem de mudar a Aidinha de serviço e
colocar no lugar dela uma rapariga que não seja tão descarada…
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Carta anónima

G

aby,
Senti-me na obrigação de te escrever esta carta sem assinatura
e sem remetente. Como irás compreender, não posso identificar-me. Apenas posso dizer-te que somos mais ou menos da mesma
idade, embora te reconheça uma sabedoria que ainda não tenho.
Mas isso não vem ao caso. A razão por que te escrevo tem a ver
com a tua curtição com M. Felicito-te porque tens bom gosto. O
gajo é cá um pão! Acredites ou não, o teu namoro com o M.
pode vir a dar-te chatices. Por isso, vou contar-te uma história
que ouvi de uma amiga da tia do M.
Segundo ela me disse, o cota do teu pai era na sua juventude
um tipo charmoso e muito pretendido pelo mulherio. E, antes
de conhecer a tua velha, teve namoradas a dar com um pau e
algumas ao mesmo tempo. Desde a Régua até ao Pinhão não
havia tipa que não conhecesse. Namoricos sem importâncias. Foi
isto que me disse a minha amiga, numa nice. Não estou a inventar,
ok? Mas, de entre elas, houve uma garina com quem ele teve um
caso mais sério. Bom, aquilo deu paixão assolapada e sexo livre.
Aos nossos olhos, não tem nada de mal e até aprecio a ousadia
dos cotas, no seu tempo. Mas essa relação não foi prà frente. Durou
um verão e terminou quando o teu velho foi fazer tropa para
Coimbra. Aí, como era da sua natureza, envolveu-se com uma
gaja lá da terra. No entanto, teve a dignidade de escrever à ex,
que era irmã da tia de M., a informá-la que o namoro entre eles
estava terminado.
A infeliz ficou muito triste e tão desesperada que até queria
subir pelas paredes. Valeu-lhe a ajuda de um amigo da infância
que tinha uma grande pancada por ela. Não só a tirou da fossa
como a convidou a juntarem os trapinhos. E assim foi. Quando o
teu velho voltou da vida militar, já tinha nascido o pimpolho que
agora te tira do sério. Prepara-te para o que te vou dizer e pensa
que é para o teu bem. Pelas contas da mãe de M., quanto ao seu
nascimento, tanto podia ser filho do marido como do teu pai.
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Para não pôr mais drama na sua vida, viveu com a dúvida e apenas desabafou com a irmã que também a aconselhou a seguir o
seu destino.
Descrevo a história como me foi contada e resolvi dar-te conhecimento porque me lembrei da seca da aula de Português no
Secundário, quando tive de ler os Maias e vi a tragédia dos manos
Carlos da Maia e da Maria Eduarda, pois só o souberam no fim
do romance. E não gostei de os ver passar por esse sofrimento.
Até valia mais nunca o terem sabido, para poderem ficar sempre
numa boa. Se não fosse assim, aquilo seria uma sensaboria. Aceito, mas gosto de fins felizes. Compreendo que nos romances tenha
que se surpreender o leitor, mas, na vida real, com pessoas de
carne e osso, é do carago. Desculpa-me por ter metido a dúvida
na tua cabeça, quando a procissão ainda está no adro. Mas imagina que entras na igreja de grinalda e flor de laranjeira, dás o nó
com o tipo e depois, por portas e travessas, tens conhecimento
do que te contei. Como será? Pode parecer que quero estragar o
sentido desta história. Não, não quero que estragues a tua vida e
a tua felicidade. OK?
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Euforia e desilusão

M

. chamou-me ao seu gabinete. Fiquei deveras surpreendida. Já
tínhamos despachado o expediente e estava a arrumar os meus
papéis. Larguei de imediato os dossiês e fui com o coração a
todo a vapor ao encontro de M.
– Dá-me licença?
– Sim, Aidinha, pode entrar.
Controlei-me para não ter um chilique. Respirei fundo e entrei
com a ansiedade em níveis elevados. Para mais, M. chamou-me
Aidinha e não menina Aida.
– O que deseja, senhor doutor?
Continuo sem saber se é doutor ou engenheiro, mas alguma
coisa deve ser, pois aqui na empresa todo o bicho careta que usa
gravata é tratado com dr.
– Deixe lá o senhor doutor, Aidinha. Trate-me apenas por
M...
A coisa não estava a correr mal. Tratou-me duas vezes por
Aidinha e ainda me pareceu que queria estabelecer alguma intimidade entre nós. Quer isso correspondesse à verdade, ou apenas a
um desejo meu, o facto é que me fez subir o sangue às faces.
– Mandei chamá-la para lhe fazer uma proposta… Quero perguntar-lhe se tem disponibilidade para jantar hoje comigo.
Ai, meu Deus! As minhas pernas começaram a tremer.
Embatuquei. Será que M. estava mesmo a aproximar-se? Se
calhar, atua de acordo com princípios cavalheirescos. Apetece-me dizer “não”, para me fazer cara. Tanto tempo à espera de um
convite como este e ainda não estou preparada! Começo a engendrar uma resposta adequada e sem cair na vulgaridade.
Procuro entabular um discurso que não denuncie a euforia que
me percorre o corpo. Também não quero parecer oferecida,
como uma rameira ou cadela com cio. Ainda pensei dizer “foi o
melhor convite que recebi em toda a minha vida”, mas contive-me. Se me quiser, tem que ser com papel passado.
– Então, Aidinha, não me dá esse prazer?
37

M. parece que me leu o pensamento e veio em meu auxílio.
Deu-me a deixa que eu precisava. Agarrei-a com as duas mãos.
– O prazer é todo meu, M.
– Então, vou marcar um jantar no Teatro, ali na Sá da Bandeira.
M. foi buscar-me à hora combinada. Estava à espera de um
jantar romântico, quiçá à luz das velas. Mas não. Foi uma refeição
normal, bem preparada e acompanhada por bom vinho. A conversa começou sobre assuntos de trabalho e acabou com o mesmo
assunto. M. propôs-me de certo modo uma promoção. Disse-me que o diretor-geral precisava de uma secretária competente
e pediu-lhe que lhe indicasse uma que trabalhasse na empresa. E,
com muita pena de me perder, mencionou-me como a pessoa
certa ao diretor, paritátá, paritatá. Disse que pensasse no assunto
e lhe desse uma resposta.
Depois, levou-me a casa e despediu-se com um frio aperto de
mão. Foi um dia de sensações contraditórias: da euforia à desilusão.
Ou muito me engano, ou ali anda mão da gaja de Ribalonga.
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Previously on...

N

o tempo em que o avô do avô de M. era vivo, entre o Alentejo e a Serra Algarvia vivia-se em conflito militar. Após a Convenção de Évora Monte, em 1834, que pôs termo à guerra civil
entre liberais e absolutistas, D. Miguel I foi exilado e, por aquelas
partes do sul do Reino de Portugal, teimava a resistência da Guerrilha Miguelista, liderada por um tal de “Remexido”, brigadeiro
de seu posto e comandante do “Exército de Operações do Sul”,
onde iria a todo custo ressuscitar a causa d’El-Rei. Após a sua
captura em Santa Ana, São Bartolomeu de Messines, foi condenado e fuzilado pelo Conselho de Guerra, em Faro, no dia 2 de
agosto de 1838. Seguiu-se-lhe nas pisadas o filho, Joaquim da Graça
Reis Remexido, que reorganizou o corpo de guerrilhas, acabando também ele por não resistir a um ferimento em combate, vindo
a falecer em dezembro de 1839. Ainda no mesmo mês, foi abatido outro dos mais ativos guerrilheiros miguelistas (o padre José
Marçal Espada), na serra do Malhão. No Alentejo, a mesma sorte,
mas em diferentes momentos, teriam os irmãos Baioa. E, por
fim, em 1840, perto de Mértola, foram aprisionados os últimos
líderes (Silvestre Cabrita, Joaquim Camacho e o alferes Ventura),
sendo dada por finda a guerrilha do Remexido.
Ora, serviu este preâmbulo para referenciar a família Cabrita,
do Algarve, no contexto das lutas civis do século XIX (e já agora
da apologia de um bom queijo de cabra com um vinho Cabrita!
Eis a feliz coincidência!). Situada em Silves, a Quinta da Vinha é
hoje uma referência no mercado regional de vinhos, exportando
parte da sua produção para o mercado espanhol e sul-americano.
O seu proprietário e enólogo é José Manuel Cabrita, que empresta o seu apelido ao rótulo comercializado.
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O Armistício da Régua

M

. ficara com o coração carregado de epitáfios desde a véspera
quando, jantando com Aidinha, tivera que abdicar dos seus
serviços em favor de alguém mais graduado. Para sua lástima,
diga-se, porque, em abono da verdade, a secretária era uma profissional exímia no multitasking daquele escritório. A ele caberia nos
dias mais próximos organizar a sua própria agenda e, claro, contratar alguém que, com o tempo, fosse merecedor da sua
confiança. Chamou provisoriamente Eduardo, o office boy da empresa, para lhe assegurar parte do volumoso expediente. Sozinho,
seria difícil dar vazão a tantos compromissos.
Assim, naquela manhã de sábado, desejoso de acabar com toda
aquela indefinição, M. internara-se no primeiro vagão que seguia
para o Douro. Desarmado e em campo neutro, levava consigo a
certeza de dizer a Gaby, olhos nos olhos, que ele era um homem
bem resolvido com a vida, que sabia perfeitamente o que desejava para si e para os que lhe estão próximos. E das duas uma: ou
a morena de Ribalonga de Ansiães lhe confirmava as suas íntimas
suspeitas ou ficaria a chupar uns rebuçaditos da Régua no meio
da ponte do rio que vai... mas, hóstia!, ele até podia ir embora
sem a esmola de um beijo, agora sem lhe dar troco é que não!
O comboio seguia rente ao Douro e, de onde em onde, passava invasivo pelos montes, ora esventrados por túneis, ora cobertos
por mantos espessos de neblina. M. encostara a cara ao vidro da
carruagem e apreciava a paisagem tão diferente daquela outra
noite no Tua.
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Estranhas achas para incendiar uma fogueira

O

lha-me só o anónimo Caramelo, armado em dos costumes!
Falo em anónimo, no masculino, mas também posso tratar as
coisas no feminino. Sim, porque da famigerada carta não resulta
claro o sexo deste anjo papudo! Um tipo apostado em interferir
na minha relação com M. e denegrir a juventude do meu pai imputando-lhe a paternidade de um filho bastardo! Se tudo fosse
verdade, seria demasiado perverso o alegado filho ser logo o M.!
Não havendo impossíveis nesta vida, por muito mulherengo que
o velhote tivesse sido, acho pouco provável este azar de duas
pessoas, até há pouco desconhecidas. E logo agora, depois de eu
baixar a guarda e acenar com os rebuçados ao M., muito antes de
saber que ele iria propor-me a alternativa da hóstia no meio da
ponte... Se eu pensasse como possibilidade dois irmãos envolverem-se num romance, nunca me teria inscrito no passeio pedestre ao longo de parte da morta linha do Tua, ali ao lado da nova
barragem, organizado pela Câmara de Carrazeda de Ansiães, em
que M. também se inscreveu para filmar para a posteridade uma
glória do passado de Trás-os-Montes. Foi o ponto de partida
para isto tudo, que também pode ser um triste nada.
Olhando a anónima missiva sob todos os ângulos, por agora
resultam duas possibilidades quanto a tratar-se de um homem ou
de uma mulher. Por um lado, parece ser o arrazoado de uma
fulana com vontade de me tirar do seu caminho para, a seguir, se
encafuar na cama de M. com uma aliança no dedo e com pedidos
insistentes para ele lhe fazer o filho com que julgue amarrá-lo ao
casamento. E é claro que a minha primeira suspeita recai inteirinha na Menina Aida. Principalmente agora, depois do inócuo
jantar, um balde de água fria na cabeça tonta da citadina moçoila,
quando a rapariga foi levada a ter de se contentar com rebuçados
em cujos papéis M. embrulhou uma choruda promoção. A mudança de local não passa de um pormenor perante o ordenado
ao fim do mês bastante mais recheado, quando eu penso que
Aidinha não passa de uma oportunista.
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Do outro ponto de vista, estas afirmações sobre a eventualidade de um incesto parecem vir de um gajo que pretende adotar
na minha vida a posição detida por Aidinha na vida de M. Quando falei no vinho “Cabeça de Burro” e nas vinhas do Douro, este
epistolar anónimo deve ter pensado logo em grandes quintas de
Vinho do Porto e, eventualmente, num papel na nova novela da
SIC “Coração de Ouro”, depois de nos ter centrifugado aos dois
para bem longe um do outro, sob a ameaça de uma novela queirosiana de cunho intimista. E é claro que não lhe passaria pela
cabeça eu desatar numa choraminguice, indo, de seguida, a
Carrazeda de Ansiães, à extensão do tribunal da comarca de Vila
Flor, superintendente nas questões de direito de todo o concelho, levar um bocadinho do meu cuspe para uma análise, a posteriori, de ADN. No fundo, o que este meu camuflado admirador
pretende é saber se entre mim e M. já houve cama. Mas, não tendo ele nada a ver isso, o mais que posso dizer-lhe é que, depois de
tantos dias passados desde o episódio na gare da Estação do
Tua, já lavei demasiadas vezes a cara para ainda lá ter uma amostra, pequenina que fosse, do ADN que M. pudesse ter lá deixado
quando aí depositou aqueles dois beijos insossos com que se despediu de mim.
Agora, prestes a assinar-se entre mim e M. o armistício, nas
questões relativas a este imbróglio, vou limitar-me a agradecer-lhe pela mudança de posto da Aidinha e pela sua substituição
pelo boy do escritório, o Eduardo. Claro, desde que o rapaz não
me faça concorrência desleal se, por acaso, for gay. Não irei colocar na cabeça de M. minhocas, enquanto, adotando um bom ar
de sonsa, sondarei o meu pai sobre a questão levantada em mais
este episódio, atrevo-me a afirmar, acabadamente surrealista.
Depois, agora que já tenho, fresquinha e acabada de sair da
forja, a resposta da cartomante, não vejo razão para não ir à
Régua confrontar-me cara a cara com M. A mulher não viu
qualquer perigo subterrâneo nas cartas a ameaçar um namoro
entre os dois. O rapaz, Doutor ou Engenheiro, não importa quando os títulos académicos estão tão desvalorizados pela
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banalização, merece uma segunda oportunidade. E importa, sim,
é M. ter nascido em boas famílias alentejanas e algarvias, dessas a
quem a História concede um lugar de eleição e que começou com
Remexido, um mártir a quem os descendentes seguiram as peugadas militares nas guerrilhas do reino até chegarmos a este sítio
onde todos vivemos e que, às vezes, me parece mesmo um Estado de Sítio. Eu acredito mais nesta história do que nas alarvidades
propaladas por uma Aidinha com dor de cotovelo ou pelo anónimo disposto a ser um novo promotor de vinho do Douro e a
deixar para trás a cidade onde se dedica a inventar hipóteses
malucas para me ver ao seu lado vestida de noiva.
É certo que já começo a ficar farta de tantas viagens de comboio para trás e para a frente. Como a minha amiga Goreti diz,
depois de tantas indecisões e entraves, eu já merecia mais do que
o Golf de M., talvez até adulterado pela marca quanto à sua eficiência despoluente, e do meu Citroën 1200 de cilindrada a cair de
podre e a precisar de substituição. Talvez uma limusina ou um
avião que me levasse ao céu nas asas do amor…
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Isto ainda não acabou

D

epois do esperado dia de todas as esperanças, aconteceu o dia
de todas as desilusões. M. descartou-me, com muita diplomacia. Pondo o nome aos bois, digo até que me deu um pontapé no
traseiro com muita pinta. E eu a pensar que M. era um verdadeiro cavalheiro e, afinal, revelou-se um traste. Mas, mesmo assim,
continuo a gostar dele. Além de loira, devo ser também burra. E,
na despedida, ainda me disse com a maior cara de pau: “Sabe,
Aidinha, vai fazer-me muita falta. Quando partia para o Douro,
ficava cem por cento descontraído e livre de preocupações para
me dedicar à Gaby, uma morena com quem quero ter um relacionamento sério”. Pois, era o que eu suspeitava. E fiquei a saber
por M. que há forças poderosas a empurrá-los para os braços um
do outro. E até oferecem a grinalda à noiva, desejando vê-la a
dizer o “sim” na Sé.
Foi por causa dessa mosquinha morta que M. me despachou
para junto do velho babão que é diretor-geral. O velho barrigudo, que tem idade para ser meu pai, não perdeu tempo. Começou
logo a assediar-me:
– Olhe, senhorita Aida, recebi boas informações sobre o seu
serviço, mas, na minha avaliação, ultrapassou as expectativas. Estou
muito satisfeito. E a menina junta competência a uma grande beleza, o que nem sempre é coincidente.
– Ora, ora, senhor diretor.
– Qual senhor diretor, qual carapuça! Isso é coisa do antigamente. Apesar da idade, sou um homem moderno. Mantenho
com os meus colaboradores uma relação de proximidade. Trate-me por Francisco Maria.
– Como quiser, senhor diretor, perdão, Francisco.
Que mais podia dizer? A minha sobrevivência está nas suas
mãos. Vou ter de fazer jogo duplo, isto é, dar uma no cravo e
outra na ferradura, pois o velho já começou a fazer o choradinho. Que está divorciado, que vive só numa mansão da Foz, com
dois gatos siameses, um labrador e um canário. O que ele quer sei
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eu! Se está a pensar que lhe vou dar wiskas aos gatos, friskies ao
cão e alpista ao canário está muito enganado. Vou fazendo umas
concessões para levar a cabo a minha estratégia. Para princípio
de aventura, aceitei o seu convite para ir assistir a uma sessão de
poesia. Disse-me: “sou um homem de cultura, admiro a literatura e adoro poesia; fui convidado para um sarau de declamação
de poemas de escritores de um site que se chama Escritartes; vão
ler poemas de Dionísio Dinis, Goreti Dias e Alice Santos, entre
outros; o declamador será o Duarte Rosa, um rapaz com boa
presença e filho de uma família tradicional de vinhateiros de S.
João da Pesqueira; vou oferecer-lhe um livro do site, Colectânea
Arte Pela Escrita Sete, para se ir familiarizando”.
Não sou muito dada a poesias. Gosto é de quadras populares,
especialmente daquelas que se dizem no S. João, enquanto levo
com um alho-porro na cabeça. Sim, que prefiro tudo ao natural.
O que me atrai nessa sessão é mesmo o tal Duarte. Talvez seja
uma carta que me caia na mão para fazer o meu jogo. Quando me
pavonear com Duarte pela Baixa, o M. vai mudar de opinião e há
de vir comer-me à mão. Pelo sim, pelo não, dei uma olhadela a
esse livro e li uns excertos de poemas dos autores anunciados e
que me sensibilizaram:
Dionísio Dinis (“Sem título”, 151)
Talvez em teu contentamento
Os dias eternos sejam o quotidiano
De todos os desejos impossíveis…
Goreti Dias (“Mato a noite”)
Galgo montanhas, vomito rios,
Choro pérolas nacaradas de amor por inventar
E assinalo o riso,
Desenhado e puro,
Na vontade de ir mais além.
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Alice Santos (“Tu”)
Tu és
Poema na penumbra
Quando meu corpo no teu repousa.
Resumindo os poetas: “De todos os desejos impossíveis, galgo
montanhas, vomito rios, quando o meu corpo no teu repousa”.
E podes estar certo, M., que por ti galgarei montanhas, para o
meu corpo no teu repousar, mesmo que esse desejo pareça impossível. O meu desejo em te abraçar é maior que um rio
caudaloso. Fui nada e criada nas Fontainhas. Sou uma tripeira de
gema. E vou mostrar com quantos paus se faz um barco rabelo.
Ou não me chame Aida da Purificação. Mesmo tendo que engolir o velho (salvo seja!), anseio por essa sessão de poesia.
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A emboscada

A

o saltar todo pimpão do estribo para a gare ferroviária do
Peso da Régua, M. respirava o ar de um verão de São Martinho
já próximo. Assobiava um trecho da banda sonora d’”A ponte
do rio Kwai”, assim tão feliz da vida, como que imaginando o
reencontro com Gaby. No lado oposto daquela plataforma, em
que os comboios da Linha do Douro vão no sentido do Porto,
um homem de gabardina cinzenta fitava-o. M. estacou quando
ele e o homem se entreolharam. O sujeito, embora relativamente
sinistro, não lhe era totalmente estranho. Desviou, contudo, o
rosto lá para o fundo da linha e, disfarçando o interesse em M.,
olhou para o relógio de pulso como que simulando enfado por
ver a hora a passar e o comboio sem chegar. Incauto, M. avançou
para a saída da estação e, já cá fora, caminhou pelo lado direito
da Rua José Vasques Osório, sempre rente aos antigos azulejos
que retratam as vindimas e as gentes do Douro. Um mural cerâmico em homenagem ao Marquês do Pombal, responsável por ter
delimitado a Região Demarcada do Douro, em 1756, que é nada
mais do que a mais antiga do mundo, destacava-se. E era ali, em
Peso da Régua, a capital da Região Demarcada do Douro, que o
coração de M. batia cada vez mais acelerado.
Nisto, ao passar em frente ao edifício da Santa Casa da Misericórdia, alguém, por detrás dele, chamou:
– Ei, pssst!
M. voltou-se para trás e reparou naquele homem de gabardina cinzenta que se dirigia para junto dele. Ficou surpreendido
e sem saber o que dizer. Àquela hora de almoço, a rua estava
deserta.
– Desculpe, você não é o M.?
– Sim, sou eu mesmo. A quem devo a honra, cavalheiro?
– Eu chamo-me Duarte Rosa...
– O seu nome é-me familiar... só não sei de onde.
– O nome Gaby também lhe é familiar, certo?
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– Ah! Já estou a ver de onde o conheço! Estivemos juntos
naquele passeio pedestre ao longo da linha do Tua. Como tem
passado, Duarte?
– Para lhe ser franco, venho passando muito, mas muitíssimo
indignado com a sua pessoa!
– Perdão…
– Não percebeu? – E olhando para os dois lados da rua, para
se certificar que ninguém os estava a ver, Duarte Rosa tirou do
bolso uma navalha de ponta e mola, cujo tesão instantâneo da
lâmina rapidamente se encostou ao pescoço de M. Apavorado
com aquela séria ameaça, M. tentou não reagir e limitou-se a ouvir
o que o agressor estava para lhe dizer:
– Ouve cá uma coisa, M., a Gaby é minha! Desde a minha
adolescência que não passo um dia sem a imaginar no altar comigo, entendes?!
– Pois, pois, compreendo...
– Não, não compreendes, meu pilha-galinhas! Pensas que vens
aqui ao Douro para ma roubares?! Enganas-te redondamente.
Mas isso acaba hoje e aqui! – E, num golpe rápido, espeta-lhe a
lâmina na barriga, ensopando de sangue o tecido.
M. cai de joelhos no chão enquanto Duarte larga a correr novamente para a estação de comboio, provavelmente para se evadir
do local do crime. Minutos depois, um transeunte passa e, pegando no telemóvel, liga para o 112. Duarte, nervoso no interior do
comboio, espera ansioso pelo silvo da partida. Segundos depois,
ouve-se ao longe a sirene da ambulância do INEM. E M. está
inanimado no chão, com o sangue ainda a jorrar no cimento.
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Estranha agressão

A

notícia acordou a manhã de Peso da Régua. Correu célere
pelas margens do Douro vinhateiro. M., um jovem com uma
carreira brilhante como executivo numa empresa do Porto, foi
esfaqueado próximo da estação de Peso da Régua. O suspeito da
agressão terá sido outro jovem de S. João Pesqueira, de nome
Duarte, e filho do autarca e vinhateiro Valdemar Rosa. São desconhecidos os motivos, embora se fale em motivos passionais. O
ferido foi transportado para o hospital. A GNR tomou conta da
ocorrência.
Maria, a mãe de Gaby, acordou sobressaltada com a informação que estava a ser divulgada na Rádio do Alto Douro.
Levantou-se e, alvoroçada, chamou pelo marido. O barulho da
água do chuveiro abafou o grito da mulher.
– Zé! Aconteceu uma desgraça! Estão a dizer na rádio que M.
foi atacado na estação de Peso da Régua. O agressor terá sido o
Duarte, o filho do nosso compadre Valdemar.
– Que estás a dizer, mulher? Será que ouvi bem? Acaso não
tiveste um pesadelo?
– Não. Estou certa de ter escutado a notícia.
Zé saiu do banho matinal, enfiou o roupão, respirou fundo e
procurou acalmar a mulher.
– Eu não acredito. Não deve passar de um equívoco.
– Antes fosse – dizia Maria. – Ouve. Estão sempre a repetir.
A rádio martelava a informação continuamente: “Enviámos
um repórter para S. João da Pesqueira, a fim de sondar o pai do
eventual suspeito. Daremos novos desenvolvimentos”.
Zé, depois de um silêncio conseguiu balbuciar:
– Não acredito, não acredito. Não vejo o Duarte a praticar tal
barbaridade. Sempre foi um paz-d’alma, incapaz de fazer mal a
uma mosca. Aliás, é uma alma sensível. Por ele, ponho as mãos
no fogo. Sabe-se que ele quer é escrever poemas e declamá-los
nas tertúlias portuenses. Se o conheço bem, deve estar a preparar-se para participar no Tributo a Mário Viegas, na capital do Norte.
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– Mas – interrompeu Maria – levantam a hipótese de ser um
ato motivado por ciúmes.
– Ciúmes, mulher? Tem juízo! O Duarte não tem tempo para
se envolver com mulheres.
– Este mato tem cachorro! Dizem até que a agressão pode
estar relacionada com a disputa da nossa Gaby!
– Deixa-me rir, Maria! Não confundas os teus desejos com a
realidade. O Duarte não liga à Gaby desde a infância. Por aí, decerto que ficaria solteira.
Os pais de Gaby dirigiram-se à cozinha. Maria não parava de
tremer. Zé abraçou-a e pediu-lhe que se sentasse. Dirigiu-se ao
fogão.
– Hoje faço eu o pequeno-almoço. Não podemos fazer nada.
Vamos esperar. E, afinal, como é que está M.? E a Gaby ainda
está a dormir?
– Até agora não há notícias, espero que recupere – respondeu
Maria. – Sobre a nossa filha, não sei como hei de informá-la.
– Olha, mulher, vai acabar por saber. Procura serenar. Quando ela acordar, vamos dar-lhe a notícia com todo o cuidado.
Agora vou telefonar ao Valdemar.
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Caos no hospital

A

urgência do Hospital de S. João está caótica. Um caso complicado chegou aqui, vindo do Peso da Régua. Os hospitais da
zona não estavam preparados para a dificuldade com que se depararam. Um jovem foi esfaqueado após uma viagem de comboio
desde o Porto. Não se sabe bem o que fez deslocar um executivo
àquela região, para mais de comboio.
Certo é o estado gravíssimo em que se encontra. Foi já operado de urgência para controlar a hemorragia, mas o estado de
debilidade era extremo. Após várias transfusões de sangue, a situação acalmou e o jovem está agora em coma induzido. Ao que
parece, o fígado foi atingido pela navalha com que o esfaquearam e não é certo se sobreviverá sem um transplante. Comentam
as enfermeiras que estiveram na sala de cirurgia que provavelmente não se aguenta sem receber um fígado ou parte de um,
vindo de um dador vivo ou morto. Ainda bem que já é possível
receber transplante de fígado de um dador vivo. Mas também se
comenta que o rapaz nem irmãos tem. Não se sabe se tem família.
Ainda não apareceu aqui pai ou mãe… E, sem família, onde se
arranja com a rapidez necessária um transplante? A lista de espera é imensa, graças sobretudo às cirroses e hepatites que por aí
abundam. Aliás, nunca se ouviu por aqui falar em alguém esfaqueado no fígado desta forma. Intestinos de fora já eu vi cá. Ou
não tivesse eu que limpar algumas vezes o que deles caiu para o
chão, no atropelo de enfermeiras e maqueiros. O que a gente vê
por estas bandas!
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De novo a otária

A

qui vou eu, às 6h30 da manhã, a acelerar para o primeiro comboio que parte do Tua para a Régua. Levantei-me cedo, peguei
no carro, que fiz deslizar pela rua abaixo em silêncio até estar
suficientemente longe para o ligar. Não disse nada aos velhotes
para evitar mil e uma perguntas, embora lhes tivesse deixado um
papel no balcão da cozinha a comunicar onde ia, ainda antes de
desligar o telemóvel para eles não me moverem uma perseguição
telefónica.
Mal preguei olho durante a noite, ainda a digerir os últimos
acontecimentos. Saltitando de pensamento em pensamento, qual
canguru australiano, fartei-me de pensar na dissimulada da Aidinha,
a jogar em dois tabuleiros simultaneamente, enquanto prepara o
assalto final a M. Oportunista como é, é claro que vai sacar o que
puder ao velho diretor. Ainda que tenha de o acompanhar nas
tertúlias poéticas que ele frequenta, ao invés de ir aos concertos
do Tony Carreira ou ficar em casa a ver a “Casa dos Segredos”,
provavelmente o seu programa preferido!
O meu transporte está a chegar e vem às moscas. Ninguém é
tão madrugador como eu para se levantar com as galinhas e ir a
um encontro algures no meio de uma ponte na Régua, na capital
do vinho. Está uma manhã de sol radioso, o céu abriu-se todo em
sorrisos para mim. Oxalá tudo corra bem. Vou aproveitar para
relaxar com a paisagem deslumbrante que, lado a lado com o
comboio, se abandona como uma mulher apaixonada nos braços
do seu homem. Quem dera que o Duarte, um gajo tão bonito,
não fosse gay. A minha vida sentimental não seria tão atribulada.
Eu bem o vi atrás de mim e de M. no passeio pedestre da Linha
do Tua, mas o fulano agora caminha tão devagar como se andasse sempre com dois sacos de batatas debaixo dos braços. E,
além dele, há uma Aidinha interesseira a tentar minar-me a felicidade, um gajo que não sei quem é a escrever-me cartas anónimas,
talvez com o intuito de me cair no prato à custa de intrigas
palacianas.
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Este rio Douro é o rio mais belo do mundo. Quando eu for
velhinha, depois de fechar os olhos, quero que as minhas cinzas
durmam nestas águas o sono da eternidade. Estes socalcos são as
mais bonitas escadas para o céu. O vale e as vinhas na sua cor
outonal abandonando as folhas vermelhas ao vento, numa despedida anual, formam a tela mais bonita que Deus pintou. Vincent
Van Gogh deixou de criar a sua mais bela obra por nunca ter
conhecido o Douro.
Quando chegar à Régua, como ainda é um bocado cedo, vou
tomar um lauto pequeno-almoço, se o nervoso miudinho já tiver
abandonado as minhas tripas onde um pequeno nó me obstruiu
o apetite. A seguir, vou tirar umas fotos à beira-rio. E, como
moro num país de azulejos apreciado pelos turistas, vou tirar também umas fotos a uns painéis famosos que há por aqui a retratar
a atividade da região. Entretanto, M. chegará, se o comboio não
se atrasar.
M.! Mas, afinal, que homem é este que eu conheço apenas pela
inicial do nome? E logo eu, avessa a abreviaturas e siglas com
hipóteses de encaixe em mil e um disparates para uma boa imaginação. Há poucos diminutivos que eu consiga fixar com facilidade. PJ para a Judiciária, JB para as relações fortes do whisky,
quando deixou de se brindar com champanhe para se beber algo
que não vem de uvas, para contrariar a tradição.
Hoje, vou saber que raio de nome se esconde atrás daquela
Inicial. Ninguém se chama simplesmente M., mesmo que não tenha mãe nem pai para lhe dar um nome, ainda que respigado de
uma telenovela de sucesso. A menos que seja um disfarce. Talvez
o raio do homem seja Manuel, ou Mário, ou mesmo Micael, como
o Carreira.
Finalmente, a Régua e a estação. Felizmente, ainda é cedo.
Continuo uma pilha de nervos, devo estar mesmo apaixonada.
Há que séculos não vinha de comboio a esta cidade que conheci em pequenina quando vinha com a minha mãe à feira e ela
me comprava aqueles rebuçados amarelos embrulhados em papel vegetal. Mas há aqui um cheiro estranho! De repente, fiquei
agoniada. Deve ser da fome. É melhor ir mesmo comer porque
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o comboio do M. ainda deve demorar uma boa hora. Com transbordos em Caíde, com que a CP se lembra de incomodar os
passageiros, é só atrasos de vida.
Que raio, hoje, esta gente anda toda agitada. Ouço uma ambulância a gritar como louca, deve ter havido um desastre gigante
ali em frente à Misericórdia. Não sei se vou aguentar passar por
ali. Sou um bocado sensível ao sangue e com a fraqueza ainda
desmaiava se, por infelicidade, tivesse sido derramado algum.
Entretanto, ainda um pouco longe, vejo uma ambulância e o aparato é muito. Por entre dois homens debruçados, e já com um
cordão de gente à roda, observo o que me parece ser um corpo
caído no chão.
Comigo cruza-se uma mulher e pergunto-lhe o que se passou.
– Parece que um homem foi esfaqueado…
– Por quem?
– Não se sabe muito bem. Talvez por outro homem, porque
crimes assim são típicos dos homens.
– Se calhar, questões de saias, não?
– Ninguém sabe. Aconteceu tudo há pouco tempo e parece
que ninguém viu o agressor.
– E quem é a vítima?
– Não é daqui e acho que é desconhecida. Mas não está lá com
muita saúde. Eu só vi o homem de relance e pareceu-me mal. Era
sangue por todo o lado. Oxalá se safe. Deus o ajude!
– Oxalá. Obrigada. Tenha um bom resto de dia, porque o
começo não foi grande coisa.
Realmente, não acertámos lá muito bem com a escolha do dia
para os rebuçados na ponte. Vou voltar para trás e esperar na
estação a chegada de M., tal como combinámos. Entretanto, vou
rezar um pai-nosso por aquele desgraçado que deixo para trás
com as tripas à mostra, sem saber o que vai acontecer com ele.
Vou comer qualquer coisa no bar.
Este café não presta para nada, este pão deve ser de ontem e
está atolado em manteiga. Ou então sou eu que hoje acordei em
dia não.
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O comboio das 10 horas acabou de chegar, a estação já está
vazia e não vejo M. em lado nenhum.
Depois de 15 minutos à espera, julgo que M. terá sido mais
uma vez acometido de indecisão. Pregou-me a muleta, com toda
a certeza. Deve ter sido o canário que não o acordou a horas de
viajar. O melhor é ligar o telemóvel. Ele deve ter uma boa explicação para o sucedido.
A minha mãe já tentou ligar-me várias vezes, acabou agora de
entrar uma mensagem. É ela a dizer-me que o meu pai está a
caminho para me levar de volta a casa. Recusa dizer-me o que se
passou. Não deve ser nada de mau, pelo menos nada de tão mau
como o que acabou de suceder ao pobre do desconhecido. As
más notícias correm depressa e as rádios regionais estão sempre
sobre o acontecimento para o comunicarem ao mundo em primeira mão.
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Cuidados Intensivos (pausa na narrativa
enquanto M. Permanece em de profundis)

«I

t’s all right, Ma...(...) estou só a esvair-me em sangue,/ o sangue
vai e vem,/ tenho muito sangue. Não tenho é paciência, nem
tempo que baste/ (nem espaço, deixaste-me pouco espaço para
tanta existência). Lembranças a menos/ faziam-me bem,/ e esquecimento também/ e sangue e água a menos. Teria cicatrizado/
a ferida do lado,/ e eu ressuscitado/ pelo lado de dentro. Que é
o lado/ onde estou pregado,/ sem mandamento/ e sem sofrimento. Nas tuas mãos/ entrego o meu espírito,/ seja feita a tua
vontade,/ e por aí adiante. Que não se perturbe/ nem intimide/
o teu coração,/ estou só a morrer em vão.» MAP
Em coma induzido, hipotermia controlada e ligado à máquina, com a vida por um fio, M. estava completamente em modo
offline. A viagem de helicóptero desde o Centro Hospitalar de
Vila Real até ao Porto, aquela cirurgia de urgência com diagnóstico reservadíssimo, enfim, nada faria prever nos tempos mais
próximos a recuperação do jovem executivo.
Uma nota de imprensa do Gabinete de Comunicação do Hospital São João adiantava apenas isso: “Diagnóstico bastante
reservado, sem que o quadro clínico do paciente possa evoluir
favoravelmente nas próximas horas”. De resto, as redações e as
agências noticiosas que especulassem quanto lhes aprouvesse. Contactadas fontes próximas da Polícia Judiciária, apenas se sabia
que “estavam a decorrer as diligências necessárias para apurar
em concreto o móbil do crime e as inquirições aos potenciais
suspeitos”.
Essa perigosa abstração de se presumir que Duarte Rosa era
um gay foi um logro de todo o tamanho. Afinal, o indivíduo gostava pelo menos de uma mulher e estaria disposto a recorrer a
qualquer expediente para afastar o rival. E soube ser discreto.
Seguiu sempre Gaby e M. naquele fim-de-semana em Carrazeda
de Ansiães. Espiolhou o facebook dela e fez-se amigo dele na
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mesma rede social. Comentário aqui, um like ali e, afinal, o Duarte
é um porreirão! Pfff! Berimbau! Como as aparências iludem!
Agora que o armistício entre Gaby e M. não ficara traçado a
régua e esquadro, como seria o estado de alma dela se acaso se
confirmasse a pior das previsões?
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A revelacão do crime

Q

uando o meu pai chegou e me pôs ao corrente do que se passara com M., nem queria acreditar. Uma comoção intensa apoderou-se de mim, enquanto as lágrimas me tomaram o rosto de
assalto, ao mesmo tempo que o cordão das minhas ideias se quebrava e eu ficava impossibilitada de formular um raciocínio
coerente. Afinal, M., movido a ansiedade tal como eu, acordara
igualmente antes do sol e partira num comboio mais cedo.
Era impossível! Ninguém merecia tal coisa, por mais indeciso
que fosse! E eu estivera muito próxima de M., sem ter tido a
coragem de me abeirar dele, transformado num farrapo humano
por um Duarte que se revelara um assassino. Se não consumado,
ao menos tentado. Não me perdoava ter deixado M. sozinho,
entregue à sua sorte e a esvair-se em sangue, enquanto eu, no bar
da estação, tomava um café e comia um pão duro que, além do
mais, me pareciam água choca e um pequeno bloco de mármore
de Estremoz partido em dois.
À medida que o carro percorria o serpenteado da estrada até
ao Pinhão, do outro lado do rio, e eu me acalmava, lamentava
mil e uma vezes não ter estado junto de M. para o amparar naquela
hora difícil e nas que se seguiram. Nunca vivi coisa assim, nem
nada que se parecesse, mas estar sozinho numa circunstância
daquelas devia ser terrível. Além do mais, sempre poderia fornecer algumas informações sobre ele, quem era, o que fazia, onde
morava... Podia? Será que podia? Afinal, só sabia que trabalhava
numa multinacional, que tinha Aidinha como apaixonada convicta e disposta a tudo. Além de que essas informações me tinham
sido dadas por terceiros e eu não sabia até que ponto seriam
credíveis. Ninguém lhe conhecia família, a vida de M. era mais
solitária do que uma rosa do deserto encolhida sobre si mesma.
E que nome e apelidos poderia eu ter indicado aos paramédicos
da ambulância quando o socorreram ali em frente à Misericórdia
da Régua onde eu vi o ajuntamento?
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Lembrando-me da carta anónima que alguém fez o favor de
me enviar, talvez um apaixonado secreto com vocação de romancista, enquanto o meu pai conduzia, subindo agora para Alijó,
sobretudo para desviar a atenção da manhã sangrenta que a
Régua tinha presenciado, com algum tato perguntei-lhe por que
razão eu não tinha mais irmãos. E daí até lhe ter perguntado onde
tinha ele feito a tropa levou um pequeno lapso de tempo.
Quando me referiu o Quartel de Lamego, vi logo que, pelo
menos por aí, a imprecisão da missiva era gritante, e muito mais
gritante ficou quando confidenciou ter encontrado a minha mãe
depois de um desgosto que lhe levara a primeira namorada grávida de um filho. Tinha morrido na sequência da queda de uma
parede, ocorrida quando andava a apanhar dióspiros em
Provesende. Só após isso conhecera a minha mãe, que o ajudara
a secar as lágrimas e o fizera encontrar de novo o amor.
A seguir à tal revelação, fiquei bastante mais tranquila, por um
lado. Mas, por outro, a angústia envolvia-me, receando que esse
facto fosse agora irrelevante para a minha felicidade. Perante o
quadro grave de M., na nota informativa do Hospital de S. João,
no Porto, quase lamentava não ser irmã dele para lhe dar parte
do meu fígado no decisivo transplante para lhe salvar a vida. Já,
por outro lado, ficava no ar a possibilidade de eu firmar o meu
namoro com M. que, Deus havia de querer, sairia do coma dentro em breve e daria mais pormenores sobre o bárbaro ataque
de que fora vítima. Eu ainda não acreditava que tivesse sido o
Duarte a oferecer à Júlia Pinheiro, ao João Paulo Rodrigues e ao
Hélder Carvalho mais um crime para eles debaterem nas manhãs
da SIC. Não sei se foi de facto M. a dar, a quem de direito, informações sobre o Duarte ou se foi o narrador de um romance atreito
a picardias sanguinárias com origem em relações perversas.
Seja como for, a descoberta do criminoso está agora a cargo
da Polícia Judiciária. E, se tiver sido de facto o Duarte a manchar
as mãos de sangue, a GNR e as outras forças policiais bem podem mover-lhe uma caçada em S. João da Pesqueira, na terra dele
e nos sítios onde tão bem se escondeu o Manuel Palito, que só foi
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descoberto 34 dias após o ato bárbaro que mandou a sogra e a
mulher para o outro mundo, se não estou confusa com tantos
crimes. Além de que, obviamente, nunca me casaria com um fulano como ele, pese embora o seu gosto por poesia de diversos
autores, declamada no Palácio dos Viscondes de Balsemão, ou
na cadeia, para um auditório de prisioneiros carentes de cultura
depois de ele ser capturado com pompa e circunstância.
– Pai, acreditas mesmo que tenha sido o Duarte a esfaquear
M.? Sabes que consta à boca pequena que ele é gay?
– Já nem sei! Mas de onde é que tiraste essa ideia?
– Foi visto por uma amiga minha, a Goreti, na última manifestação gay no Porto…
– Olha, já não digo nada! Afinal, vêem-se caras e não
corações!...
Quando cheguei ao Tua para levar o carro de regresso a casa,
ponderava seriamente uma visita a M., a sofrer, talvez a agonizar,
no Hospital de S. João. Só precisava de uma mala com o essencial.
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Curiosidade

A

curiosidade arrastou-me os pés cansados até aos cuidados intensivos. Não sendo a minha área de trabalho, não nos é vedada, em abono da verdade, a circulação pelo hospital. Por norma,
visitamos os amigos e os amigos dos amigos em horas de não
visita. É um ato de carinho, um olhar meigo sobre quem se vê
sozinho nestas salas tão frias de afeto.
Mas não foi o afeto que me encaminhou hoje. Foi tão-somente
a vontade de saber alguma coisa sobre o pobre rapaz de fígado
esfaqueado.
Ali está ele! Branco, mais branco que a tinta gelada das paredes. Sim... branco mais branco não há... Mas não tenho vontade
de brincar hoje. O jovem adormecido à conta das drogas que lhe
vão misturando no sangue das suas veias através de tubos e tubinhos, numa parafernália doida de plásticos até dizer chega, não
mexe uma pestana. Fiquei olhando pelos vidros aquele ser inanimado durante largos minutos.
– Olá, Maria! Conheces o rapaz?
– Não, vim ver por curiosidade. Tão novo e tão apressado
para outra viagem...
– Apressado? Não! Apressaram-no! Queira Deus que o não
consigam. Mas isto está complicado. Muito mesmo. E, sabes, ninguém da família apareceu por aqui. O que é ainda mais estranho
do que o próprio atentado que sofreu... Nem amigos? Que coisa!
– Se calhar, ainda ninguém deu pela falta dele...
– Achas? Um pão destes? Tu és uma santa, mulher! Então o
rapaz não há de ter uma namorada... ou um namorado? Sabe-se
lá se não foi uma briga com o namorado...
– Eu sou santa e tu és má! O rapaz ali esticado (sem roupa,
presumo) e tu a imaginares um namorado... Enfim, arranja-lhe
uma mãe que o acarinhe...
– Ou uma namorada, ias tu a dizer...
– Primeiro, é preciso que se safe. Que dizem os médicos?
– Andam à procura de um dador compatível, mas sem família...
– Pois... uma desgraça traz sempre às costas uma serra de misérias, lá diz a minha amiga Aidinha...
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Quem é afinal este incógnito M.?

S

im, aquele rapaz ali adormecido sob os efeitos da morfina não
é certamente o mesmo M. que inspirou Ian Fleming a construir a personagem homónima, chefe do Serviço Secreto de
Inteligência britânico – também conhecido como MI6, nos vários romances sobre James Bond, vulgo agente 007.
Dois dias após a entrada de M. nos Cuidados Intensivos,
apareceu Didi no horário da visita. Didi era um pretenso vizinho.
Morava, dizia ele à enfermagem, no apartamento ao seu lado e
estava no café debaixo do prédio quando se deparou, numa leitura rápida dos leads do tablóide “O Carteiro da Manhã”, com a
fotografia do homem esfaqueado junto à estação do Peso da
Régua. Pela descrição, dera um pulo da cadeira naquele momento e alertara os outros clientes do café. E que tinha que ir ver o
seu vizinho! Antes disso, pegou na chave de casa dele, que a tinha
desde que M. lhe propusera trocar as chaves para alguma eventualidade ou quando era a ocasião das férias. Ocupou-se de imediato com o regadio das plantas lá de casa e a dar a paparoca ao
Imperador e a alpista ao canário. Plantas e bichos estavam deveras famintos e quiçá gratos aos cuidados de Didi.
– ... Mas, então, diga-me lá, Sr. Didi, este seu vizinho tem
família? – instou a enfermeira responsável de turno.
– Tem pois! Além do gato e do canário, o meu vizinho tem
um irmão em Angola. Trabalha no setor aeroportuário e raras
vezes vem a Portugal. Na última vez que cá esteve, trouxe a mulher, uma mulata bem bonita por sinal. Vieram pelo Natal e já
não ficaram para a passagem do ano. – Entretanto, fitou a placa
identificativa por cima do homem em coma e observou: – Já
agora, reparo que escreveram M., porquê? Estão em poupança
de marcadores?
– É o nome com que ele se identificou já em desfalecimento
dos sentidos. Não foi encontrada junto dele a carteira com os
seus documentos.
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– Mas o jornal não falava em assalto, pois não? – perguntava
outra.
– Pode ter-lhe sido subtraída para simular um, digo eu! – supôs
um assistente operacional, enquanto encolhia os ombros.
– ... e com isso afastar a suspeição de alguém – concluiu Didi.
– Mas, afinal, o senhor que é vizinho sabe o nome completo
dele? – voltou a enfermeira responsável.
– Sei. Ele chama-se Matias Costa Azevedo. Assina sempre as
atas das reuniões de condomínio com a inicial M. e é assim que
gosta que o tratem... ou, melhor, gostava..
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A PJ em campo

H

oje, com a mala à entrada da porta pronta para voar até ao
Hospital de S. João, fui surpreendida pelos Inspetores Malanje
e Contreiras. Com a PJ incumbida da investigação, desta, tal como
eu previa, resulta que o Duarte estará inocente do bárbaro crime
que lhe vem sendo alegadamente imputado, incluindo na comunicação social.
De facto, mal soube da estranha viagem de comboio em direção ao Pocinho para fugir da Régua, a minha empírica
experiência, depois de ter passado horas e horas a ver o CSI,
concluiu que uma criatura que acaba de cometer um crime daqueles
não fugirá de comboio. Ele deve ter fugido de carro e o crime foi
mais do que premeditado. Tanto mais que deve ter bastos vestígios de sangue nas mãos, na roupa, nos sapatos e por todo o
lado. Além de que, segundo me disseram os dois investigadores,
o Duarte, à hora dos acontecimentos, estava a chegar ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, num voo proveniente de Telavive,
onde assistira ao jogo dos israelitas e do Futebol Clube do Porto.
Com as informações que o davam como o provável Esfaqueador da Régua, a porta dele foi a que primeiro recebeu a visita da
PJ. A seguir, para fazer prova no processo, os investigadores vieram embora com o bilhete do avião na mão, em que o nome
“Duarte Rosa” estava escarrapachado, e a seguir foram a Carrazeda
de Ansiães consultar o registo de inscrição do “Duarte” que, tal
como nós, participou no passeio.
A mim, efetivamente, pareceu-me o Duarte. Mas, como referi,
ele caminhava bastante mais atrás, sem se aproximar muito de
nós. Por isso, agora estou em dúvida. Além do mais, Duarte, quando recebeu os polícias à porta, referiu que não participou em
passeio nenhum. E, sendo assim, alguém se terá feito passar por
ele, presumindo igualmente os investigadores que o perfil do
Facebook onde o fulano se aproximou de M. seja falso.
Agora, a hipótese mais plausível é que M., ou Matias Costa
Azevedo, como agora é conhecido depois de o Didi, o vizinho,
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ter vindo a terreiro clarificar o mistério que rodeava o verdadeiro nome de M., tenha sido esfaqueado por alguém com interesse
em vê-lo fora do seu caminho e provavelmente com ligações a
Duarte Rosa.
Foi essa a razão por que vieram hoje os dois Inspetores cá a
casa ao romper da aurora. Sendo a carta anónima que eu recebi
conhecida de meio mundo, há, segundo eles, uma grande probabilidade de se tratar mesmo de um gajo com dois interesses
simultâneos: conquistar-me e ver-se livre do mais direto concorrente.
E, pronto, assim levaram a carta para análise. É certo que ela
foi escrita no computador e, portanto, não poderá ser objeto de
análise a caligrafia. De qualquer modo, partindo do princípio de
que quem a escreveu não tenha usado luvas, sempre poderá conter algumas impressões digitais visíveis numa análise minuciosa.
Foi assim que os dois Inspetores recolheram as minhas próprias
impressões digitais para me excluírem da autoria do crime ao
compararem-nas com outras que lá haja.
E assim fiquei eu sem poder ir hoje ver o Matias. Aliás, os
PJotas aconselharam-me vivamente a adiar mais um dia ou dois a
minha ida ao hospital onde ele está a lutar pela vida como um
valente. Só passaram ainda 36 horas e as primeiras 72 são cruciais para se saber se uma pessoa vai embarcar para o outro lado
ou se irá ficar em terra. E eu estou mais calma e conformada.
Agradeci o conselho, enquanto a mala continua pronta para
viajar comigo no dia em que Matias decidir acordar para eu o
tomar nos braços e para que a nossa vida tome o curso normal.
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Um “penetra” e a confidencialidade das fontes

L

onge de estar resolvido o caso policial que ficou conhecido
como «Esfaqueador da Régua», a imprensa ainda acompanhava o desenvolvimento das investigações operadas pelos Inspetores
da PJ. Tanto eles, os inspetores, como as Relações Públicas do
Hospital iam pedindo contenção jornalística na publicação de
notícias que pudessem lançar para a opinião pública dados errados sobre o presumível autor da agressão e sobre o estado de
saúde da vítima, respetivamente.
Era compreensível que M. continuasse incomunicável para o
mundo. Embora a intervenção cirúrgica tivesse sido realizada com
alguma margem de sucesso, a verdade é que o processo que vai
da cicatrização ao restabelecimento é moroso e lento.
Por volta das 17 horas, a luz do dia ia-se sumindo naquele céu
cinzento de novembro. Pelas vidraças do corredor, via-se ao longe
o balouçar da copa das árvores que dividem os dois sentidos de
trânsito na Estrada da Circunvalação. Era um aguaceiro tocado a
vento a anunciar uma noite fechada. O silêncio só era interrompido quando passavam funcionários a empurrar os carros de inox
da Central de Esterilização ou contentores de recolha de resíduos para a área dos sujos. De vez em quando, lá vinha também
uma cama com um doente nela deitado e um maqueiro a empurrá-la com cara de pouca vontade para aquilo.
Didi acabara de chegar no elevador ao piso dos Cuidados Intensivos e deparou-se com um sujeito de gabardina cinzenta a
tirar anotações. Sempre que entrava ou saía algum profissional
de saúde, sacava do bolso um gravador com o logótipo do jornal diário “O Carteiro da Manhã” e inundava de perguntas a
entrada da enfermaria.
O pretenso repórter olhou para Didi com curiosidade e disparou:
– O senhor está aqui por causa do homem que foi esfaqueado?
– Desculpe, mas não sei do que está a falar... – respondeu,
afastando com a mão esquerda o aparelho.
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– Claro que sabe! É familiar do agredido?
– Amigo, eu já lhe disse que não sei do que está para aí a falar!
– Esteja descansado. Eu reservo-lhe a confidencialidade.
– Hóstia! Não me chateie, pá!
– Mas pode confirmar-me se é amigo ou familiar da vítima?
Nisto, um segurança privado que estava por ali a fazer a ronda
apercebeu-se daquele estardalhaço e resolveu instar o repórter:
– Bai-me desculpar, cabalheiro, mas o sinhuore teinhe autorizaçoum p’ra fazer cobertura aqui à puorta dos Cuidados Intensibos?
– Tenho, sim.
– Atoum, muostre-me a credencial, faichabuore.
– Pois... não a tenho aqui... só se for lá baixo ao carro de reportagem.
– Portanto, está a dizer-me que noum teinhe nada que garanta
a sua permanência neste espaço, certo? – E o segurança apontalhe a porta do elevador. – Faichabuore, baiter de m’acoumpanhar
até à saída.
– Sim, sim... mas, se não se importa, deixe-me só concluir o
ponto de reportagem com este senhor. – E o repórter aponta o
gravador novamente para Didi, até aí bastante surpreso com a
insistência do fulano.
– O sinhuore jornalista noum bai perguntar mais nada aqui! É
como ieu lhe digo, desligue lá essa geringuonça e acoumpanhe-me faichabuore até à saída.
– Mas eu tenho o direito de informar. É uma matéria do interesse público.
– Não, não é! É a devassa da vida privada que o senhor quer
publicar! – apontou Didi com o dedo indicador perto do nariz
do repórter. – Ponha-se a mexer, homem! Não adianta vir para
aqui inventar estórias da carochinha!
– Então, confirma que conhece a vítima?
Sem mais salamaleques, o vigilante de ronda puxou-lhe pela
parte de trás da gola e, em tom ameaçador, preveniu-o enquanto
o arrastava para o elevador:
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– Ieu já o abisei! Daqui a pouco a única coisa que o cabalheiro
bai counfirmar é que conheceu as cuostas da minha moum! Anduore, bioleta!
Didi sentou-se e pôde finalmente respirar de alívio. Por onde
terá entrado aquele “penetra” dos diabos?!
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Preso em directo

O

carro de alta cilindrada desceu a Rua Escura e estacionou junto ao número 19, perante a curiosidade dos habitantes. Aida
tinha recebido uma mensagem de Francisco Maria, a avisá-la que
ia enviar o seu motorista para a transportar até ao restaurante
Portucale, onde a esperava para jantar. Saiu de casa com uma
toilete informal, como lhe tinha sugerido o diretor. O chauffeur,
impecavelmente fardado, abriu a porta da viatura. Aida entrou
com um sorriso. O olhar embasbacadamente discreto das vizinhas acompanhou-a. Durante a viagem até ao restaurante, Aida
imaginou os comentários das velhas coscuvilheiras: “há dias foi
deixada por um jovem muito distinto; hoje é levada num carrão
com motorista; e diz-se que é secretária; deve é ser rameira, daquelas finas, como as que o presidente do FCP procura, cada vez
mais novas, nos bares de alterne; pois, comadre, há muito que eu
desconfiava”.
Francisco, de calça de ganga e de blusão de pele, esperava-a à
porta do Portucale. Aida estranhou o novo visual do diretor, que
via sempre tão soturno enfiado nos fatos escuros. Até lhe pareceu
mais novo. Ele beijou-lhe a mão e conduziu-a até à sala, onde um
empregado indicou a mesa que se encontrava reservada. Quando se sentou, Aida espraiou o olhar e ficou extasiada com a vista
do velho casario portuense. Ainda não acabara de admirar a paisagem e já a sua atenção estava concentrada na entrada de ostras
com limão. Outras se seguiram, numa voragem de sabores. Num
crescendo de sensações, veio um peixe fumado com alcaparras.
Uma garrafa de Ervideira Invisível acompanhou as entradas. Um
vinho com um sabor único, sem cor, feito de uvas pretas, colhidas de noite e espremidas sem pele. Divino! Com certeza, obra
de deus feminino. Com a mente um pouco turvada, Aida deu-se
a pensar que estava a viver um conto de fadas. Não havia dúvida
que gente fina era outra coisa. E se fosse pelo bom gosto gastronómico, o diretor já a tinha conquistado.
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A conversa girou à volta das características culinárias da refeição, área onde Francisco também parecia diplomado. Depois
derivou para pormenores mais pessoais. Aida ficou a saber que o
Francisco tinha ligações familiares a liberais que lutaram durante
o cerco do Porto contra o absolutismo miguelista. Fazendo jus
ao seu apelido, tinha como antepassado Mouzinho da Silveira, o
grande reformador. Daí que Francisco se sentisse orgulhoso do
seu passado e se tivesse doutorado em Direito, antes de assumir
a direção do grande Laboratório, de que era um dos principais
acionistas.
Depois das sobremesas e do café, Francisco apressou Aida:
– Temos que ir. Estamos a ficar atrasados para a sessão de
poesia do Escritartes.
– Depois de ler alguns textos da Colectânea que me ofereceu,
estou ansiosa por conhecer os autores.
Foram recebidos, no Palacete Viscondes de Balsemão, por
Dionísio Dinis, o anfitrião, que surpreendeu Aida pela sua amabilidade. Foi apresentada a alguns autores presentes: Goreti, Alice
Santos, Elvira, Helena Costa, Gabriela Sá, José Manhente, entre
outros.
– Agora vou apresentá-la a Duarte Rosa, o nosso declamador
convidado – disse Dionísio.
Viu então um homem alto, elegante, com um sorriso franco e
misterioso num rosto sereno. Duarte aproximou-se e cumprimentou-a com dois beijos na face.
– Deixe-me adivinhar. Aposto que é a Aidinha. O doutor Silveira
descreveu-a muito bem. É uma honra tê-la presente. Pediram-me
para lhe dedicar um poema. E bastou olhar para si para decidir
qual vai ser. Abriu um livro da Colectânea e recitou:
“Agora, resta apenas a saudade nos galhos enquanto a voz
lânguida amanhece só
porque as folhas morreram e com elas as palavras.
Nasce o brilho do sol em notas de música porque o olhar é
teu e o sorriso faz-se fácil enquanto os lábios
humedecem com o toque.
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A vida cresce aos poucos
firme pela razão que a alimenta, encantada com o caminho
que segue
entre os frutos que se aninham nas mãos e libertam o aroma
de mais um dia.”
Poema de Vanda Paz
Aida sentiu-se envolvida por aquela voz forte e bem timbrada.
Um arrepio percorreu-lhe o corpo e penetrou-lhe na alma. O
sabor dos lábios suaves que lhe oscularam as faces continuava
presente. Voltando um pouco às expressões das suas raízes, sentiu que estava com pele de galinha. Sentiu na face o rubor de uma
adolescente. Uma lágrima teimava em soltar-se e deslizar pelo
rosto, borrando a porcaria da maquilhagem. Fixou Duarte e fez
um sorriso de agradecimento. Uma estranha sensação crescia
dentro de si. Já não se via a Aida que sempre fora, mas não entendia que Aida era.
A recitação continuou, muita aplaudida pelos presentes. Durante uma mudança de poema, viu entrar duas figuras algo
desenquadradas do ambiente. Pela expressão fechada, teve uma
sensação desagradável. O mais velho pediu desculpa pela interrupção com um tom monocórdico. Abordaram Duarte. Este
mostrou um ar surpreendido:
– É Duarte Rosa?
– Sim, sou eu.
– Somos os inspetores Malanje e Contreiras, da PJ. Estamos a
fazer uma investigação sobre o ataque a um homem em Peso da
Régua. Pelas nossas informações, é suspeito de ser o agressor.
A rádio que transmitia o evento continuava no ar.
– Perdão. Só pode ser um engano. Ouvi falar no assunto, muito desenvolvido no “Carteiro da Manhã”, mas há mais de uma
semana que não vou para essas bandas. Já fui interrogado e apresentei álibi.
– Pedimos desculpa, mas tem de nos acompanhar para interrogatório.
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Francisco aproximou-se e cumprimentou os polícias. Parecia
mover-se bem no meio. Disse uma palavra de ocasião a Duarte
antes de este ser preso e levado para ser ouvido por um juiz.
– Aidinha, temos de sair imediatamente. Acabei de tomar conhecimento de que o jovem agredido em peso da Régua é Matias,
ou M., como gosta de ser conhecido. Ouvi falar no assunto, mas
não liguei. O “Carteiro da Manhã” é pasquim com o qual não
perco o meu tempo. Vamos para o S. João.
Aida perdeu a fala e a compostura. Pareceu-lhe que o sangue
lhe fugia do corpo. Francisco amparou-a:
– Respire fundo. Tudo há de correr bem. Preciso do seu apoio.
– Já estou melhor, podemos ir. E Duarte?
– Depois veremos. Isto é mais urgente.
Enquanto faziam o percurso para o hospital, Aida lembrou-se
que M. ainda mexia consigo. Estava disposta a fazer tudo para o
ajudar. Nem que tivesse de dar uma parte de si.
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Estranhos contornos no caso do Esfaqueador da Régua
Última hora

A

última notícia do “Carteiro da Manhã” sobre o caso do Esfaqueador da Régua dava conta da detenção para interrogatório
no Palácio dos Viscondes de Balsemão, no Porto, de Duarte Rosa,
no último sarau de poesia de vários autores, no dia 6 do corrente
mês de novembro.
A ação teria sido levada a cabo pelos Inspetores Malanje e
Contreiras, na presença de várias pessoas, entre as quais Aida, ex-secretária de M. e agora ao serviço do Diretor da Multinacional
onde os três trabalham.
Em face disto, o caso adquire agora contornos mais estranhos,
quase bizarros, por o “Jornal da Noite” da SIC, junto de fontes
ligadas ao processo, ter apurado que os Inspetores citados nunca
terão efetuado tal diligência.
Assim, parece estar-se em presença de uma máfia obscura que,
além de se dedicar ao esfaqueamento, talvez em série, uma vez
que se receiam novos ataques, age com particular requinte da
duplicação das pessoas, como tem vindo a ser o caso de Duarte
Rosa e dos citados Inspetores Malanje e Contreiras.
De referir que Duarte Rosa, depois de ter sido levado pelos
dois indivíduos que se faziam passar por Inspetores da PJ, reapareceu em casa, em tronco nu, e sem se lembrar de nada.
De referir também que, das pessoas com quem a SIC falou, e
que estariam presentes no Palácio dos Viscondes de Balsemão,
nenhuma delas se terá apercebido muito bem do sucedido, uma
vez que tudo decorreu com precisão cirúrgica e com a maior
discrição.
Aidinha, depois de tudo, foi encontrada sozinha à cabeceira
de M., após Francisco Maria ter ido à casa de banho onde se
demorou longo tempo, tendo voltado ao carro para junto do
motorista que o aguardava igualmente perturbado e sem dizer
coisa com coisa.
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A mulher, ao ser inquirida sobre os polícias em questão e acerca do que se passou entretanto, não soube situar-se no meio dos
acontecimentos e aparentava, de algum modo, estar baralhada.
Segundo opinião de reputados ufologistas, podemos estar em
presença de um ataque de extraterrestres, cujo objetivo ninguém
pode ainda precisar e que estará já a levantar uma onda de medo
no país.
As autoridades afirmam estar atentas ao caso e tentam serenar
a população, afirmando não haver razão para alarme.
Entretanto, Matias Azevedo continua em estado grave, e
Aidinha já montou acampamento à beira dos Cuidados Intensivos, de onde ninguém tem conseguido removê-la.
Voltaremos a esta notícia se houver novos desenvolvimentos.
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Sinais vitais e outras evidências

A

o quinto dia após a intervenção cirúrgica, M. começara a dar
sinais de vida. De estado vegetativo passou a estado semilúcido, isto é, já não respirava artificialmente, revirava ligeiramente
os olhos, mexia os dedos das mãos e dos pés e gemia de dores.
Dada a melhoria do estado geral de saúde, e afastado o pior
cenário, M. passara, por isso, para os Cuidados Intermédios. O
regime de visitas ficara, no entanto, restrito a uma só visita, dada
a mediatização do caso, tanto na justiça como nos órgãos de
comunicação social. Por motivos de segurança do edifício, e para
evitar o acesso a novos “penetras”, a direção de Logística decidiu extraordinariamente colocar à porta da enfermaria um
segurança durante o horário das visitas. Mas foi pior a emenda
que o soneto! Isto porque na cama ao lado de M. estava um indivíduo de etnia cigana, o que recrudesceu a forçagem para aceder
ao local. Cá em baixo, no átrio principal, junto aos torniquetes
rotativos, os porteiros não tinham mãos a medir com tantos ciganitos a passar de um lado para o outro das barreiras e as mães
dos miúdos sentadas ali à frente deles, a falar umas com as outras,
e sem ligarem o mínimo ao que os petizes faziam. Havia pacotes
vazios de bolachas, de sumos e de batatas fritas espalhados pelo
chão e as coitadas das senhoras das limpezas a dar ao zarelho da
esfregona para minimizar tamanha sujidade. O patriarca romani
também ali estava sentado ao lado delas. Todo vestido de preto,
incluindo chapéu, com barbas brancas e com as mãos sobre a
bengala e a segurar o queixo. Bocejava de vez em quando. Ele,
que já assistira a tantos internamentos de elementos do clã ao
longo da sua vida, e sem contar com nascimentos, via naquela
espera mais uma banalidade.
Porém, os homens mais novos, na pujança da vida, insistiam
em entrar à viva força, como se da sua entrada resultasse a melhoria significativa do estado de saúde do seu “primo”. O nível
de altercação subia de tom e o porteiro, cada vez mais aflito,
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ligou para o posto da PSP da Urgência, de onde saiu um agente
que, em dois minutos, ali se apresentou a perguntar se havia azar.
– Ai, sinhore agenti, é aqui o home que nã nos deixa passari!
– E com razão, amigo, vocês têm que se capacitar que só têm
direito a uma visita se tiver cartão para o efeito. Vocês não têm
mais nada que fazer na vida? Tipo, os negócios na feira, ou assim?
– Ai, sinhori agenti, nós semos probes! Nã fazemos vida de
feira, é uma infelizmência!
– Então, nunca trabalham, certo? – sorriu o polícia com alguma ironia à mistura.
– Ai! Comé que se pode trabalhari? Passamos a vida acampados à porta dos hospitais por causa dos primos e das primas!
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Desmentido em português suave

Q

uando a minha velha secretária se reformou, pedi a M. que
procurasse, no âmbito das funcionárias da empresa, uma que
lhe merecesse confiança para desempenhar o cargo. M. enviou-me, com ótimas referências, a Aidinha. Verifiquei que tinha uma
secretária cuja competência era à prova de bala, e que havia recebido dos deuses uma beleza física acima da média. Conheço a
preocupação de M. em me agradar, mas daí a dispensar-me a sua
secretária pessoal, com tantos atributos, deixou-me com a pulga
atrás da orelha. E a agressão a M., mais que a pulga, fez-me acreditar num “pulgal”. E a prisão de Duarte como agressor fez-me
acreditar numa conspiração de parasitas. E, assim, com a nomeação de uma nova secretária, vi-me metido por M. numa
história em que ele se inscreveu como protagonista.
Não sou homem de desprezar desafios. Meteram-me, ou deixei-me meter nisto, e vou em frente. Na altura da prisão de Duarte,
tive oportunidade de informar o inspetor designado para o caso
que vestirei de novo a minha toga de advogado para assumir a
sua defesa. E ainda hoje estive presente na continuação do interrogatório. Duarte está bem e seguro da sua inocência. Todo este
processo, estou seguro, não passa de uma cabala.
O que se está a passar com a prisão de Duarte, em termos
informativos, é deveras preocupante. Já não bastava o “Carteiro
da Manhã” a inventar notícias, vejam bem, vem agora também a
circunspecta SIC a divulgar notícias falsas, eventualmente sopradas por uma fonte ligada ao processo, num desrespeito pelo
segredo de justiça. O que me deixa transtornado é que essa informação é completamente disparatada. Até falam em intervenção
de extraterrestres! Mas alguém acredita nessa peta? Tomam os
leitores por atrasados mentais. Depois de conhecerem a Troika,
não há outros ET que os assustem.
O meu constituinte continua preso e tudo indica que será, em
breve, libertado. Não há, neste momento, qualquer indício que o
possa acusar de interferência na agressão a M. Garanto, com
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conhecimento de causa, que as notícias divulgadas sobre Duarte,
sobre a Aidinha e sobre a minha pessoa são um disparate que só
pode vir de uma agência de contrainformação e ao serviço de
interesses obscuros. Possivelmente, querem desviar a atenção dos
verdadeiros culpados de todo estes imbróglio. E decerto que
querem baralhar os leitores.
A PJ vai continuar as investigações com seriedade. Exijo o
apuramento de toda a verdade. Outros suspeitos estão na lista
dos inspetores. Ao que sei, todas as hipóteses estão em aberto. O
inspetor, que conheço de ginjeira, é, desde sempre, um adepto
obsessivo de histórias policiais. Tem como referência a figura
mediática de Poirot. Tirem o cavalinho da chuva. Portanto, ninguém, mesmo ninguém, deixará de ser investigado: uma suposta
namorada e os seus pais, os seus principais amigos, uma personagem X que escreve cartas anónimas e até a menina Aida.
O processo “Vinho de Sangue” (agora estão na moda nomes
pomposos) ainda vai fazer correr muita tinta e ocupar quilos de
papel. E, mau grado a perturbação que trará à minha vida profissional, vai fazer-me reviver os bons tempos de advocacia, como
o famoso FP25, onde apliquei toda a minha sapiência jurídica. A
minha vida, que estava uma pasmaceira, desde que a Leonilde se
foi atrás do personal trainer, ganhou outro fôlego. E com a Aidinha
a dar-me oxigénio vai ser um ver se te avias. Ainda não me faz
festas ao cão, não me dá banho ao gato, nem me ensina o canário
a cantar, mas demos-lhe tempo. Sou paciente.
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De novo o caso do Esfaqueador da Régua

C

ontinua envolto em mistério o chamado “caso do Esfaqueador da Régua”, depois das notícias contraditórias que têm vindo
a lume, com a PJ a afirmar não ter procedido à detenção de
Duarte Rosa. E isso foi confirmado pelo Tribunal da Comarca
da Régua, onde aconteceu a tentativa de homicídio, uma vez que
Duarte não foi lá presente para a aplicação de quaisquer medidas
de coação, como deveria ter sido, caso tivesse ocorrido detenção.
E, assim, se, como têm vindo a público, Duarte Rosa se encontra alegadamente longe do seu domicílio, ou detido, que é o
que agora se discute, só pode estar sequestrado em qualquer lugar desconhecido, havendo, assim, em vez de só uma tentativa de
homicídio, mais três crimes: um de sequestro, na pessoa de
Duarte Rosa, e dois de falsa qualidade e usurpação de funções,
em primeira análise. Mas sobre isto a PJ não prestou qualquer
esclarecimento.
O que é de realçar é que as declarações de Francisco Maria
enfermam de uma contradição, ao que parece insanável, e que já
levou a PJ a trabalhar junto dele mais uma linha de investigação.
Na tentativa de deslindar este imbróglio, a Diretoria do Porto
da PJ, já com uma equipa de investigadores alargada, procedeu à
audição de Dionísio Dinis, uma vez que das pessoas que estavam
no sarau era a que se apresentava em melhor estado de lucidez
sobre o que se terá passado. Ele descreveu os dois Inspetores
como sendo dois homens caucasianos à roda dos 45 anos, de
estatura média, pele clara, um de olhos castanhos e outro de
olhos verdes.
Já Gaby e os pais, na Extensão da PJ de Vila Real, interrogados sobre os Inspetores Malanje e Contreiras por uma Inspetora,
afirmavam que um teria à volta dos 50 anos, cabelo grisalho e
moreno. Já o outro, não havia nada que enganar por se tratar de
um jovem com cerca de 30 ou trinta e poucos anos, de raça negra, o que efetivamente corresponde à realidade, segundo se lê
num comunicado da PJ do Porto.
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De acordo com o que o “Jornal” da SIC apurou, Duarte Rosa
não foi detido como suspeito pelos dois Inspetores de Vila Real
porque o seu álibi é sólido, depois de o mesmo, conforme bilhete que consta no processo, ter sido confirmado por elementos
da claque dos dragões que tinham viajado no mesmo avião.
A boa notícia é que M., aos poucos, está a sair do coma. E o
que circula por aí é que o fígado transplantado em M. terá pertencido a um indivíduo de etnia cigana, morto numa rixa à
navalhada, pelo que agora o sobrevivente agressor, mas também
agredido com gravidade, partilha os Cuidados Intermédios com
Matias. E esta delicada situação, se, por agora, já perturba o estado de saúde de M., com a barulheira que se faz sentir por todo o
lado, imagine-se quando os ciganos descobrirem que Matias é o
portador do fígado de um dos seus, e que a SIC deseja não sejam,
de facto, maus fígados.
Assim, no ambiente do hospital, vive-se quase um estado de
sítio, com polícias atentos ao homicida e com seguranças por
todo o lado. Já para não falar num batalhão de jornalistas insistentes a questionarem tudo e todos sobre mil e uma coisas ligadas ao Esfaqueador da Régua.
Entretanto, o irmão de M. já saiu de Luanda, a caminho do
Porto, e Gaby também já foi avisada do regresso de M. ao mundo dos vivos. Oxalá ela vá a tempo, porque Aidinha, um bocado
como os ciganos, não tem arredado pé do local.
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Longa se torna a espera

A

o cair da tarde daquele dia, M. continuava prostrado na cama,
seguindo com o olhar os ponteiros do relógio de parede da
enfermaria. Por prevenção e pelo facto de estar sempre deitado
na mesma posição, o médico que estava com o seu processo clínico decidira mandar colocar um colchão antiescaras, melhorando,
assim, o conforto das carnes e dos ossos. Mas nada seria comparável ao conforto espiritual se visse Gaby mais uma vez.
Até o jantar dietético, pfff!, servido morno e acompanhado
por um copo com água, mais uma maçã insonsa e rija como chifres de rinoceronte, não era propriamente um consolo alimentar.
Estava deserto por um prego em prato, com batatinhas fritas e
ovo a cavalo! Ah! E um fino bem tiradinho logo ali ao lado! Talvez
fosse a primeira refeição que M. iria fazer logo que tivesse a devida alta hospitalar. No entanto, enquanto assistia ao final do
“Preço Certo”, já fartinho de ouvir o gordo e o seu “Espetáááculo!”, M. ia chafurdando num rol de dúvidas:
«Onde raio se meteu a Gaby? Sabe ela do meu estado? Às
tantas, nem apareceu ao encontro marcado em Peso da Régua.
Porque não dás sinal de vida, morena?».
Chamou a assistente operacional e pediu-lhe que lhe chegasse
o telemóvel e o auricular. Depois pediu que baixasse um pouco o
volume da televisão e agradeceu. Sintonizou uma estação de rádio com música dos anos oitenta e serenou. Fechou as pálpebras
e começou a ouvir a voz de Morrisey:
«Why do you come here?
And why do you hang around?
I’m so sorry
I’m so sorry
Why do you come here
When you know it makes things hard for me?
When you know, oh
Why do you come?
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Why do you telephone?
And why send me silly notes?
I’m so sorry
I’m so sorry
Why do you come here
When you know it makes things hard for me?
When you know, oh
Why do you come?
You had to sneak into my room
“Just” to read my diary
It was just to see, just to see
All the things you knew
I’d written about you
And so many illustrations
I’m so very sickened
Oh, I am so sickened now
It was a good lay, good lay
It was a good lay, good lay»
E com este Suedehead uma lágrima teimosa escorreu pelo
rosto de M.
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Averiguacões por conta própria

A

gora que M. está a recuperar, tenho algum receio de me aproximar do seu leito. O pobre não me conhece de lado algum e
aquela lambisgoia da Aidinha não lhe larga os pés da cama. Várias vezes, na execução dos meus trabalhos, fiz um desvio por
aquelas bandas, disfarcei o interesse, bati à porta, muito solícita,
perguntando se estava tudo bem, se não precisavam de nada. A
rapariga já por várias vezes me olhou com má cara, como se lhe
tivesse interrompido qualquer coisa.
M. dormia sossegado, nem deu pela minha aparição de hoje.
Aidinha quase deu um pulo quando eu entreabri a porta. Isto é
muito estranho. Fosse eu uma médica ou ao menos uma enfermeira e haveria de vir mais vezes para averiguar bem este estranho
comportamento. Ainda que fosse para lhe dar uma injeção de
água destilada ou de soro no cateter do soro... Há quem diga que
as enfermeiras, quando lhes parece que os doentes se queixam
por tudo e por nada, lhas dão... Não faz mal e faz parecer que são
muito preocupadas rsrs. Diz-se... Mas, como tantas vezes, deve
ser boato. Mas que aquela lambisgoia é estranha, é! Para estar
aqui sempre, deveria ter cara de apaixonada ou, no mínimo, de
preocupada. Mas não é isso que me parece. Tem olhos de raiva
ou assim a modos que ódio... não sei... estou para aqui a inventar
decerto. Mas que vou pedir a alguém que me ajude, lá isso vou.
Isto não me cheira bem.
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A queda de um governo

P

odia ser um dia como todos os outros, mas não. Corria na Assembleia uma moção de rejeição ao Governo Constitucional e
M. assistia pela televisão à votação num plenário em tudo inusitado. Uma frente de esquerda com partidos minoritários que, juntos, reuniam uma soma de deputados que lhes conferia maioria
parlamentar e que decidiram, através de acordo pós-eleitoral,
derrubar aquele governo de direita, que contava 10 dias em
funções. O mais curioso de tudo foi ver o primeiro-ministro a
lembrar ao hemiciclo que saía sim, mas após uma vitória nas urnas.
«Coisa mais bizarra!» – pensara M. – «É estranho ver uns a
dizer que ah! e tal, que sim, senhor, pois então, é preciso virar a
página do “austeritarismo” e outros, do outro lado, a retrucar,
“Pífias!” que essa geringonça vai levar-nos outra vez à bancarrota é o que é!». E a caravana entretanto ia passando pelo meio dos
ruidosos jornalistas nos corredores de São Bento... Ao fundo da
escadaria do parlamento, duas manifestações de apoio. Uma situacionista e a outra de natureza sindical. Havia palavras de ordem e muitos estados de alma.
«Puxa! Até aquele partidozeco representado por um só deputado, que dizem tratar os animais como pessoas, votou pela moção
porque considerava que a política do Governo era a de tratar as
pessoas como animais... Enfim, vá-se lá entender esta lógica da
política» – concluíra M., já cansado de tanta feira de vaidades.
M. suspirava, à espera que lhe dessem finalmente alta para ir
de baixa para casa. De Gaby, nem sinal. O mais certo era ela ter
desistido dele.
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Audicão de M.

U

m dos primeiros atos de M., após a sua lenta saída do coma,
foi responder às perguntas que os Inspetores Malanje e Contreiras lhe dirigiram, ali no leito onde ele jazia, soerguido na cama,
sob os lençóis brancos com o símbolo do hospital.
Visivelmente mais magro, recebeu a visita da PJ de manhã,
depois de o barbeiro da casa lhe ter desfeito a barba que se lhe
plantou na cara desde o fatídico dia da tentativa de homicídio de
que fora vítima, ainda ninguém sabia com que móbil. Se, por um
lado, parecia ter sido uma questão passional, por outro, havia,
agora mais do que nunca, dúvidas resultantes de uma contestação
interna na liderança do Laboratório Farmacêutico de que Francisco
Silveira era diretor, mas que, na verdade, tinha em M. um forte
opositor, de quem se dizia, seria o novo dirigente no país.
– Bom dia, Sr. Matias, como está? – perguntou o Inspetor
Contreiras, com Malanje a fazer sua a pergunta do colega.
– Melhor, felizmente. O pior parece ter passado. Um transplante de fígado não é o mesmo que uma intervenção ao apêndice.
Mas parece que ainda não vou desta!
– Claro. Tem ainda muitas coisas a fazer por aqui. E, pelos
vistos, pessoas a rezarem a Deus pela sua recuperação não faltam. A começar pela Aidinha, que não lhe larga aqui a porta –
disse o Inspetor Malanje com um sorriso
– E a Gaby, de Ribalonga – acrescentou o colega, igualmente
com um sorriso cúmplice.
Matias esboçou um riso, quase difícil, com o novo fígado ainda mal adaptado ao senhorio, enquanto amparava a barriga que,
com a movimentação dos músculos do rosto, lhe arrepiara a cicatriz ao ponto de lhe provocar dor.
– Também nos deparámos com o seu irmão, lá fora, no corredor, agora que o senhor foi transferido para a enfermaria.
– É verdade. O João teve que vir de Luanda para me dar algum apoio. Veio sozinho, deixou lá a família. Só complicações
ocasionadas por um louco varrido.
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– Bom, é por isso que estamos aqui – começou Contreiras. –
Diga-nos, por favor, uma coisa: tendo-se o indivíduo identificado como Duarte, parece, até prova em contrário, que se tratou
de um indivíduo a fazer-se passar por ele, aproveitando o facto
de o Matias só o ter visto, e mal, no passeio de Carrazeda.
– É verdade – acrescentou Malanje. – Além de que Duarte
estaria a regressar, nessa mesma manhã, de Israel.
– A sério?!
– Claro – retorquiu Malanje. – Há alguma coisa que tenha captado a sua atenção? Por exemplo, sotaque, altura… Como foi a
abordagem do indivíduo?
– Ele identificou-se. E, depois de algumas palavras circunstanciais, passou à ameaça, dizendo que a Gaby era dele desde a
adolescência. Nem me deu tempo a reagir…
– Mas… E o sotaque? – perguntou Contreiras.
– Parecia do Norte, mais concretamente, do Porto. Realmente,
tinha pouco de S. João da Pesqueira…
– E reparou em algum sinal que ele, eventualmente, tivesse na
cara, ou nas mãos? O resto estava tapado… – perguntou, entretanto, Malanje.
– Não, de facto, não me apercebi. Ele apertou-me o pescoço
com a mão direita e a seguir esfaqueou-me não sei quantas vezes.
– Cinco, para ser mais preciso, tal como consta no processo.
E sabe que acabou por nos dizer que o homem era canhoto?
Muitíssimo importante esse pormenor – acrescentou o Inspetor
Malanje.
– Ainda bem…. – quase gemeu M., aparentando algum desconforto. – Por favor, estou um bocado cansado. Ainda precisam
mais de mim?
– Por hoje, não – disse Contreiras. – Quando voltarmos a
falar, já deve estar em casa a recuperar. Agora,vamos embora.
As suas melhoras, senhor Matias Azevedo.
– Será que podem pedir ao meu irmão para entrar, por favor?
Preciso de lhe pedir umas coisas pessoais para ter aqui no hospital durante o tempo em que cá estiver.
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Quando João entrou, Aidinha vinha atrelada a ele como uma
viúva negra a adorar o seu cadáver preferido.
– Temos de ver o que faz esta criatura aqui há estes dias todos.
Isto não está a cheirar-me lá muito bem e, pelos vistos, dá-se lindamente com a auxiliar de limpeza!... Será que as duas andam a
tramar alguma coisa?
– Não sei – retorquiu Contreiras, olhando a rapariga de esguelha...
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Estranha visita

M

aria estava na cozinha a sacrificar um coelho para o almoço,
com a preciosa ajuda de Gaby. A jovem interessava-se por
atividades culinárias, o que deixava a sua mãe descansada e orgulhosa. Na sua visão do papel da mulher (ou do homem), esta
devia adquirir todas as competências para poder enfrentar a vida
com a máxima autonomia. Maria, enquanto espetava a faca na
barriga do coelho, lembrou-se do estribilho da canção “D. Laura”,
de Miguel Araújo, no momento em que se ouviu a sineta do portão.
“Vai, canta até ser dia/ Que um dia há de ser dia/ E tu vais ser
alguém/ Que é tal e qual a mãe/ Um olho na novela/ O outro na
janela, um dia vais/ Ser tão Dona Laura como ela/ Aproveita
agora/ Que há de chegar a hora/ Que não poupa ninguém/ Vais
ser igual à tua mãe/ Com a filha pela trela/ Repete-se a novela,
um dia vais/ Ser mais Dona Laura do que ela.”
– Gaby, vai ver quem é, já que o teu pai, quando está no escritório, absorto nas contas da quinta, não se apercebe de nada –
disse Maria.
Gaby lavou as mãos do sangue do coelho e dirigiu-se ao portão.
– Quem está aí? – perguntou
– Gente de paz – respondeu uma voz áspera e arrastada.
Gaby entreabriu o portão e entrou-lhe pela retina, sem pedir
licença, uma figura esguia e indefinida. À primeira olhadela,
pareceu-lhe ser Duarte. Mas não, não podia ser Duarte. Nunca
aparecia de supetão e sem se identificar. Começou a desmontar a
estranha figura: usava um boné enterrado até aos olhos, escondidos atrás de uns óculos escuros. A boca era fina como uma lâmina
e ligava-se à orelha através de uma cicatriz. Mais parecia um esgar. O corpo magro não se sentia confortável dentro de um fato
comprado, sem medida, na feira da Régua. Calçava uns ténis de
contrafação, algo enlameados. Naquele breve segundo, sentiu-se
prisioneira de um estranho arrepio.
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– Boa tarde, menina. O senhor Zé Ferreira está?
– Está sim. Quem devo anunciar?
– Navalhas.
– Navalhas quê?
– Navalhas, simplesmente.
Gaby conduziu-o até ao escritório. Zé Ferreira recebeu o visitante com surpresa e com uma expressão facial de preocupação.
Mandou-o entrar e pediu a Gaby que os deixasse a sós. Esta, ao
afastar-se, ouviu o pai dizer num tom irritado: “Disse-lhe para
não me procurar aqui”. Depois conseguiu perceber algumas frases soltas: “o melro ainda canta”, “acabar o trabalhinho”, “a sua
inteligência está na proporção inversa do seu tamanho”, “encomendei-lhe um susto, nada mais”. Gaby foi-se afastando na
direção da cozinha com um aperto no peito. Maria tinha estraçalhado o coelho e estava a cozê-lo em lume brando.
– Que se passa, filha? Parece que abusaste do pó de arroz… –
interrogou Maria.
– Mãe, conheces algum Navalhas?
– Nunca ouvi por aqui esse nome!
– Foi como se apresentou o sujeito que nos veio visitar e que
pediu para falar com o pai. Tenho o pressentimento que não é
boa rês. Ainda me sinto arrepiada.
– Deves estar a exagerar. O teu pai não se relaciona com malfeitores.
– Assim seja, mãe.
O coelho dançava a última dança, impulsionado pela agitação
fervilhante da água, na companhia da cebola, do alho e dos ingredientes secretos, da receita do livro pessoal de Maria. Soaram
passos apressados na sala. Zé Ferreira despediu a inesperada visita num tom agressivo:
– As contas estão encerradas e não quero voltar a vê-lo. Se
aparecer por aqui, mando prendê-lo.
– Veremos! – disse o Navalhas.
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Finalmente a visita de Gaby

M

al recebi a mensagem de M. dando conta do seu regresso ao
mundo dos vivos, o meu contentamento explodiu na decisão
de, na manhã seguinte, rumar ao Hospital de S. João, no Porto.
Antes de qualquer outra consideração que tivesse a Aidinha no
centro, Matias tinha sofrido um ataque bárbaro, no também chamado “Crime do Vinho de Sangue”, e estava mais que na hora de
lhe fazer uma visita. Tinha-lhe prometido isso na resposta à sms
que ele dedilhara, provavelmente ainda com grande esforço, mal
abrira os olhos a seguir ao coma.
Como a mala continuava ainda feita desde o primeiro dia, reformulei-a com umas peças mais frescas, já que o Verão de S.
Martinho nos tinha presenteado com dias de sol resplandecente.
Além de que o desejo de visitar M. no seu leito do hospital se
tornou de repente mais premente, após a estranha visita ao meu
pai, e enquanto eu própria já ia acumulando nas costas o peso da
culpa a que o velho parecia imune.
Quando saí de casa, o nome Navalhas e aquela estranha figura
marcada a cicatrizes na cara não me saíam do pensamento. Já
para não falar da conversa entrecortada que a fechadura da porta
do escritório tinha feito chegar até mim de véspera e antes do coelho
estufado, cujo sabor se perdeu no meio de muitas interrogações.
Galguei o IC5 mais depressa do que deveria, como uma nova
Michèle Moutton. Isso apesar dos desvios que as recentes obras
de Santa Engrácia transmontana me obrigaram a fazer e quando
me sentia bem mais carregada nos pensamentos do que a minha
maleta ia de roupa. Imaginar que o meu pai pudesse estar na
origem das navalhadas desferidas em M., bem como pensar no
seu recente fígado, vindo de um cigano, deixava-me estarrecida e
com medo dele. De facto, sempre o vira como uma criatura sem
pinta de maldade, e saber que eu podia ser a causa dos seus desafetos com o Matias era, sobretudo, intrigante. Se havia algum
obscuro motivo para ele encomendar, como me pareceu depois
daquela conversa com o Navalhas, um susto daqueles ao M., era
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aterrador. Imagine-se que ele queria mesmo um homicídio com
todas as letras! Tudo me parecia demasiado macabro e surreal
para ser verdade.
Quando estacionei o carro no parque subterrâneo do hospital
e subi, a seguir, à enfermaria, antes de me dirigir à cama nº 12, a
primeira pessoa a ver, e a conhecer também, visto que nunca lhe
tinha colocado os olhos em cima, foi a Aidinha, embevecida a
reter entre as suas as mãos de M., alisando-lhe a coberta da cama,
entretanto, mal viu o rapaz a dirigir o olhar para mim assim que
entrei.
A visão da rapariga, como é óbvio, não me deixou a pular de
contentamento… Mas, depois das últimas suspeitas, entre aturar
uma pegajosa que me cobiça o pretendente e um pai que se mancomuna com um Navalhas para o assustar e quase o manda para
o céu no comboio da Régua, o meu discernimento não teve outra escolha senão engolir a sirigaita!
Debrucei-me, depois, na cama de M. e dei-lhe um beijo no
rosto, barbeado de novo com esmero pelo escanhoador de
serviço, enquanto lhe perguntava como se sentia.
Respondeu-me com um “mais ou menos”, convicto de não
ser agora que iria engrossar as hostes do além. E, após a apresentação de Aidinha, a que eu não deixei de dar na cara um beijo de
Judas, a primeira coisa que disse ao rapaz foi lamentar o nosso
azar daquele dia na Régua.
– Então, M.? Má altura escolhemos nós para enterrar machados de guerra!
– É verdade! – respondeu ele, sorrindo –, mas deixa lá! Ao
menos ganhei um fígado novo.
– Que seja, ao menos, imune à cirrose. Assim, quando saíres
daqui, sempre podemos ir comemorar de novo à Régua com um
Cabeça de Burro, colheita 2009.
– Pelo amor de Deus, Gaby, nem por sombras! Aquela terra
para mim só poderá ser maldita! E tu tens cá um humor negro,
deixa que te diga! – E riu-se, no esgar de uma dor vinda da barriga suturada a ponto de cruz.
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Nessa altura, senti de novo a eventual culpa do meu pai às
costas e, com uma tímida ternura, tomei nas minhas as mãos de
Matias que a Aidinha já tinha libertado há um bom pedaço, acariciando-as. Não era grande coisa, mas, por agora, antes de ser
uma apaixonada de cair para o lado e fazer as maiores loucuras
por amor, era o que se podia arranjar.
Quando vim embora, Aidinha lançou-me um olhar de medusa, que embateu frontalmente no meu sorriso de felicidade.
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Os contratos são para cumprir

V

eremos! Essa é boa! Pensa o finório que se escapa assim?
Comigo, as coisas são como contratamos e quem salta fora
do acordo dá-se muito mal comigo. Olha agora a boa alma preocupada com o que eu fiz! Na! Na! Encomendaste-me um trabalho,
vais pagá-lo. E se pensas que sou estúpido, vais sair-te enganado.
Não andaste bem, meu manganão, em me ameaçares. Nem sabes
na que te estás a meter. Na choldra te enterro eu. Ou não te lembras daquela vez em que me mandaste capar o gajo que pensavas
andar a deitar olhos à tua mulher? Sorte a tua que eu me compadeci duma ferramenta tão pequena que em vez de naifa tinha que
usar corta-unhas! O desgraçado concordou em se pôr a milhas
daqui e não voltar. Mas tu pensas que eu fiz o serviço. O dinheirito cá mora, pois então! És mais bandido que eu, estupor de um
raio! Esse cu escondido numas calças bem talhadas é mais enrugado que um feijão demolhado, mas um feijão-frade que um
manteigo não cabe lá. Gostas de dar trabalho fora?! Tanto se me
dá. Mas pagas, ai se pagas! e calas-te, que eu não tenho ouvidos
para ameaças. Faço-te entrar pelos gorgomilos um punhado de
desperdícios que nem o motor do teu trator engole tantos. Vais
ver com quem te meteste!
Assim foi resmungando entre dentes o Navalhas a caminho da
estação de comboio. Mal a primeira carruagem apontou na linha,
chegou-se à frente, pronto a entrar sem mais delongas. A máquina não se fez esperar na sua derrapante travagem.
Navalhas entrou na segunda carruagem, cabeça baixa, olhar
arredio...
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Viagem à capital

A

ida entrou no gabinete do diretor com um ar abatido. Francisco Silveira, sem levantar os olhos do relatório que estava a
analisar, pediu-lhe para marcar uma viagem de avião de ida e
volta para Lisboa para duas pessoas.
– Quem são essas pessoas? – interpelou Aida.
– Somos nós dois – respondeu Francisco, sem levantar a cabeça dos documentos que tinha sobre a secretária.
– Nós dois? Eu não posso…
– Pode, pode. É uma viagem de trabalho – disse Francisco,
olhando para Aidinha. Foi então que se apercebeu da expressão
de cansaço refletida no seu rosto.
Aida não tinha descanso desde que M. estava internado no
Hospital. Andava numa fona. De casa para a empresa, desta para
junto de M., pouco tempo restava para o seu descanso. Passava
todo o seu tempo livre à cabeceira do seu doentinho. Era amiga,
confidente, enfermeira. M. não precisava de dedicação extrema
assumida e voluntária, pois Francisco Silveira, amigo pessoal do
diretor clínico, providenciara tratamento VIP para M.
– Desculpe-me, Francisco. Não fujo às minhas obrigações, mas
estou a acompanhar de perto a recuperação de M.
– Compreendo e vê-se isso na sua cara de defunta em movimento. Não se preocupe. M. está bem entregue. A si faz-lhe bem
esta viagem. Precisa de descontrair.
Para além das necessidades do doente, o que preocupava Aida
era a presença de enfermeiras e auxiliares, sempre a borboletear
à volta de M. Um ciúme obsessivo. Isso corroía-lhe as entranhas.
Não por causa da provinciana de Ribalonga, perdida e presa nas
margens íngremes do Douro. O que lhe carregava o quotidiano
de angústia eram, na sua expressão, aquelas delambidas que não
paravam de o apaparicar. Por isso, ali estava com os seus argumentos levantados, para que se tornassem bem visíveis. Mas M.
parecia insensível. A explicação, achava Aida, devia-se à sua
fraqueza. Nem conseguia pôr-se de pé. Contudo, o desinteresse
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de M. por aquele harém que o rodeava podia ter raízes num segredo bem guardado. Apenas a equipa de operadores o conhecia. A faca que lhe rasgara o ventre tinha deslizado e atingido
nervos do aparelho reprodutor. Era cedo para saber se teria ficado impotente. Por enquanto, segredo desvendado apenas a
leitores.
Na manhã do dia seguinte, Francisco e Aida apanharam o avião
em Pedras Rubras. Aida fazia o seu batismo de voo. Francisco,
que não deixava nada ao acaso, surpreendeu-a com uma cerimónia a que não faltou espumante. Durante a viagem, Francisco
confidenciou que iam almoçar com um amigo seu, de longa data,
e que tinha sido eleito deputado. Depois iriam assistir, na Assembleia da República, à discussão do programa do Governo. “Sabe,
Aidinha, a nossa empresa precisa de estar relacionada com o
poder. Não para receber favores por debaixo da mesa, mas precisamos que nos abram portas. Assim mato dois coelhos com
uma cajadada. Presto homenagem ao meu amigo e cientista
Quintanilha e faço pontes com o novo deputado.
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Repasto em Lisboa

O

almoço teve lugar no Solar dos Presuntos, um restaurante estrela Michelin. Foi servido polvo à galega e mimos de porco
preto. À sobremesa, Aida preferiu merengue de chocolate. O repasto foi regado com o vinho duriense, Três Bagos Grande
Escolha. Quintanilha assustou-se com o preço.
– Olha que eu sou um homem simples e sem grandes proventos.
– A despesa é por minha conta, aliás, vai entrar como investimento – disse Silveira, com um largo sorriso.
No fim da refeição, o garçon aproximou-se de Francisco e entregou-lhe um pequeno papel escrito. Aida conseguiu ler parte
da mensagem “estou à espera. Às de espadas”. Francisco pediu
escusa e levantou-se da mesa. Aidinha viu do outro lado da sala,
na semiobscuridade, uma figura esguia de boné e de óculos escuros. Pensou de si para si: “mas que raio de personagem é este?
E o que faz nesta história?”. Lembrava-lhe personagens do folhetim “Crimes da Associação Secreta”, de Guy de Maupassant,
que lera em fascículos na casa da avó e que esta guardara dos
gloriosos tempos da literatura de cordel, vendida numa esquina
do Bolhão. Seria mesmo um às ou seria antes um joker? Que pretenderá o narrador com a criação desta personagem? Dinamitar
a linearidade da narrativa? E Francisco? Que terá a ver com esta
misteriosa figura? Tão misteriosa como o sujeito conhecido por
“Emplastro”, que aparece em todo o lado onde haja câmaras,
que todo o país conhece, mas que poucos sabem quem é. Sentiu
que estava metida mesmo num romance de cordel. Ia sair das
Fontainhas, mas a que preço?
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O desejo revisto em baixa

U

ma vez adiantada a previsão de alta, havia algo em M. que decididamente não arrebitava. Olhava para o decote da farda das
enfermeiras com relativo interesse, mas que não era acompanhado de uma notória vontade. Na verdade, numa daquelas manhãs em que se encontrava pachorrento a assistir à “Praça” na
RTP, M. levantou-se da cama com a ajuda da assistente operacional e foi tomar o habitual duche, prática rotineira numa
enfermaria. Quando se sentou no tampo da cadeira articulável
para melhor se posicionar debaixo do jorro aquífero, M. desceu
a mão direita ao seu hemisfério sul para ensaboar os genitais. Tentou acariciar-se, mas sem sucesso. Ficou tão preocupado com a
falta de tesão que, mal saiu do banho, dispôs-se a falar do assunto
ao enfermeiro graduado. Numa conversa de homem para homem,
o enfermeiro, já de meia-idade e habituado a lidar com situações
similares, pô-lo à vontade e desmistificou alguns receios infundados. Fê-lo ver que o corte da cirurgia foi profundo e agravado
com a toma do Micofenolato de Mofetil. Além de o apetite sexual sair mitigado, diarreia e vómitos poderiam ser outros efeitos
secundários expectáveis.
– ... e, ocasionalmente, Dr. Matias, esse fármaco pode contribuir para a baixa de glóbulos brancos e anemia.
– Oh! Estou tramado, Enfermeiro Marques! Agora que estou
prestes a começar uma nova relação, sou confrontado com esta
espinhela caída!
– Pois, mas acredite que é um abatimento temporário e a sua
recuperação pode ocorrer mais cedo do que pensa. O seu desejo
sexual há de regressar com mais vigor, vai ver!
– Deus o ouça, Enfermeiro Marques, Deus o ouça!
Agora, já mais tranquilo pelo esclarecimento, M. sentara-se ao
f undo da sua cama e voltava a assistir aos spots publicitários na
TV. E, coincidência dos diabos!, M. riu-se ao ver o ex-futebolista
Paulo Futre a debitar umas larachas foleiras de macho latino sobre um fármaco que desperta a libido.
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Viagem à capital II

V

ou fumar um cigarro. Este maldito vício dá cabo de mim,
mas não consigo livrar-me dele – disse Francisco, enquanto
se levantava. Dirigiu-se para uma porta que dava para o exterior.
Aidinha acompanhou-o com o olhar até o perder de vista e já
não viu a estranha figura que vislumbrara anteriormente. A voz
suave de Quintanilha “Menina Aida” e o seu sorriso naturalmente
infantil trouxeram-na de volta ao lugar onde estavam sentados.
– Menina Aida, não é fumadora?
– Nunca fui fumadora, senhor deputado.
– Faz muito bem, pela sua saúde. O Francisco descreveu-ma
como uma pessoa que não pode dispensar. Agora que a conheci,
percebo-o melhor. E olhe que não o via há muito tempo tão entusiasmado com uma mulher. É um homem da minha criação,
mas parece que remoçou.
– Ora, senhor doutor, está a embaraçar-me.
– Está na hora de irmos – disse Francisco, que tinha regressado.
Ao chegarem a S. Bento, passaram por uma manifestação convocada para defender o Governo. Umas centenas de jovens
imberbes, de senhoras bem-postas na sua pele de tias, mães e avós,
gritavam palavras de ordem contra o reviralho: “Respeitem os
resultados eleitorais! Abaixo os golpistas e as deputadas esganiçadas! Assis salva o país, se isto não é o povo...”. Quintanilha
afastou-se para não ser reconhecido. Aida e Francisco sentaram-se na galeria, de onde iam assistir à queda anunciada do Governo.
Os discursos longos e enfadonhos desviaram a atenção de
Aida para o Hospital de S. João, onde M. assistia pela televisão
ao debate na Assembleia. Como estaria o homem que não lhe
saía do pensamento e que lhe povoava os sonhos? Nem tivera
tempo de o avisar que, neste dia, estaria na capital. E sentiria ele
a sua falta? Ou encontrar-se-ia nos braços aconchegantes de alguma enfermeira mais atrevida? Ou não teria a morena de Ribalonga
descido à cidade, qual loba esfaimada, para ocupar o seu lugar?
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Quando saíram do Parlamento e durante a viagem para o aeroporto, atreveu-se a perguntar a Francisco sobre a presença do
estranho indivíduo que vira no restaurante.
Francisco carregou o sobrolho e endureceu o tom:
– Que estranho, Menina Aida. Deve estar com visões. Exagerou no vinho?
“Exagerei no vinho?! Essa agora! Então, acha-se este Dr.
Francisco tão supremamente inteligente para ousar pensar que
me atira areia para os olhos? Que eu vi um tipo estranho a falar
com ele em modos suspeitos, isso vi. Afinal, o Francisquinho não
é boa rês. Não é, não! Esta viagem pareceu-me suspeita desde o
início. O jantar com este Quintanilha também não me pareceu
muito normal. E esta desgraçada de sessão que nunca mais acaba!
Estar aqui nas galerias a ouvir sei lá o quê... Que mal fiz eu a
Deus? Estava tão bem junto do M... Como será que se arranja
sem mim? A gaja de Ribalonga ainda lá estará? Raio de mulher,
que não sabe deixar-se estar na terra dela. Mas as saias do hospital andam todas em polvorosa, assanhadas como gatas em janeiro.
Parece que quanto mais o desgraçado se mostra desinteressado,
mais elas se mandam a ele! Mas eu hei de tê-lo para mim! Quero
lá saber deste velho raquítico que só tem agilidade para trafulhices, pelo que apurei das conversas ao almoço e das que não apurei
mas desconfiei à conta daquele cara feia de boné e óculos escuros!”
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De novo a constipacão

E

ste Outono não quis passar por mim despercebido. Tem-me
brindado com uma gama de situações que oscilam entre o caricato e o dramático, depois de se espraiarem com requinte nas
areias do mais completo absurdo.
Era o que eu pensava na minha viagem de regresso da cama
do Hospital onde M. reagia, finalmente, às graves lesões que sofrera na Régua no dia do nosso projetado encontro. E, como
quem mexe uma panela em que os ingredientes de um rancho
estejam a apurar, revia eu mentalmente, com alguma apreensão,
todos os acontecimentos dos últimos tempos. Isso, em diversas
ocasiões, deixava-me como uma autómata a conduzir o meu velho Citroën ao longo da A4 e depois no IC5, onde um desvio me
demorava a viagem. O novíssimo itinerário que liga Carrazeda
de Ansiães ao resto do mundo vem a sofrer, há uns tempos, a
primeira muda de pele, após a negra e inicial alcatifa se ter revelado uma fratura posta à mostra por olhudos e prematuros
buracos. É Portugal, e também não é de admirar, mais um pedaço
de bolor no todo do queijo.
De facto, a minha vida foi convocada para uma prova hercúlea em que uma desgraçada constipação parece ter tido o
mesmo efeito de uma colmeia carregada de vírus. Ou… ou, mais
propriamente, de vespas asiáticas, que vem a dar no mesmo. Primeiro, foi um pretendente indeciso, sem saber se queria ou não
aderir a uma existência mais bucólica em Ribalonga, onde eu
aguardo que um jornal, revista ou televisão me contacte para
começar a trabalhar, em função da teimosa desobediência ao
Governo que me mandou emigrar e que, mesmo assim, me fez
afrontá-lo com firmeza. Seguiu-se uma obscura tentativa de homicídio com ramificações, ou emanações, não sei ainda muito bem,
no Duarte, meu amigo de infância, num velho que me parece um
maluco libidinoso disposto a aniquilar M. com a colaboração de
uma secretária rotativa e com o estúpido diminutivo de Aidinha
da Sé. Na realidade, as coisas estão um caos em todo o lado.
Então aqui em casa nem se fala! E eu não sei o que pensar, não sei
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quem sãos os bons e quem faz parte da corja de vilões no meio
desta história toda.
Depois do beijo medieval que depositei nas mãos de M., ali,
perante a Aidinha interinamente raivosa, e da felicidade que isso
desencadeou em mim, não tinha galgado grandes metros da estrada no regresso quando a estranha figura do Navalhas se plantou
na minha cabeça, disposta a dar-lhe um tremendo nó. Com particular acuidade, passei agora a “ver” o meu pai como o mais
recente suspeito numa cadeia deles. A começar por um Duarte,
amante de poesia, e a estender-se depois a um Navalhas mal disfarçado de James Bond e marcado a cicatrizes! Agindo, além do
mais, a soldo de um mandante que é o dono desta casa! Tudo isto
é tenebroso. E eu não sei o que fazer nesta teia de intrigas, a que já
nem sequer falta a carta anónima de um gringo a dar-me como
irmã de Matias.
No meio de tudo, a minha mãe ciranda por aqui, feliz, entre as
vassouras, panos de pó, almoço e jantares e nas vistorias que,
neste Outono vestido de verão, faz às duas videiras carregadas
de uvas do quintal, uma branca e uma preta, cobertas por uma
espécie de guarda-chuva de plástico para serem colhidas sãs no
Natal. Até aqui, têm sido um Yin e Yang específicos, o nosso
símbolo de harmonia familiar. Então, não serei eu a preocupá-la
com revelações de coisas ainda não confirmadas. Mas, desde a
famigerada constipação, de facto, tudo mudou. Agora, não tenho nada como seguro e muito menos verdadeiro. Como se tudo
isto não bastasse, a Goreti tem-me posto ao corrente da tentativa
de tráfico de influências que o perverso do Francisco Silveira
tem vindo a ensaiar nos meandros do poder. Primeiro, por baixo
da mesa do restaurante em que tenta comprar Quintanilha, a troco de lagostas suadas e com a ajuda da Aidinha; a seguir, lá do
alto das galerias da Assembleia da República, em Lisboa, onde,
de vez em quando, algo maldoso, pisca o olho ao deputado, com
Aidinha ao lado a olhar para o hemiciclo como um boi para um
palácio, e enquanto voa em pensamento para a cama onde M. se
confronta com uma inimputabilidade absurda do seu pénis.
O rapaz, claro, anda apreensivo e não é para menos. Junto
dos médicos, já obteve a confirmação de que se trata de uma
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consequência natural do transplante e da ação neutralizante dos
medicamentos para combater as infeções. Embora, entretanto,
tenha ficado mais confiante, depois de lhe darem 95% de certeza
de que a hibernação do seu companheiro será meramente temporária. Mas ainda há que contar com o remanescente maldito da
percentagem. E, com esta pena suspensa na cabeça, é natural que
não lhe apeteça ligar-me.
Eu, mazinha, ao saber das tentativas de Mata Hari levadas a
cabo sobre M. pelas enfermeiras e auxiliares, fiquei relativamente
agradecida ao percalço do rapaz. E, com a Aidinha lá por Lisboa
a garrir a vida apagada de um homem velho e barrigudo, os ciúmes,
além de deixarem de me atacar, deram lugar a uma saudade que,
paulatinamente, se vai espalhando sobre mim com a espessura e
a macieza do mel.
Contudo, é o que eu digo, este Outono veio ter comigo endiabrado. Após o regresso a casa, os filhos, netos ou mesmo
enteados da minha constipação inicial, numa revanche sem precedentes, atacaram-me de novo, remetendo-me à cama por uns
dias, remelosa outra vez e, sobretudo, triste, depois de constatar
mil e uma novas vezes do ferro e fogo com que se debate o mundo. Foi na cama que soube pela televisão dos atentados de Paris,
foi na cama que verti uma ou outra lágrima ao ver tantas vidas
destroçadas pela insanidade dos homens, divididos entre Cristo
e Alá, com este a atirar-nos à cabeça uma leitura diabolizante do
Corão.
E era na cama que, de pensamento em pensamento, negava
perante mim própria que alguma vez tivesse visto o Navalhas cá
em casa a tentar receber dinheiro por um crime mal executado e
que talvez o mesmo Navalhas tivesse ido a correr a Lisboa fazer
sabe-se lá o quê junto do Diretor de um Laboratório a que, depois de tudo, me apetece chamar “A Máfia da Pílula Assassina”.
Da Judiciária é que nem uma palavra. Porém, espero que o
Esfaqueador da Régua não seja um dos casos destinado a morrer
numa prateleira com o epitáfio do tribunal, “Arquivado por falta
de provas”.
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“Carteiro da Manhã” entrevista Navalhas

O

jornalista Xisato entrou esbaforido no gabinete do chefe
de redação, mal conseguindo articular as palavras e construir
as frases, “Régua, esfaqueador, ao telefone… falar”. O chefe, habituado a criptogramas, clarificou que “O esfaqueador da Régua
telefonou a dizer que quer falar. E aposto que quer as palavras
embrulhadas em dinheiro. Vamos certificar-nos se tem autenticidade. Se tiver, entrevistamos o homem. É um grande furo para o
«Carteiro da Manhã»”.
Antes de dar a entrevista, o Esfaqueador deixou claro que não
tentassem localizá-lo e que queria que o pagamento fosse entregue
a um mendigo, que seria identificado por SMS, no trajeto delinea do
durante a operação. Acertados os detalhes, o chefe começou a
fazer perguntas.
…
Queres saber como me chamo. Não tenho um nome único.
Varia com o tempo, com o local, com a idade, com a situação.
(pausa) Nasci numa família pobre. Alguns nascem com o rabinho virado para a lua bem cheia. Outros, como eu, nascem com
o cu virado para o quarto minguante. Na infância, chamavam-me
Zé Degola. Volta e meia, roubava uma galinha e cortava-lhe o
gorgomil. Eh! Pá! Quando me nasceram os dentes, estavam sempre a pedir alguma coisa para mastigar. A fome apertava, a comida
não morava connosco. Degolava para comer. Cresci e fui refinando. Começaram a chamar-me Dr. Capador. Os porcos eram,
então, as principais vítimas, mas havia outros bichos maiores. Com
uma naifa, sacava-lhe os túbaros. Que petisco! Já lhe puseste o
dente? Se me pagares, dou-te a receita.
…
Deixa lá. Necessidades. Nada de malvadez. Até fazia um frete
aos seus donos. Assim, os marrões deixavam de andar com as
porcas desta vida na cachimónia, e assim só pensavam em comer
e criar chicha. Chicha da boa, tás a ver? Fiz o curso de bem usar
103

a faca. Estou diplomado. Daí que me chamem Navalhas, Lâminas… tenho o diploma marcado no focinho…
…
Quem me encomendou o trabalho? Ó pá, passaste-te dos carretos. Eu sou um profissional com ética. Achas que vou denunciar
os mandantes? Sou esfaqueador, não sou bufo. Os mandantes são
peixe graúdo. Fazem-me lembrar o sermão de Santo António
aos peixes. Sou seu devoto e gosto do gajo, pois, mesmo santinho, ia à fonte e partia as bilhas às moças. Posso dizer-te que
recebi duas missões: uma era pregar um susto ao finório. E não
foi difícil. Logo que o quequinho olhou para as minhas trombas,
deve ter-se borrado todo; a outra era sacar-lhe os tomates. Confesso que falhei. Q uis fazer o trabalho sozinho, quisto quanto mais
gente no barulho mais hipóteses há de algum dar com a língua
nos dentes. Não te esqueças que sou um especialista. Procurei
agarrá-los, mas não consegui, ou havia muita roupa ou eram muito pequenos. Atirei a naifa às cegas e foi um pouco ao lado. Quase
que limpo o sebo ao gajo e não era esse o contrato. Eh! Pá! Tudo
erra! Os árbitros, os políticos… na maior. Porra! E o esfaqueador não é gente?
…
Tás a querer saber de mais. É gente com grana a dar por um
pau e nunca faço perguntas. Recebo o trabalho e pronto. Mas
achas que te vou dizer tudo? Sou esfaqueador, mas não sou burro. Nunca destrunfo. Queres saber mais? Puxa da guita. Quanto
mais pormenores te der, mais pistas dou à Judite. Ainda sou novo
para me reformar.
…
Tás a brincar? Remorsos? E tu tens remorsos de pôr a boca
no trombone quando metes nessa merda de jornal segredos que
estão na justiça? E estragas a vida aos tipos que nem foram condenados. Telefonei-te porquê?! Vocês dão facadas com tinta no
caráter da malta. Eu dou-as com aço temperado. Cada um à sua
maneira ganha a vida fodendo os outros. Desculpa, não ponhas
isso que vos fica mal. Põe antes xaringando. Sou um esfaqueador,
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não sou um carroceiro. Uso a língua com critério. E digo-te mais,
se o Jorge Jesus é o melhor no futebol, eu sou o rei da “esfaqueação”, mas não ando a dar pontapés no verbo. Sou um
homem de coltura, vejo o canal História e leio o JL. E enquanto
andava a estudar o Duarte, fui vê-lo em sessões de poesia e fiquei
fã. Olha, eu sou um homem sensível e correram-me tantas lágrimas pela fuça que até pensei que ia desidratar quando ele disse o
poema “Fado Tropical”, de Chico Buarque. Lembro-me destas
estrofes:
“Quando me encontro no calor da luta
Ostento a aguda empunhadura à proa
Mas o meu peito se desabotoa
E se a sentença se anuncia bruta
Mais que depressa a mão cega executa
Pois que senão o coração perdoa’”
Podes crer, parte-se-me o coração. Sou mesmo um sentimental.
“Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdámos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo. Mesmo
quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, o meu coração fecha aos olhos e
sinceramente chora...”
O chefe de redação enviou a gravação para o repórter Xisato:
– Transcreva, retire palavrões e insultos e mande publicar.
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Título de primeira página:
“ESFAQUEADOR DA RÉGUA FALA EM EXCLUSIVO AO CM”
Regresso a casa no di a do seu 30º ani versári o

U

ns dias antes da alta médica, o reencontro com o irmão regres
sado de Angola foi comovente. Abraçaram-se com calor fraternal e teimosas lágrimas de saudade. Eram irmãos muito
próximos desde a infância. Quando Matias contou a Mateus o
sucedido, a reação natural do irmão foi a de retaliar. Soubesse ele
quem foi o autor de tal ato ignóbil e à falsa fé que o mundo ia ver
quem era o chefe da tabanca! Pffff! Ia lá ele saber!
No dia em que a alta médica foi dada, Mateus Azevedo estava
já a fazer as malas para ir de abalada para as terras dos Ailundos
e Bailundos. Lastimava não poder ficar para saber quais as conclusões da investigação criminal. E daí talvez fosse melhor assim,
não fosse ele fazer justiça pelas próprias mãos e desgraçar uma
vidinha tão boa como aquela que conseguiu noutras latitudes.
Voltaria talvez para o casório, a confirmar-se as intenções de M.
pela morena de Ribalonga...
Tocou a Didi a tarefa de ir buscar o amigo e vizinho à enfermaria. E logo no dia do seu aniversário! Quando regressavam a
casa, M. confessou-lhe das saudades do seu bichano, o Imperador, de lhe passar a mão no dorso e ouvi-lo a ronronar todo
satisfeito da vida.
– Não te preocupes, pá! O gatinho tá porreiro, continua territorial e a bufar-me sempre que tento aproximar-me! – E riu-se,
enquanto meneava uma espécie de garras afiadas. – Rrrrnhau!
M. sorria, aliviado por saber que o bichano tinha estado em
boas mãos. Lá fora, caía uma chuva escarninha e gente em magote abrigava-se debaixo das paragens em frente ao Hospital. As
habituais filas de trânsito ao fim da tarde e ao longo dos semáforos em ambos os sentidos da Estrada da Circunvalação faziam
parte do panorama. M. encostara a cabeça ao vidro embaciado e
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suspirava ao pensar em Gaby. Quanto tempo mais faltava para
estar com ela?
Cansado de ouvir aquela histeria da Festival FM, pediu gentilmente ao taxista se podia sintonizar a Rádio Nova, em 98.9 fm.
O taxista, percebendo-lhe o ar ainda debilitado e tão típico de
quem esteve internado no hospital, lá lhe fez a vontade. Sim,
porque os taxistas também têm gestos de bonomia quando querem! E, assim, mal o transístor encontrou a voz de Paulo Arbiol
e Sónia Borges, o habitáculo do táxi parece ter adquirido uma
leveza acústica. Na playlist, era chegada a hora de Mario Biondi e
o seu “Love is a temple”. Era a frequência radialista ao compasso da frequência cardíaca de M. por Gaby. Poderia, afinal, o amor
vencer todas as sacanices?
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Onde para M.?

A

ida entrou no apartamento de Matias no dia seguinte a ter-lhe
sido dado alta, com uma toilete ousada. O que lhe faltava em
tecido sobrava-lhe em nudez. O decote era generoso para uns
seios sedentos de protagonismo. Faltava saia e sobravam pernas
ao léu, que, em abono da verdade, pareciam feitas por um escultor perfecionista. Aida tinha razões objetivas para se adereçar
daquela maneira. Depois de dias e dias a ver M. tão murcho e tão
desinteressado dos seus atributos físicos, procurou exponenciá-los e despertar o jovem do seu torpor. Ao chegar ao apartamento, estava possuída por sentimentos contraditórios: por um lado,
ansiava vê-lo e senti-lo em plenitude; por outro, tinha vontade de
o descompor. Saíra do hospital sem lhe dar cavaco, depois do
apoio incondicional que lhe dera durante o internamento. Ingrato! Às tantas, ainda ia encontrar a sonsa da Gaby a apajá-lo. Mas,
se assim fosse, não respondia por si, pois, quando lhe chegava a
mostarda ao nariz, virava fera ferida.
Didi abriu-lhe a porta com um largo sorriso.
– Entra, Aidinha. O Matias teve que ir à PJ prestar mais declarações. Vieram buscá-lo três agentes da equipa de Malanje e
Contreiras. Deve estar quase a regressar. Senta-te e fica à vontade.
Aida sentou-se num sofá de couro. O gato, sorrateiro, saltou-lhe para o colo. Didi afastou-se para lhe servir uma bebida.
Espraiou o olhar pela sala e viu uma estante com livros. Numa
parede, um quadro do Douro vinhateiro. Talvez oferta da Gaby,
pensou. Maldição. Aquela avantesma teimava em persegui-la. E
o raio do homem, que nunca mais se decidia a provar o seu corpo. Estava convencida que, logo que isso acontecesse, ficaria preso
pelo beicinho. Não entendia por que raio a história já ia longa e
na ação nem sombra de uma cena de sexo. Até parecia escrita
por um eunuco. E o pau-de-cabeleira do Didi também não despegava. Sempre agarrado a Matias. Didi chegou com uma garrafa
de Porto.
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– Queres provar este néctar da produção privada de Ribalonga?
Garanto que acalma, descontrai e desperta a libido.
– Não, obrigada.
Mais uma vez, Ribalonga no seu caminho, pensou Aida. E o
que queria dizer Didi com essa da libido? Isso até tinha de mais.
O M. é que parecia ter feito voto de castidade. E agora nunca
mais regressava. Começou a impacientar-se.
– Não é melhor ligar para a PJ a perguntar se M. demora?
Passaram horas e ele não regressava. Aida resolveu contactar
a polícia. A resposta deixou-a transtornada. Um membro da equipa que estava investigar o caso disse-lhe que ninguém da PJ tinha
ido buscar Matias e que os inspetores iriam de imediato verificar
a situação, pedindo-lhes, porém, a gentileza de se deslocarem à
esquadra.
Lá chegados, o investigador Malanje pediu a Didi que lhe descrevesse os indivíduos que levaram M.
– Eram três, senhor inspetor. O que se apresentou como chefe
era alto e magro, tinha cara de fuinha, com uma cicatriz, usava
óculos escuros e boné. Os ajudantes eram baixos e entroncados,
um com o cabelo rapado, barba espessa, o outro era negro. Perdoe-me a expressão, mas pareciam dois gorilas.
A descrição deixou Aida ainda mais preocupada. Um deles
correspondia à descrição do homem que vira a falar com Francisco
Silveira em Lisboa. Os outros lembravam-lhe, vagamente, os
“agentes” que levaram Duarte da sessão de poesia. O inspetor,
que, apesar do esforço mental, não conseguia desviar os olhos
cansados das mamas de Aidinha, verificou que estas se agitavam
de tal modo que pareciam que se iam desprender do corpo da
rapariga. Conseguiu agarrar a moça, segurando-a pelo vestido,
antes que esta se estatelasse no chão. Amparou-a com o próprio
corpo.
– Calma, menina, respire fundo – disse o inspetor, enquanto
ajudava Aida a sentar-se e a recuperar. – Vamos agir de imediato
para encontrar Matias. Possivelmente, estamos em face de um
gang perfeitamente organizado e de um negócio do outro mundo.
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Mais tarde, enquanto recolhiam as provas, Malanje disse para
Contreiras:
– Parece-me, de acordo com o evoluir da investigação, que
estamos é perante um negócio do mundo de saias. Também por
esta brasa que tive em braços quem não perdia a cabeça? Fosse
eu mais novo…
– Pois, pois, Malanje… Eu bem te vi a aqueceres-te na brasa…
– Qual carapuça, Contreiras, ela estava a esmorecer, eu é que
tive que a reacender com o meu escasso calor…
– Mas olha, Malanje, a outra peça do vértice, a Gaby Ferreira,
conhecida como Ferreirinha de Ribalonga, não é nada de se deitar fora, apesar de andar, volta e meia, adoentada. Adiante, vamos
lá ver é se apanhamos o fio à meada que nos leve ao desaparecido.
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Longe da vista, longe do coracão…

A

minha vida virou um inferno desde a maldita constipação e da
viagem de regresso ao Porto de Matias, nessa altura conhecido ainda só com o económico nome de M.
Acabo de saber, por linhas travessas, que o rapaz abalou para
Luanda com o irmão, para uma recuperação geral das malditas
facadas e do que lhe está associado, a inimputabilidade que sexualmente o atacou.
Por um lado, fico contente com a ida, porque assim fica longe
da lambisgoia da Aidinha, que morre por se meter na cama com
ele. Embora a rapariga seja um portento de obstinação, estou em
crer que não irá a nado para Angola. Apesar de as secretárias
ganharem bem em quase todos os lados, deve ser uma tesa. De
facto, há de gastar todo o ordenado em farrapos na Zara, e não
acredito que o laboratório lhe dê um subsídio para eles. Por isso
mesmo, ao preço que as viagens estão, não se meterá no primeiro
avião a fim de começar uma investigação cujo ponto de partida
seja a cama.
De outra perspetiva, o assunto chateia-me um pedaço. Além
de Luanda ser no fim do mundo, agora que as coisas estavam
mais ou menos bem encaminhadas para o meu lado, receio bem
que Matias, longe do trabalho e cravejado de razões para se dedicar a experiências, comece ele próprio a sentir-se um laboratório,
aproveitando cada mulher que lhe apareça pela frente para ver se
a coisa funciona. E, assim, temo que, muito rapidamente, a morena de Ribalonga, ou seja, eu, a Gaby, e os vinhos da quinta sejam
águas passadas. Morena por morena, entre uma que esteja ao pé
da porta e outra nos antípodas, a santa da porta fará, com toda a
certeza, o desejado milagre. Além de que as morenas de Angola,
com ou sem chocalho na canela, têm fama de ser bons cobertores.
Como se este assunto não fosse suficiente para me aborrecer,
desde o dia da célebre conversa do Navalhas com o meu pai que,
quando olho para o Senhor Ferreira, vejo nele um dos principais
suspeitos do crime da Régua. Não posso fazer tábua rasa do que
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ouvi, de ouvido colado à fechadura do escritório. O que, apesar
de tudo, me vai dando alguma contenção para não acusar o velho
é saber que ele só queria assustar M. Mas, como não definiu a
extensão do susto, o Navalhas achou-se no direito de ir até à facada em série, por ter um profundo fascínio por sangue. Por isso,
a probabilidade de o homem não pertencer às Testemunhas de
Jeová é grande. E, por outro lado, não posso desencadear uma
crise conjugal entre a minha mãe e o Ferreira. Além do mais, espero estar enganada, embora nesta casa haja alguma culpa
escondida.
Não consigo, contudo, ver na atitude do velho um móbil para
o crime. Se ele esperava reunir duas quintas no mesmo património
casando-me com o Duarte e transformar a minha herança num
império, depois de saber das preferências do Duarte por carne
homónima, que tire o cavalinho da chuva. Depois, a tentativa de
homicídio sofrida pelo pobre do Matias é imperdoável, aqui, na
China ou no Vietcongue.
No meio desta história toda, há ainda muita coisa a esclarecer.
As investidas do Navalhas em Ribalonga e em Lisboa, à roda de
um Francisco Silveira, tão ou mais suspeito do que o meu pai,
têm muito que se lhe diga. Não sei se estarão os dois, eventualmente, mancomunados, ou se um quer unicamente transformar o
Laboratório numa fábrica de vírus e o outro concentrar duas
fortunas na mesma cabeça, dando-se o caso de o meio de o conseguirem ser a neutralização do pobre Matias.
A Judiciária continua às apalpadelas e, de dia para dia, vê-se
obrigada a desatar mais um nó, ou mais. Até nós sucessivos! O
último, de novo e pela milésima vez, tem a ver com a Aidinha,
que eu continuo a achar um estupor interesseiro, para lá de uma
assanhada que se despe no Inverno como se fosse verão para
desestabilizar todos os homens que lhe apareçam à frente. Os
Inspetores Contreiras e Malanje, os verdadeiros, sabem melhor
disso do que eu. A mula joga em dois tabuleiros com o maior
descaramento, e depois arma-se em pudica.
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Didi é que fez muito bem em inventar a peta da presença dos
falsos Inspetores em casa de M., quando está farto de saber que
ele foi com o irmão para Angola após a alta, depois de ele lhe
entregar a chave de casa e de o incumbir de tratar do gato e do
canário. Além de lhe ter facultado o conforto das poltronas lá de
casa e o vinho de Ribalonga. Se nem assim a rapariga sossegar, já
não sei o que a acalmará. É claro que a informação de Didi sobre
o Malanje e o Contreiras duplicados foi veiculada aos verdadeiros com um piscar de olhos, numa altura em que a sirigaita estava
distraída. E, assim, logo os dois concluíram tratar-se de uma brincadeira para tirar a rapariga de cena. Aliás, ambos sabiam da
viagem do rapaz para o esperado restabelecimento em Luanda,
visto que ele teve de ir ao processo dar conta dessa intenção.
Eu é que, desde o dia azarento da minha constipação inicial,
tenho passado inúmeros períodos um trombone, carregada de
pingo no nariz e uma vontade louca de esganar alguém.
No final de tudo, não sei o que esperar, os telefonemas de M.
estão a escassear… Angola já deve estar a fazer das suas…
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Memórias esquecidas

Q

uando o avião se fez à pista para aterrar, M. olhava para lá da
cerca do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Os musseques
de Kassequel, Kassenda, Rocha Pinto e Mártires do Kifangondo
inundavam as vistas de tanta aglomeração desordenada. A urbanística de Luanda estava, contudo, a mudar desde que arquitetos
internacionais viram os seus trabalhos pagos a peso de petróleo e
diamantes.
Era a primeira vez que M. ia pousar os pés em Angola. Era
aquilo ou morrer às mãos dos facínoras que o Silveira contratara.
Na véspera da partida, M. recebeu no telemóvel uma séria ameaça.
Ia ser silenciado para sempre se contasse os podres do diretor.
M. sempre desconfiara dos lobbies e da chantagem sobre altas
esferas do poder político. Havia um rio de dinheiro a passar debaixo do chão da firma onde trabalhava. A solução era M. escapar
enquanto era tempo. A Gaby que o perdoasse, pois ela não lhe
sairia seguramente do coração.
Ao longo da viagem, M. fez um flashback mental. Percebia
agora os motivos do esfaqueamento da Régua. Os pretensos
ciúmes e a permanente vigilância de Aidinha durante o seu internamento só serviram um único propósito: ter o jovem executivo
debaixo de olho para ver se ele não balbuciava algo que comprometesse Silveira junto de Contreiras e Malanje. Na verdade, M.
estava traumatizado ao ponto de desconfiar de tudo e de todos.
De todos, é uma força de expressão... Sabia que podia contar
com a lealdade de Didi, com o ronronar do Imperador, o trinado mavioso do canário Chiquinho e, sim, com a doçura de Gaby,
mesmo que no fim de toda esta trama ela só o quisesse como
amigo.
E depois tinha que restringir as ligações para Portugal. Poderiam forças ocultas estar a escutá-lo e facilmente localizar o local
de origem da chamada de voz ou de dados. A prudência é sempre a melhor conselheira.
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Dias depois de se ter instalado em casa do irmão e da cunhada, M. apanhara o machimbombo até à mutamba. Dali, calcorreara o caminho ao longo da baía de Luanda. Estavam 38 graus e
apetecia-lhe mergulhar naquelas águas cálidas. Ali, decerto Gaby
não ficaria tão constipada como andava. Ah! Como ela iria adorar
passar uns dias na ilha do Mussulo! Enfim, a saudade apertava
cada dia mais e mais. Mandou-lhe um email com a letra de
“Memórias Esquecidas”, do desaparecido Beto.
«São meras palavras ditas pelo vento
Quando não estás, cai em mim a noite
Sinto o momento, olho para trás
Palavras perdidas ficam por dizer
Oh, perco a razão
Memórias esquecidas
Sinto-me perder, tudo é ilusão
Se eu sentir que não sou capaz
De enfrentar marcas do passado
Ohoh, é porque tu nem sempre me dás
A certeza de querer estar a meu lado
Ohoh, a meu lado...
Quando desabafo os meus sentimentos
Não posso mais aguentar calado
E esconder momentos
Eu quero mais
Palavras perdidas ficam por dizer
Oh, perco a razão
Memórias esquecidas
Sinto-me perder, tudo é ilusão
Se eu sentir que não sou capaz
e enfrentar marcas do passado
Ohoh, é porque tu nem sempre me dás
A certeza de querer estar a meu lado...»
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Carta sem remetente

G

aby abriu o envelope, sem remetente, que o carteiro lhe entregou. Ao retirar a folha, deduziu que tivesse a mesma origem
da anterior carta anónima. Começou a ler:
“Cara Gaby:
Volto a escrever-te depois de teres feito ouvidos de mercador
às informações que te dei. Para teu bem. Procuraste desvalorizar
os avisos empurrando o problema com a barriga. Primeiro, quiseste limpar a folha do paizinho. Compreendo que pai é pai, mas
de pais perfeitos está o inferno cheio. Depois puseste-te a apanhar gambuzinos, tentando adivinhar quem eu sou. Ouve lá, ó
garina, não sou nada. Nesta história, não meto prego nem estopa. Não tenho consistência, nem existência. Não sabes se sou
homem ou mulher, alto ou baixo, gordo ou magro. Portanto,
não te ponhas a adivinhar e a mandar bitaites sobre quem sou.
Não te atrevas a cuspir para o ar, que te pode cair em cima. Nunca virás a saber quem sou, mas, se isso acontecer, vais ter uma
grande surpresa.
Escrevo-te para reafirmar tudo o que te disse. Se não me deres
ouvidos, ainda vais provocar uma desgraça. Lembra-te do que
aconteceu a M. E aviso-te que ele não está fora de perigo. Vou
repetir como se fosses muito burra, que sei que não és. Afasta-te
desse homem. O teu destino está traçado na palma da mão, e não
é na mão desse M. Está atenta aos sinais. Juízo e caldos de galinha
não fazem mal a ninguém.
Com amizade.”
Ouviu bater na porta do quarto.
– Posso entrar, Gaby?
– Sim, pai.
José Ferreira entrou antes de a filha poder guardar a carta.
– Carta de algum pretendente? – perguntou José, com ar
brincalhão.
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– Não, pai, é uma carta de uma amiga.
– Olha, filha, vim apenas para falar do teu aniversário que está
próximo. Estou a pensar em dar uma grande festa, e queria que
fizesses a tua lista de convidados. Eu já fiz a minha e vais ter uma
grande surpresa.
– Mas, pai, acha que estamos em tempo de festas, com a crise
que para aí vai?
– Deixa lá, tu mereces.
– E já agora, pai, essa surpresa será M.?
José arregalou o sobrolho.
– M.? Estás a brincar? Pensava que era uma carta fora do
baralho. Depois falamos nos pormenores.
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Gaby prestes a pôr a mãe ao corrente das insinuacões
do “escrevinhador” anónimo

O

anónimo “escrevinhador” voltou a chatear-me com uma carta
a reiterar a afirmação de que M. será o resultado de um conluio carnal entre o meu pai e a mãe dele. Mas, desta vez, vou
apanhá-lo. O gajo, da primeira vez, escreveu “a computador”
(até o envelope...), agora, fê-lo à mão, o que dá para analisar a
caligrafia, embora não se disponha de termo de comparação. A
polícia, contudo, tratará disso. Eu julgo que deve tratar-se mesmo do Navalhas, que já esteve aqui em casa e que terá estado em
Lisboa, quando o Silveira quis entrosar-se com os deputados na
política para consolidar no mundo económico a máfia de que faz
parte.
Por agora, só me resta ligar aos inspetores a dar-lhes mais este
novo dado. Eles, de posse da outra carta, nunca lhe deram grande
relevância, mas estará na altura de seguirem esta via e ver até onde
ela irá desembocar.
O M. ligou-me ontem. Diz que está bem melhor, mas que ainda não sabe quando poderá voltar ao laboratório, ou se voltará
algum dia. As facadas ainda lhe doem, e já percebeu que não passa de um franguinho sem importância numa gaiola de abutres,
com a Mata Hari da Aidinha a levar e a trazer contrainformação,
o que agora lhe será um pouco mais difícil com Matias estacionado em Luanda.
De qualquer modo, embora tenha outra vez presente a faca
que me iguala em sangue ao M. num ADN comum, confio que a
vida não dê sobre a minha cabeça uma traulitada tão grande como
Matias levou nas tripas. A polícia que faça o seu trabalho e bem
depressa, porque tudo isto está a ficar insustentável. Tantos suspeitos para o crime da Régua, só pode dar um nó no cerebelo do
pobre Matias e em mim própria, que serei talvez o pontapé de
saída para esta barbárie. Ou um mero pretexto, não sei.
Mas, antes de mandar a carta para ser junta ao processo, vou
tirar uma cópia, juntá-la à fotocópia da primeira e, se um dia M.
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voltar de Angola, irei falar do assunto com o tato devido para o
rapaz não sofrer o mesmo choque que eu. Se ele voltar! O mais
certo é não o fazer… E, assim, o caso ficará arrumado. Desde
que M. não venha depois tratar de se habilitar à herança das quintas e do vinho, tudo bem, já que eu, embora possa custar-me um
bocado, acabarei por esquecer este incidente e as leviandades do
meu pai, se as houver.
O velho Ferreira acha que me vai surpreender nos meus anos
com a sua lista de convidados, em que teima em incluir o Duarte.
Não o entendo. Em vez de querer ver a filha feliz, quer juntar o
Douro em peso no mesmo património! Se calhar, julga que, por
ser “Ferreira” de nome, se compara à velha Ferreirinha, de quem
quererá, talvez, fazer-me a “sucessora”. E já sei que me vai dar
um jipe! Portanto, a surpresa, se a houver, será só pela metade.
Entretanto, vou ligar ao Duarte e sondá-lo sobre as diligências que o meu pai tenha eventualmente levado a cabo junto dele
para a festança.
Se o “homem” das cartas anónimas voltar à carga, por muito
que me custe, vou dar conhecimento à minha mãe do que se fala
nas suas costas e ver se haverá algo de verdade nas insinuações
do escrevinhador, ou se existirá um outro propósito atrás de tudo.
E quando chegará o tempo de eu poder sonhar sem quaisquer
nuvens no horizonte?
Fica bem, amor, daqui te envio este pensamento e muita energia positiva para sairmos deste imbróglio.
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Dia de aniversário da Gaby
Aniversário Gourmet

A

azáfama começou ao raiar do dia. Tudo tinha sido organizado
ao pormenor. Os convidados deviam começar a chegar por
volta das onze horas. O evento ia ter lugar no CS Vintage House
Hostel, no Pinhão, junto ao rio Douro. A família, vestida a rigor,
chegaria mais cedo para receber os cento e cinquenta convidados. Para além da comemoração de um aniversário, a festa tinha
como objetivo apresentar a jovem à sociedade. Os Ferreira não
se pouparam a despesas na organização deste acontecimento.
Gaby questionou várias vezes os pais sobre a necessidade de uma
festa tão faustosa.
– O CS Vintage House Hostel? Mas, pai, isso deve custar uma
pipa de massa. E, que eu saiba, nós não nadamos em dinheiro –
afirmava, recorrentemente, Gaby.
– És a nossa única filha. Tudo o que temos será teu, um dia.
Considera esta festa como um investimento para o futuro – respondia, invariavelmente, José Ferreira.
Gaby não conseguia sossegar com a resposta. Vinha-lhe à mente
o ditado popular de que ali havia gato escondido com o rabo de
fora. E bailava-lhe no espírito, obsessivamente, a expressão proferida pelo pai, “vamos ter um convidado especial”. Decerto que
o velho estava a preparar-lhe alguma. Nunca dava ponto sem nó.
Desde que ele fora visitado pelo Navalhas, assumido carrasco de
M., Gaby andava desconfiada. Que mais lhe iria acontecer depois daquela malfadada constipação?
Gaby e os pais recebiam os convidados com um Porto de
honra, um Barca Velha vintage. Além do almoço, estava prevista
a atuação de um grupo musical e de uma récita de poesia. Quando chegou Duarte Rosa, acompanhado de várias pessoas, o pai
de Gaby disse-lhe:
– Olha, filha, vê quem chegou!
– Já vi – disse Gaby, sem disfarçar o enfado. – É o teu convidado-surpresa?
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– Que ideia, minha filha. O Duarte é como se fosse da família.
Está aqui por direito próprio. Além disso, hoje vem com uma
missão especial, declamar poesia. Está muito bem relacionado
no meio e traz consigo gente ligada ao site de literatura Escritartes. Vai ser uma tarde muito animada.
Duarte cumprimentou-os. Deu os parabéns a Gaby e entregou-lhe uma pequena prenda.
– Estás cada vez mais linda, Gaby. A lembrança que te dou
pode não ter grande valor material… sabes que sou o que se chama um pé-rapado. Os velhos nunca mais morrem. Acho que vais
gostar, pois sei do teu interesse pela leitura. É um livro de contos, de uma escritora pouco conhecida, mas que escreve muito
bem. Chama-se Maria Gabriela de Sá. Ainda espero surpreender-te com os poemas que vou recitar. E, já agora, diz-me: como
está o M.? Sei que passou um mau bocado depois de ter sido
esfaqueado. Olha, quero dizer-te que não tive nada a ver com
isso, apesar de me terem acusado desse crime. Ainda bem que
está tudo esclarecido.
– Obrigada, Duarte. Confio no teu bom gosto. Irei ler com
muito interesse o livro. Sobre o M., continua a recuperar. Está
em Luanda, na casa do irmão. Também quero dizer-te que nunca
acreditei que fosses tu a cometer o ato.
Um Porsche estacionou na entrada do hotel. José correu na
sua direção. Um motorista, impecavelmente fardado, saiu e foi
abrir a outra porta. Francisco Silveira, vestido à medida, com
Armani, abraçou José.
– Bem-vindo, Francisco. É uma grande honra. És como o bom
vinho, quanto mais velho melhor. E estás mais elegante. Espero
que impressiones a aniversariante.
Depois, virando-se para a filha, fez as apresentações:
– Gaby, apresento-te o Francisco Maria, o nosso convidado
especial.
Francisco aproximou-se da jovem e cumprimentou-a com dois
beijos na face.
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Gaby, deveras surpreendida, ficou meio atrapalhada, sem nada
para dizer.
– Gaby, Gaby, estás uma mulher! E que mulher! A tua beleza
rivaliza com as belezas naturais deste justo património duriense
da humanidade. Não te lembras de mim?
– Sinceramente, não…
– É normal. Não nos encontramos desde o tempo da tua
meninice. Mal tinhas começado a dar os primeiros passos quando eu e os teus pais fomos passar férias à República
Dominicana…
– Desculpa interromper-te, Francisco, mas nunca é de mais
repetir que isso só foi possível devido à tua generosidade. E quero informar a Gaby que somos grandes amigos desde a infância.
Andámos juntos na escola, embora fosses uns anitos mais novo,
jogámos à bola na mesma equipa. Depois, seguiste para o mundo
dos negócios e tiveste sucesso, mas nunca me esqueceste. E ajudaste-me bastas vezes. Devo-te muito.
– Que é isso, Francisco? A verdadeira amizade não tem preço.
É um lugar-comum, mas o dinheiro não é tudo na vida. Há coisas tão ou mais importantes. Olha, tu tens uma bela família, e
eu… não passo de um solitário… mas o que interessa hoje é a
festa desta bela jovem. Aleluia! Chegou a minha prenda para a
tua maior obra!
Um jipe enfeitado com grandes laçarotes estacionou à entrada
do Hotel.
– Aí está, minha querida Gaby. Não que esteja à altura da tua
beleza – voltou a insistir Francisco –, mas presumo que é um dos
teus desejos.
Gaby continuava sem articular palavra. Os pensamentos rodopiavam no seu cérebro com uma velocidade incontrolável.
Uma ideia começou a martelar-lhe a existência “Querem ver que
o meu pai quer casar-me com Francisco? Começa a fazer algum
sentido”.
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Uma pequena bomba
Quando Maria, Zé Ferreira e Gaby chegaram ao Pinhão para
a propalada comemoração de aniversário, mais parecida com um
casamento, já a mãe tinha comentado com a filha que o pai, nos
últimos tempos e mais do que nunca, andava com ideias megalómanas.
Gaby concordara e não percebia a razão do progenitor em
convidar mil e uma pessoas, quando os amigos dela, os bons
amigos, não passavam de meia dúzia. Eram quase todos dos tempos da faculdade, os quais, além de tudo, não poderia reunir no
mesmo acontecimento, dado morarem e trabalharem (os que trabalhavam) em locais muito distantes. Tudo não passava de um
desperdício de dinheiro. Além de ela preferir festejar os anos
numa discoteca, divertir-se com gente da sua idade e pôr de parte
os leitões ou os gourmets das grandes festanças. Uns, por engordarem demasiado, e os outros, por deixarem quem gostasse
de comer, como ela, cheios de fome.
Depois, qualquer festa sem M., agora que se apaixonara como
uma tonta – solidária também com os sofrimentos do rapaz –,
poderia parecer uma afronta. Sobretudo, era provável que fosse
entendida como um sinal, equívoco, além do mais, de que M.
poderia tomar como desinteresse da parte dela, ao ponto de o
fazer esquecer o amor de Ribalonga, indo, de seguida, aninhar-se
nos braços de outra morena um pouco mais à mão.
Entraram os três, pai, mãe e filha, no hotel, onde, apesar de
ser ainda cedo, estariam já à roda de vinte pessoas.
Maria correu os olhos pelos presentes com alguma curiosidade, reconhecendo uma mera dúzia deles: os vinhateiros das
redondezas e respetivas famílias. A sobrinha Patrícia já lá estava
com as amigas conterrâneas de Gaby e o resto da família materna. Eram as únicas pessoas de Ribalonga, já que José Ferreira,
embora da região demarcada do Douro, era de Provesende, filho de um barão falido mas que, pelo que agora se via, nunca
perdera a mania das grandezas.
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De resto, eram desconhecidos, homens engravatados e mulheres emproadas que, educadamente, Maria Ferreira cumprimentou com um “Bom-dia” genérico, certamente compreensível para
todos por ninguém saber quem era quem.
Enquanto olhava para o cenário, pousando a retina no Douro
pela janela, deu consigo a sentir-se farta daquilo tudo. Principalmente do marido, que, ao longo dos vinte e tal anos de casamento,
agira, a maioria das vezes, num sem-número de coisas importantes, sem lhe dar cavaco. Era o caso daquela principesca festa.
Além de que o evento parecia ter atrás de si dinheiro que o vinho
não ganhava. A recente generosidade do marido, compulsados
todos os seus recursos monetários, embora pudessem aventurar-se naquela excentricidade, não fazia sentido.
Enquanto o barco de recreio “Invicta”, da Douro Azul, atracava no ancoradouro para deixar sair alguns convidados, à cabeça da mulher ocorreu a ideia de que andariam por ali negócios
escuros a ingerir na vida da família, usando, além do mais, a filha
como meio. Ou fim. A droga devia ter algo a ver com tanta ostentação. E isso ela não iria permitir. Já lhe bastara ter a Judiciária
lá em casa à conta da barbaridade feita a Matias.
Antes de os viajantes mais ricos subirem do rio até ao hotel, já
do comboio, chegado praticamente em simultâneo com o barco,
tinham saído uns quantos, numa das estações mais bonitas da CP,
o Pinhão, dirigindo-se entretanto para o local da “boda”. O
Duarte era o primeiro, entre os cerca de quarenta que tinham
preferido a viagem sobre carris.
Mal chegou, o rapaz apresentou os anfitriões aos amigos e,
depois dos piropos circunstanciais, entregou a Gaby o livro de
contos “Eu e os meus ilustres convidados”, de Maria Gabriela
de Sá, que ninguém sabia quem era, enquanto a rapariga desejava
intimamente que a leitura não viesse a revelar-se uma perda de
tempo. Dava à autora o benefício da dúvida. Ao menos, por terem o mesmo nome de batismo, Gabriela.
– Espero que gostes – disse Duarte. – É um bocado maluca,
às vezes, mas neste livro conteve-se. Além de que, quando o teu
pai me convidou para estar presente, lembrei-me de te organizar
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uma sessão de poesia. Muitos dos amigos que estão aqui são, na
realidade, membros do Escritartes. Como o teu pai me deu carta
branca para convidar quem eu quisesse, abusei. Espero que gostes
igualmente do que preparámos.
Gaby, mais ou menos entediada com as proporções daquela
festa matinal, respondia, por entre as frases de Duarte:
– Sim, vou gostar, com certeza. Mas não precisavas de te dar
ao trabalho. Em todo o caso, obrigada. A vida, por aqui, às vezes, é um bocado monótona e talvez precise de qualquer coisa
diferente para me distrair enquanto não sai o emprego de jornalista num periódico decente ou na televisão. Obrigada, Duarte
– agradeceu de novo.
– A tua mãe bem gostava de nos ver casados. Mas sabes como
é… – disse o rapaz, por entre um riso amarelo e um piscar de
olhos que apelavam à cumplicidade para manter o segredo por ali.
– Pois – disse Gaby, num meio sorriso.
Entretanto, Francisco Silveira, saído do Porsche vestido com
um sobretudo castanho, numa manhã de sol dourada que aquecia
os socalcos do Douro, entrava no hotel, enquanto Maria, com
alguma nostalgia, da janela do salão fazia mentalmente um breve
regresso ao passado, ao dia em que a sua única filha fora concebida,
no meio de gemidos de prazer e das mais belas promessas de amor.
Quando José Ferreira apresentou Gaby a Francisco Silveira, a
cara de Maria Ferreira não podia ter sido de maior desagrado.
Embora tivesse feito um esforço de malabarista para disfarçar a
emoção violenta que, depois de tantos anos, rever de novo aquele
homem, agora muito mais gordo, barrigudo e careca, lhe provocava. Conhecera-o no Porto, na altura dos seus estudos no Liceu
Rainha Santa, era ele um matulão descarado que usava um Porsche verde-alface para conquistar as meninas, trocadas a seguir por
outras, como se de uma simples muda de meias se tratasse. Nessa
época, nem sequer sonhava ser um dia a mulher de José Ferreira, um
rapaz um pouco mais velho do que Francisco Silveira, embora
tivessem brincado juntos, mas cuja idade coincidia com a dela.
Entretanto, a vida dera uma série de retorcidas voltas, conhecera o barão falido e, em dois meses, tinham casado, depois
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de ele ter perdido a noiva grávida no dia em que ela caíra do
socalco ao apanhar dióspiros. Nessa altura, ninguém sabia quem
andava mais carente: se Maria, se José, quando os avós de Gaby
foram por aí abaixo casar a filha e José à Igreja de Santo Ildefonso,
ao Porto, na semana da Páscoa, com bastante menos convidados
do que aqueles que estavam agora no aniversário da jovem. Depois disso, ainda tinham estado juntos uma vez, durante umas
férias na República Dominicana, mas nunca mais se tinham encontrado. E ainda bem. Na altura, fora um dos maiores fretes da
sua vida compartilhar o lazer com o Silveira.
Antes de o convidado-surpresa ter tempo de reparar na velha
amiga, esta interpelava o marido num tom de censura por não ter
sido informada da presença do amigo. E ele, como tinha vindo a
fazer desde há anos, fingia nem sequer ter ouvido, num desprezo
de dia para dia mais intolerável. Por isso, para Maria, era tempo
de sair do casulo e pôr os pontos nos is. Afinal, o que possuíam –
as vinhas, as casas, os tratores – tinha sido comprado com o dinheiro dela e ponto final. Do baronato, já nem o título restava e o
marido já estava mais para os ossos do que para a carne.
Quando, por fim, Francisco reparou em Maria à beira da janela a olhar para dentro de si própria, apesar dos olhos de Medusa
que ela lhe lançou, teve a certeza de que o passado era passado e
que não viria lá de trás apontar-lhe nenhuma culpa. Muito menos
uma arma. E foi com enorme tranquilidade que se dirigiu a Gaby,
atirando-lhe com um piropo bacoco, depois de já há muito se ter
esquecido de que a conhecera com cinco anos para ser de bom-tom estar a olhar-lhe com tanta insistência para as pernas e para
o decote. Além de que a cereja no topo do bolo daquela encenação
era o facto de o jipe que Gaby esperava de prenda ter uma origem
diferente da que sempre pensara.
A rapariga, mal ouviu as palavras do velho, gordo e careca
que os pais conheciam há anos e quando ele disse, talvez com um
volume de cuspe aos cantos da boca, “aqui está a minha prenda
para a tua melhor obra”, ao mesmo tempo que toda a gente saía
à rua para ver a piroseira do laço vermelho num jipe preto,
126

percebeu que o pai parecia estar a vendê-la como se ela fosse
uma vaca mirandesa ou barrosã. E isso ela não lhe admitia. Felizmente, vivia no século XXI. E o tempo de os pais casarem as
filhas com os filhos de banqueiros para concentrarem fortunas já
passara há muito. Haveria de casar com quem quisesse. O convento nunca lhe tinha surgido como opção de vida.
Por tudo isso, no meio de tal ebulição, quando o homem acabou de proferir, com alguma sabujice, as palavras que consistiam
na moeda de troca entre o pai e o velho amigo, diplomaticamente,
para não estragar a festa da maioria – a dela estava estuporada e
a da mãe provavelmente estuporada estaria –, engoliu em seco,
certa de que alguém iria responder por aquele tráfico de uma
carne que não estava à venda.
– Obrigada – disse, por fim, a aniversariante, enquanto a mãe,
disfarçadamente, lhe fazia um sinal com a mão, como quem diz
“deixa lá, que as duas iremos tratar desse melro”.
Depois do que se passara, tanto para Maria como para Gaby,
o almoço tinha sido feito com ingredientes envenenados, e tanto
lhe fazia que fosse sardinha como galinha, o apetite não era nenhum. O mesmo aconteceu com a poesia. Se alguma coisa faziam
uma e outra, era mais azia. E já nem o Duarte passava incólume
nas desconfianças de Gaby e da mãe. Afinal, fora ele a entrosar o
“noivo” nas lides poéticas do Palácio Viscondes de Balsemão.
Naquele negócio não deveria haver ninguém limpo. Também teria, de bom grado, dispensado a música, mais do que convencida
de que música andavam a dar-lhe a ela há muito tempo.
Por volta das cinco horas da tarde, já o sol se finara no Douro
quando Gaby se dirigiu à casa de banho, enquanto remoía os últimos acontecimentos. Realmente, era tudo um nojo, o pai a quer
dá-la de bandeja a um gajo que andava por aí a engatar sirigaitas
como a Aidinha, a levá-las a almoços com políticos e a tentar
poli-las como se ele não tivesse a cabeça poluída por maus vícios
e má-educação. Além de, cada vez mais, suspeitar de que o desgraçado do M. fora vítima de um e de outro, às mãos de um
Navalhas que lhe pareceu ver por ali, disfarçado de segurança. O
homem, que talvez fosse de facto o esfaqueador, deixara crescer
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a barba para disfarçar a cicatriz. Mas, mesmo assim, ela luzia-lhe
por entre os pelos como um pequeno regato no meio de arbustos. No meio de tudo, tinha saudades de M., a quem o pai e o
nojento Silveira queriam ver pelas costas.
Estava Gaby em específicas maquinações interiores, a retocar
o rimmel e o batom, quando Maria chegou à casa de banho com
um ar de mistério que se lhe conhecia em situações verdadeiramente intrincadas.
– Estás aqui, filha?
– Sim, mamã. Estás a ver-me – brincou.
– Preciso de falar contigo com urgência e não vou aguardar
nem mais um minuto – disse Maria Ferreira com ar decidido,
olhando Gaby nos olhos.
– Bolas! Estás a assustar-me!
– Não é caso disso, filha. Diz-me uma coisa. Tu, além de jornalista, ainda queres ser atriz?
– Claro, mamã. Mas porquê isso agora?
– Com aquilo que te vou dizer, se queres entrar para a representação, terás agora uma boa oportunidade de começar lá fora e
fingir para todos que tudo continua como sempre….
– Mamã?!!!
– Nunca cometas o erro de casar com Francisco Silveira. Ele
é teu pai! – disse de rajada.
A rapariga, a seguir à revelação, nem sequer conseguiu questionar a mãe, limitando-se a olhá-la de olhos arregalados, enquanto,
lentamente, começava a pôr a ideias no lugar, depois de a progenitora, a lacrimejar e tentando fazer-se de forte, ter igualmente
emudecido, dando-lhe um abraço sentido.
Quando, daí a uns minutos, saíram, depois de retocarem de
novo a maquilhagem, Gaby decidiu que iria aceitar o jipe do
Silveira. Se não como “noiva prometida”, ao menos como herança de filha. Embora nunca deixasse de ver o Zé Ferreira como
o verdadeiro pai.
Por fim, concluiu:
– Afinal, há coisas em que as mulheres têm sempre a última
palavra…
128

Aniversário (continuacão)

A

iluminação noturna refletia-se nas águas do Douro. Os convidados, ébrios de felicidade pelo espetáculo de poesia e música
e pelo bom vinho da região, não se aperceberam que tinha anoitecido. Alguns ainda rodopiavam na pista de dança. José Ferreira
pediu a palavra:
– Quero agradecer a todos os amigos que nos honraram com
a presença nesta festa de aniversário da minha filha Gaby. Permitam-me que faça um agradecimento especial ao Duarte, ao grupo
de poesia que o acompanhou, extensivo ao meu grande amigo de
infância e importante empresário Francisco Silveira. Foi, durante
a minha vida, o irmão que não tive. Espero que em breve possamos voltar aqui para celebrar um casamento. Já estou a ficar velho
e quero ver se nesta vida ainda chego a ver netos. Bem, e antes de
chegar o bolo de aniversário, vou pedir à linda Gaby – e digo-o
não por ser minha filha – que nos dê um ar da sua graça. E termino, a propósito, com esta pequena parte do poema de Pessoa
dito pelo Duarte:
“No TEMPO em que festejavam o dia dos meus anos,
Eu era feliz e ninguém estava morto.
Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de háséculos,
E a alegria de todos, e a minha, estava certa com uma religião
qualquer.”
Gaby levantou-se a contragosto. Sentia-se como um bibelô na
lapela do progenitor. Conseguiu manter a serenidade, puxou dos
seus galões de pretensa atriz e dirigiu-se à assistência
– Acho que não estava no guião este número, por isso,
desculpem, mas não ensaiei um discurso. Vou, portanto, improvisar. Começo por fazer minhas as palavras do meu pai, mas quero
estender o agradecimento a um grande amigo que não está aqui,
mas que tem vindo a passar um mau bocado. Estou a falar de
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Matias, que carinhosamente trato por M. Pode estar fisicamente
muito distante, mas, para mim, também está presente.
José dirigiu-se, em surdina, a Francisco Silveira:
– A tonta não tira o M. da cabeça.
– Eu bem avisei que era melhor dar-lhe sumiço – retorquiu
Silveira.
Gaby continuava:
– Por fim, espero que se tenham divertido neste local que
dignifica a beleza incomparável do nosso Douro. E termino, também, com esta estrofe do poema de António Ramos Rosa,
declamado por Duarte:
“Não posso adiar o amor para outro século
não posso
ainda que o grito sufoque na garganta
ainda que o ódio estale e crepite e arda
sob montanhas cinzentas
e montanhas cinzentas
Não posso adiar”
As luzes da sala apagaram-se e entrou um bolo iluminado, de
grandes dimensões. Aplausos! De dentro do bolo saiu uma jovem deliciosamente curvilínea. Aplausos!
– Não tenho nada a ver com esta piroseira – disse Gaby entredentes às amigas.
Francisco Silveira dirigiu-se, espalhando elegância, até ao lugar de Gaby e entregou-lhe a chave do jipe entre aplausos.
– Ó Francisco, consegues sempre surpreender-me!
– A moça é a Aida, minha secretária para todo o serviço.
– Vê lá, vê lá, já tens idade para começares a ter juízo. Foi por
essas e por outras que a tua última mulher fugiu com o special
trainer. Olha que a Gaby, e nisso não sai a mim, tem pelo na venta.
Gaby recebeu a chave com um sorriso amarelo. Aquela loura
só podia ser a descarada da Aidinha.
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Encontro imediato de terceiro grau, mas pouco

E

u sou Aida da Purificação, secretária do doutor Francisco
Silveira, que me encarregou deste número. Não faz, especificamente, parte das minhas funções habituais, mas tive de aceitar
porque, quer queiramos quer não, a liberdade de quem depende
de outros para sobreviver está sempre condicionada. Pedido de
diretor é uma ordem. Mas, no fundo, no fundo de mim, até recebi a tarefa com alguma curiosidade, pois tinha algum interesse
em conhecê-la – disse Aida, no momento em que entregava a
chave do jipe.
– Agradeço, e compreendo a situação. Também gostei de a
conhecer. Sei que tem sido uma enfermeira permanente para o
Matias no momento difícil que está a passar – foi o que Gaby
conseguiu dizer, filtrando a raiva que pretendia explodir e que
manteve prisioneira na clausura do pensamento, “Mas porque é
que no dia dos meus anos e na minha festa eu tenho que levar
com esta cabra, sem vergonha, que me tem roubado horas de
sono? Apetecia-me era dar-lhe umas chapadas nas fuças, mais
maquilhadas que a de um palhaço de circo”.
– E, já que nos encontramos frente a frente – continuou Aida
–, aproveito para lhe perguntar onde se encontra o M., pois não
o vejo desde que saiu do hospital. O seu fiel amigo fechou-se em
copas. Estou deveras preocupada.
“… e que tens tu a ver com isso, grande ordinária? O que tu
queres sei eu! Enquanto não puseres a coleira a M., não descansas. Daqui não levas nada. Podes tirar o cavalinho da chuva, mula
sem freio. Segura-te, Gabriela Ferreira, antes que te vás a ela” –
eram os pensamentos de Gaby.
– Peço desculpa. Não posso ajudá-la. Também não sei onde
está, até pensava que estivesse consigo a fazer a recuperação –
disse Gaby, procurando pôr gelo no sangue que começava a ferver.
“Não sabes uma ova, ó patega de trás do sol-posto! Pensas
que eu nasci ontem. O que tu sabes, vaca manhosa, já a mim me
esqueceu. Tenho os genes das Fontainhas e a escola do Bolhão.
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Fosse outra a circunstância, já estava a apertar-te o papo. Podes
fazer o número da desentendida, mas não passas de uma sonsa”
– pensava, por sua vez, Aidinha.
– É pena. Estou a perguntar no interesse de ambas… – Aida
aproximou-se mais de Gaby e falou-lhe ao ouvido.
Francisco levantou-se, preocupado. Zé Ferreira deu um murro na mesa.
– De uma maneira civilizada, devíamos fazer um pacto de jogo
limpo. Indo direta ao assunto, ambas gostamos de M. Ou não?
Minha amiga, cada qual defende o seu desejo. Nesta fase, devíamos unir-nos na defesa do Matias. Depois compete-lhe a ele
escolher…
– Então, meninas, deixem-se de fofoquices – interveio Ferreira.
– Vamos lá apagar as velas e partir o bolo.
– Pense nisso – continuou Aida. – Eu sei de segredos que existem à volta de M. Era bom que nos entendêssemos. Vou acabar o
meu número, é por isso que aqui estou e é para isso que me pagam. É este o meu papel neste filme.
– Esta cena não estava prevista e até é um pouco inverosímil,
Aidinha.

132

Diligências processuais
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om dia – cumprimentou o Inspetor-Chefe Álvaro Moreira.
– Bom dia.
– Esta reunião é para saber em que pé está a investigação do
“Esfaqueador da Régua” – disse a Contreiras e Malanje. – Como
é que isso está?
– Andamos a seguir a pista do boss do laboratório. Mas ainda
não temos nada de concreto – respondeu o último. – Ontem,
estivemos na terra dele. Desenterrámos-lhe a infância e parte da
juventude, mas a idade adulta ainda está muito funda. Precisamos de cavar mais um bocado – acrescentou Contreiras.
Durante a meia hora seguinte, Álvaro Moreira ficou então a
conhecer alguns aspetos curiosos da vida de Francisco Silveira.
Nascera em Celeirós, perto de Braga, e ele e o irmão gémeo eram
os mais novos de sete filhos de um casal pobre. A família vivia
nas imediações do Laboratório da Pomito Lencart, onde a mãe
fazia limpeza, e onde, nuns terrenos contíguos, o pai cultivava
batatas e legumes diversos numa pequena horta, que alimentava
igualmente o galinheiro e a coelheira do quinteiro.
O rapaz, esperto, aos catorze anos arranjara maneira de se tornar moço de recados no laboratório e, depois disso, passara a
fazer a entrega das encomendas da pomada aos clientes e a ir aos
correios despachá-las para todo o País e estrangeiro.
O segundo emprego tinha sido numa daquelas farmácias antigas de Braga, onde o jovem se deliciava com as portadas de
madeira escura e vidros lapidados das estantes em que se guardavam aqueles frascos de louça pintada usados pelos boticários em
todo o lado.
E eram assim os pormenores que recheavam os testemunhos
de quem conhecera Francisco Silveira, “matreiro e ambicioso até
levar a água ao seu moinho”, diziam os dois Inspetores.
– Finalmente, aos dezasseis anos, deixou o velho boticário e
foi para o Porto como moço de recados do laboratório onde
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agora é diretor, subindo na empresa como um relâmpago a iluminar o céu em dias de festa.
– Depois, aos vinte e poucos anos, era o D. Juan número um
da cidade. Na verdade, o desterro dos corações das raparigas
que se deixavam deslumbrar por um Porsche verde-alface! – rematou Malanje.
Ao ouvir o relato da vida de Francisco Silveira, feito intercaladamente pelos dois Inspetores, o chefe concluiu que, para o
assunto em apreço, o facto de o homem subir a pulso não o desabonava em nada. Pelo contrário. E, quanto às raparigas, o 25
de Abril dera-lhes a maioridade aos dezoito anos. A partir de
então, elas que fizessem o que quisessem. Desde que fosse de comum acordo!...
Foi nesse sentido que se dirigiu aos subordinados:
– Mas o que é que isso tem a ver com o crime da Régua?
– Pois, aparentemente nada. A não ser que o anterior diretor
do laboratório morreu em circunstâncias estranhas, depois de uns
quantos técnicos e pessoal de chefia lhe terem feito a vida negra
ao longo de anos. O homem, num tempo em que ser homossexual era um bicho-de-sete-cabeças, pelos vistos, era continuamente
chantageado por pagar a rapazes da rua para o “comerem” –
informou Contreiras, com a dureza das circunstâncias e o vernáculo de uma profissão em que, muitas vezes, tinham de se deixar
os pruridos de lado para lidar com as desgraças… – Morreu
com um tiro na cabeça.
– Ah, então o homem gostará e não se importará de ver ou
fazer sangue para subir até onde quer! – insinuou o Inspetor-Chefe,
como quem, tal como Malanje e Contreiras, já fizera também uma
dedução que, podendo ser errada, podia igualmente estar certa.
– Mais ou menos isso… – disse Malanje, a pensar.
– Quando é que o homenzinho se suicidou? Ou não foi suicídio?
– Aparentemente, foi… Mas há pessoas que têm dúvidas… O
caso passou-se há quase vinte anos. Já prescreveu… – informou
Malanje.
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– E já apuraram de quem era o cachecol que foi encontrado
no local do crime?
– Da vítima não era; presumivelmente, era do agressor. Mas o
laboratório não conseguiu encontrar nele nem um único fio de
cabelo. Está a ser difícil descobrir uma prova científica. As testemunhas também não têm adiantado muito. Agora temos duas
cartas anónimas que a Gaby recebeu e que estão já no processo.
Nelas é imputada a paternidade de Matias a José Ferreira – disse
Contreiras, entregando o processo aberto a folhas onde se encontravam as missivas que o Coordenador mandara juntar no
respetivo despacho.
Depois de ler, o Inspetor-Chefe perguntou:
– O que é que já fizeram sobre esta nova questão?
– Por agora, nada. Julgamos mais proveitoso seguir as andanças
do Chefão. Afinal, mais do que ninguém, ele podia ter acesso às
rotinas, ou à sua quebra, de Matias Azevedo. Há sempre uma
inconfidência que se comete… E com uma alcoviteira como
Aidinha por perto!...
O superior hierárquico concordou com as suposições dos dois
Inspetores e ordenou-lhes que fossem de novo ao Peso da Régua,
à GNR, saber se alguém teria já ido lá indicar alguma pista sólida.
A Gaby é que, de todo, não lhe era exigível que desse à morte
o homem a quem sempre chamara pai.
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O tchindele qui bebe água do cu lavado
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emanas mais tarde, M. inscrevera-se na Cruz Vermelha Angolana
e ajudava na distribuição noturna das ceias. Percorria os
musseques na área de Sambizanga, a bordo de uma velhinha
Nissan Vanette, sempre aos esses e solavancos, enquanto tentava
evitar as pequenas cacimbas, resultado das primeiras chuvas que
torrenciavam aquelas estradinhas de terra vermelha.
Ao seu lado, acompanhava-o Maria Dembo, assistente social
e militante do “partidão”, assim se referia ela ao MPLA. Institucionalizada ou não, assim ia aquele mulherão de peito farto, lábios
e coxas grossas, ali pela casa dos trinta anos. M. queixava-se dos
tremeliques da carroçaria perante a inclemente época do cacimbo sobre os para-brisas enferrujados. Maria ria-se ao ver-lhe os
esgares de desconforto ali mesmo à entrada da comuna de
N’Gola Kiluange:
– Eie uëjia o ku mengena o jimbunda tchindele? – instara ela
em Quimbundo, enquanto soltava uma palânquica gargalhada.
M. encolhera os ombros sem perceber patavina daquilo que
ela acabara de lhe perguntar. Mas também isso não interessava
nada. A missão era outra. Havia imensos carenciados nos bairros
de lata e adobe para assistir e a muamba era pouca para tanta
precisão. De vez em quando, M. fitava-a pelo canto do olho e,
entre as pernas, qual Lázaro, ressuscitava-lhe algo há já algum tempo em letargia. Poderia a mulata fazer-lhe regressar a libido
perdida no pós-operatório? Havia ainda no seu pensamento a
morena Gaby, lá longe, no puto, acenando com telefonemas cada
vez mais raros. Ele ainda estava perdido de amores por ela ou,
como diriam os angolanos, ainda “bebia água do cu lavado” por
Gaby.
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A bota, ou bolota, com a perdigota

E

temos o caldo entornado! – disse, de si para si, circunspecto.
Contreiras, o inspetor titular do processo, ao pegar nele,
no dia seguinte à reunião com o Inspetor-Chefe Álvaro, deu-se
conta de que havia ali qualquer coisa a não bater certo. Não que
isso resultasse das declarações vertidas nos autos, mas sim do
que conseguira saber além delas e que seria preciso clarificar para
não restarem quaisquer dúvidas.
A bolota que agora não batia com a perdigota eram as propaladas origens de Francisco Silveira. Depois das últimas investigações
em Celeirós que o davam como um pé-rapado criado na rua e
com um regimento de irmãos, um dos quais seu gémeo, a ascendência em Mouzinho da Silveira no grande liberal do século XIX
representava uma contradição insanável. Por isso, era preciso dirimir todas as incoerências do caso. E, como se a fidalga ascendência da criatura não bastasse, a formação jurídica concluída em
Coimbra, no respetivo curso de Direito, parecia resultar de uma
colagem demasiado elaborada à histórica figura de Mouzinho,
assumindo, de certo modo, uma tonalidade falsa. De facto, para
quem acreditasse na reencarnação, poder-se-ia pensar que o próprio Mouzinho já o teria feito na pessoa deste Francisco, a fim de
vir cá de novo completar o que tivesse deixado por fazer. À exceção do nome próprio, agora Francisco e antes José Xavier, até
o bendito Curso de Direito coincidia, como se, na família, fosse
uma tradição masculina a ter de cumprir-se a qualquer preço. E
se, por um lado, o “novo homem” teria bebido muito chá desde
o berço, pela forma como tratava toda a gente, sobretudo Aidinha,
por outro, o permanente ar afetado que Gaby via nele quando se
dirigia, cheio de mesuras, às pessoas inseria-o na frequência de
um curso de boas-maneiras tirado à pressa com Paula Bobone.
Na realidade, tudo nele parecia exagerado, falso, pouco sedimentado, e até os fatos Versace à Cristiano Ronaldo nele ficavam
ridículos.
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Assim, ir de novo a Celeirós, ou a qualquer outro lado, era
uma diligência indispensável.
Foi isso que Malanje e Contreiras fizeram na manhã seguinte,
munindo-se da fotografia que Francisco Silveira tinha no perfil
do Facebook.
Quando chegaram e se dirigiram de novo à pessoa que pusera
a vida de Francisco Silveira a nu, a surpresa não foi assim muito
grande para os dois homens quando o informador reconheceu
que, apesar de o tempo decorrido e os respetivos estragos na
cara de qualquer cristão não facilitarem muito a identificação das
pessoas, o homem da fotografia não lhe parecia o Francisco Silva
Eira da terra, o que fora aos dezasseis anos trabalhar para o laboratório no Porto, perto da Rua do Bonjardim.
– Silva Eira? – perguntou Contreiras, estupefacto, para, a seguir, ele e o colega dizerem quase em simultâneo: – Mas quantas
coincidências neste caso! Até a porcaria do Porsche! Não devia
haver muitos no Porto! O que uma simples letra, a mais ou a
menos, pode fazer! – E lembrava-se de ouvir contar uma história
em que um homem, com pai e mãe cujos nomes eram iguais a
outros pais, sendo “Armando”, tinha passado uma noite na cadeia de Chaves, em vez do verdadeiro culpado, chamado, na
verdade, Armindo.
Na realidade, não se tratava do mesmo laboratório farmacêutico, dando, no entanto, para concluir que a gente dos
medicamentos se assemelhava a uma autêntica máfia.
– E agora? – perguntou Malanje. – Fazemos o quê? – continuou, de molde a possibilitar ao informador o seguimento da
conversa, já que fumava ali perto dos dois um cigarro.
– Têm a certeza de que se trata deste “Celeirós”? É que há
mais… E isso, às vezes, causa grandes confusões. Em tempos,
antes de haver códigos postais, eu, que me chamo Augusto
Gonçalves, estava sempre a receber correspondência de um
“Augusto Gonçalves” de Celeirós do Douro e vice-versa…
– Ah!... – exclamou Contreiras, que, sendo de Vila Real, não
se lembrara dos vizinhos. – Está explicada a proximidade de
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Francisco Silveira, não sei se descendente de Mouzinho ou não,
como o barão falido de Provesende, José Ferreira!
Regressaram então a Vila Real com mais um quebra-cabeças
do caso “O Esfaqueador da Régua” desvendado. Mas impunha-se, no dia seguinte, pôr os pés a caminho e ir a Celeirós do Douro.
A PJ do Porto é que já não sabia se se devia debruçar sobre os
crimes da sua competência territorial e ou se tinha de ajudar a
cidade transmontana.
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Temos o caldo entornado

T

emos o caldo entornado, pensou José Ferreira quando viu aproximar-se aquela figura esguia, enfiada num fato castanho listrado.
Aproximou-se de Silveira e disse:
– Está tudo pronto, mano velho. Podemos partir.
– Certo, Zé, vou só fazer as despedidas, que até mais parecem
apresentações. Este – disse, voltando-se para José Ferreira, para
Maria e para Gaby – é o José F. e Silva Eira, (corruptela de Silveira)
meu meio-irmão e meu adjunto particular. Um homem da minha
total confiança.
O apresentado fez um sorriso forçado, mais parecido com
um esgar.
– O Zé – continuou Silveira – está ao meu serviço desde muito novo. Somos filhos do mesmo pai… Gaby sentiu um arrepio
e pensou que já tinha visto aquela cara. Agora percebia porque
lhe parecera o rosto de Silveira vagamente familiar. Os dois eram
muito parecidos.
– O nosso pai era o que se pode chamar um sedutor obcecado
por mulheres e pelos seus prazeres. Ele foi, digamos, o último
grande “moicano” do clã Silveira. A história desta família entronca em Mouzinho, no século XIX. Depois, gerou-se um grupo
de fidalgotes do liberalismo, novos-ricos que subiram ao baronato. Mas, como costuma acontecer, a primeira geração amealhou,
a segunda consolidou e a terceira esbanjou. O nosso pai, Frederico
Ferreira de Silveira, viveu o período da decadência. Boémio e
bon vivant, não conseguiu acabar o curso de medicina… Para ganhar a vida – prosseguiu Silveira – empregou-se num laboratório
farmacêutico. Era delegado de propaganda médica e lembro-me
que estava quase sempre ausente. Nas suas viagens, de terra em
terra, começou a construir residências para pernoitar. Solteiras,
solteironas, viúvas, descasadas eram o seu porto de abrigo. Não
havia terra que visitasse entre Douro e Minho, com incursões à
Galiza, onde não o esperasse um colo aconchegante… na Régua…
em S. João da Pesqueira...
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Zé Ferreira, que continuava mudo, parecia desejar que aquela
cena terminasse.
Gaby reparou que o adjunto de Silveira tinha uma cicatriz no
rosto, embora se encontrasse disfarçada por uma meia-barba e
puxava pela memória. Onde teria visto o meio-irmão de Silveira?…
– Em Celeirós, pernoitava na casa da que viria a ser a mãe do
Zé, uma viúva que o recebia com carinho. Tanto carinho deu no
que deu… e lá nasceu mais um bastardo. O pai sempre os aceitou
e deu-lhes até os seus apelidos. Não podia dar-lhes o apoio financeiro que desejava, já que os seus parcos rendimentos não
chegavam para socorrer tantas capelas. O Zé passou muitas dificuldades. Mas o pai fazia questão de os reunir todos na consoada.
Numa delas, contei doze, e creio que não estavam todos. A minha mãe, uma senhora profundamente religiosa, tudo aceitava
com resignação. Era uma santa (benzeu-se), que Deus a guarde.
Quando a mãe do Zé morreu de sífilis, o nosso pai trouxe-o para
o Porto. Não queria que se transformasse num moinante e já estava nesse caminho. Arranjou-lhe trabalho no laboratório e ali
começou a sua vida. Uma história que abreviei, e que dava um
romance, mas que um dia te contarei – disse, dirigindo-se a Gaby.
Gaby observou o rosto de Zé. Correspondia ao da imagem
que tinha na memória, mas com os olhos desnudos e o cabelo
descoberto e acamado com gel. Não havia dúvidas: o Zé F e
Silva Eira era o Navalhas, numa versão revista e restaurada. Ou
seria o inverso?
Zé Ferreira pigarreou, e não lhe saía da mente uma frase batida “c’um carago, temos o caldo entornado”.
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Nova corrida, nova viagem

O

caldo está mais do que entornado, para mim até já azedou!
Vejam só que agora, além de ter um pai que não é pai, chamado José Ferreira, tenho outro que é pai sem o ser, de nome
Francisco Silveira! Para o quadro ficar mais garrido, tenho um
tio que é José Silva Eira, mais conhecido por “Navalhas”, mancomunado com o Zé pai que não o é, sendo, e com um que o é,
não sendo! E tudo para dar cabo do M., que, coitado, está lá para
Luanda a recuperar do transplante ao fígado, necessário por
motivos óbvios e depois do crime bárbaro de que foi vítima.
Quem haviam de arranjar para o meu Heritage! Eu, que detesto
armas, neta do velho Mouzinho, o meu medalhado avô general,
transformado em fidalgo por privilégio do Rei D. Luís, que Deus
haja lá muito tempo sem mim. E, no meio de tudo, ainda há um
semicorno, ou corno prévio, só para falar mal e depressa! Eu sei
que estou a ser dura, mas também quem me quer vender como
uma ovelha da Serra de Montesinho não merece outros adjetivos.
E esta festa que nunca mais acaba! Parece um casamento de
ciganos, com duração programada para uma semana! Apesar de
estarmos no melhor hotel do Pinhão, lá fora devem estar latas
como se isto, em vez do meu aniversário, fosse mesmo o meu
casamento. Incestuoso, além do mais! Depois, esta piroseira, com
a Aidinha a sair lá de dentro do bolo, parece mesmo uma festa
para gajos impotentes se excitarem e fazerem a seguir o que não
podem! A rapariga está seminua, tinha de ser, era a única forma
de a manteiga do bolo não derreter com o calor dela e da roupa.
Perdoem-me a inconfidência, mas, mais do que nunca, suspeito que os meus “pais” tenham sido toda a vida dois mulherengos
frequentadores de festas de putas rasca. Que raio de “fidalguia” a
minha!
E a rapariga continua com a sua chantagem barata, a falar de
M. e a arvorar-se em catedrática do conhecimento de todas a
vidas, como se fosse simultaneamente a conservadora dos Registos Civis de Carrazeda de Ansiães, Porto, Celeirós, Vila Real…
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Sabrosa, Provesende, do país inteiro, para não me alongar mais
na enumeração!
Esperem lá que já vos digo!
Quando a festa finalmente acabou e os convidados se preparavam, uns para recolherem aos seus quartos no hotel e outros
para irem embora, era meia hora da noite.
O dia fora mais longo do que um comboio de guerra que,
além de tudo, tinha feito grandes estragos na história da jovem,
cuja vida, dali em diante, nunca mais seria a mesma. Mas, mesmo
assim, depois das palavras improvisadas que teve de proferir no
contexto da fatela dramatologia, agradeceu de novo aos convidados, dirigindo-se em particular a Duarte e aos amigos
animadores da festa, regada a vinho, a poesia e a música em proporções razoáveis. Com uma ou outra exceção, imputáveis ao
“Cabeça de Burro” e aos outros vinhos, quando algumas cabeças
mais vulneráveis ao álcool tinham toldado e amochado na sala-de-estar, sobre a macieza de uma almofada, onde dormiram o
sono da reconciliação com a sobriedade! Salvo o valor de uns
milhares de euros do jipe que recebera de Francisco Silveira, o
presente do Duarte fora um dos mais apreciados. De facto, em
Ribalonga, Gaby sentia-se um pouco como M. quando a deixara
especada na Estação do Tua a olhar o fim do comboio, longe da
civilização.
No fim de tudo, com Francisco Silveira, o pai que não era pai,
a dirigir-se ao melhor quarto do hotel e cada um a ir para onde
devia, de posse das chaves da viatura, Gaby insistiu com Zé
Ferreira e Maria para subirem. À última hora, em vez de regressarem ao Porto como o previsto, os Silveiras decidiram ficar no
hotel.
A seguir, já dentro do veículo, sem laçarote e pronto a satisfazer-lhe todos os caprichos do asfalto, a jovem arrancou com
destino a Ribalonga, tão depressa quanto as apertadas curvas
subindo para Alijó o permitiam. No dia seguinte, levaria os pais
à Estação do Tua, ao comboio, a fim de irem buscar o carro que
ficara perto do hotel. Sozinhos, talvez aproveitassem a viagem,
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lindíssima, além de tudo, para namorar, enquanto ela iria à vila
fazer a rodagem do novo brinquedo e encontrar-se com a Patrícia
e as amigas. Talvez dessem também um salto a Vila Real pela
IC5, uma via mais propícia a velocidades, tal como a autoestrada
A4, onde ela poderia carregar um pouco mais no acelerador.
Impunha-se, contudo, explorar um pouco melhor a bomba,
examinar-lhe a tecnologia de ponta que a deixava quase parecida
com um avião.
E, assim, na capital de Trás-os-Montes, Gaby tomou a decisão
de fazer uma viagem mais longa, excitada com as potencialidades
do motor e de tudo o resto. Iria a Lisboa visitar uma colega do
curso de jornalista, a trabalhar na TVI, agendando a partida para
daí a uma semana. E disso informou os progenitores, mal chegou a casa.
Oito dias após estes acontecimentos, na véspera da partida, a
jovem meteu os farrapos indispensáveis na mala de viagem e, na
manhã seguinte, saiu bem cedo ao volante do brinquedo novo,
como um ás do asfalto saboreando a liberdade.
Sete horas depois, ao fim do dia, em Ribalonga, toca o telefone fixo. Maria atende:
– Sim, filha! Já chegaste? Onde estás?
– Mamã. Vendi o jipe. Estou a entrar para o avião, vou a caminho de Luanda…
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O azedume do caldo

O

caldo está mesmo a azedar, disse Contreiras para o Inspetor-Chefe Borges, enquanto dava um murro na secretária com
tampo de vidro, todo rachado de tanta pancada levar. As cicatrizes na mão do inspetor eram as marcas do autor.
– Pegue no computador portátil e vamos de novo a Celeirós.
Precisamos de alargar os testemunhos. Estou cada vez mais baralhado. Parece que andamos em círculos, como o cão a apanhar o
próprio rabo.
Entraram no velho Fiat, que, sem direito a revisão, lá se ia
arrastando pelas novas autoestradas.
– Para o alcatrão não faltou dinheiro, mas para modernizar a
frota da PJ “nicles”! – desabafou Borges, que chupava uma pastilha e tentava espicaçar a infeliz viatura sem sucesso. A má
carburação deixava tal rasto de fumo que intoxicava os outros
condutores.
– Se a brigada de trânsito nos manda parar, ficamos com o
carro retido – continuou Borges, que aproveitava para malhar no
Governo, depois de este lhe ter retirado fatias do magro sustento.
– Acalme-se, chefe! – aconselhou Contreiras. – Se nos abordarem, puxamos dos galões. Os parolos borram-se todos. Veem
muitos filmes e acham que nós somos uma espécie de CSI, cheios
de tecnologia e gajas boas.
A muito custo e penas, chegaram a Celeirós. Estacionaram junto
ao casebre onde o investigador tinha visto a luz do dia pela primeira vez. De uma casa modesta, como as daquela rua, assomou
à porta uma personagem tão velha e tão degradada como a habitação de onde saiu a seguir.
Contreiras aproximou-se e perguntou:
– Bom dia. Somos da PJ. Sabe dizer-me se ainda vive nesta
casa o Silva Eira?
– Qual deles? – questionou o ancião, algo desconfiado. – É
que são dois, dois gémeos. Procuram o gémeo bom ou o gémeo
mau, o Zé ou o António?
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– Ah… os… do... is – disse Contreiras, algo atrapalhado e
surpreso.
– Nenhum vive aqui. Em pequenos passaram muita fome. Foi
difícil pari-los. Tiveram que ser puxados com ferros e ficaram
marcados na cara. O que lhes valia era haver muitas capoeiras
para assaltar. A mãe, que tinha sete bocas para alimentar, vivia de
biscates. De vez em quando, recebia homens, não sei se me entendem… Ela nem devia saber quem era o pai dos filhos. Quando a
mulher morreu, um figurão que frequentava a casa, diziam que
era do Porto, veio buscar o Zé, o gémeo bom. E deixou ficar o
António, um moinante e mau ativo, que já tinha folha na polícia.
Mas, se quiserem saber mais, falem com a Gertrudes, a única fêmea da irmandade. Continua a morar na mesma casa.
Contreiras anotou a identidade do informador, agradeceu e
despediu-se.
Uma mulher de meia-idade, com o rosto enrugado e os cabelos
embranquecidos, abriu-lhes a porta. Depois de se apresentarem,
mandou-os entrar.
Borges ligou o portátil. Sentaram-se numa mesa de plástico,
no meio de uma sala que também servia de cozinha. Contreiras
começou o interrogatório.
Gertrudes foi desbobinando a ladainha de desgraças que fora
a vida da sua família. Afirmou que os irmãos se foram para ganhar a vida por esse mundo de Deus, que ali parecia nunca ter
chegado. Ela tinha ficado e vivia com Arménio, um pedreiro da
Areosa que por ali assentara arraiais, para fugir à popularidade
que ganhara por causa de uma cantiga, no velho tempo dos comunas. O único que de vez em quando aparecia era o António, que
os ajudava, já que o marido passava muito tempo desempregado
por causa da crise. O António nunca lhe dissera o que fazia. Acrescentou que lhe telefonara a dizer que ia estar uns tempos longe.
Tinha que ir para o estrangeiro, acabar um trabalho, mas não deu
mais pormenores.
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Contreiras atendeu o telemóvel. Malanje pediu-lhe para regressarem ao Porto rapidamente. Tinha sido informado que Gabriela
Ferreira partira para Luanda à revelia da família.
Borges limitou-se a dizer:
– Vamos lá, chefe. Não sei é se o calhambeque ainda tem forças
para nos levar – disse, massacrando sem piedade a pastilha.
Gabriela estava no aeroporto a fazer o check-in. Recebeu duas
mensagens no telemóvel:
“És mais teimosa que uma mula. Já te mandei duas cartas para
te avisar que tens que te afastar de M. e tu estás a fazer tudo ao
contrário. Deves gostar de sarilhos. Não te metas nesse avião.”
“O que se passa, filha? Perdeste o juízo? Que vais fazer para
Angola? Pensa bem. Não te metas nesse avião.”
Gaby, pela primeira vez na vida, não hesitou. Estava determinada a ir procurar M. e a usar toda a sua sedução para concluir o
que fora começado numa noite fria na velha Estação do Tua. Estava disposta a ir muito além daqueles beijos chochos que M. lhe
dera quando subiu para o comboio. Até tinha comprado, na Avenida da Liberdade, uma lingerie de acordar um morto e que lhe
custara os faróis do jipe. Assim M. correspondesse.
O avião da TAP chegou ao aeroporto de Luanda à hora prevista. Quando Gaby procurava um táxi que a levasse ao hotel,
pareceu-lhe estar a ser seguida. Pelo retrovisor viu uma figura
esguia com óculos escuros e boné. “O caldo está mesmo azedo”
– pensou.
Enquanto isso, Contreiras já tinha mandado um ofício para a
polícia angolana em que pedia proteção especial para o cidadão
português Matias Azevedo.
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O mau, o bom e o vilão

A

ntónio F. Silva Eira, mais conhecido como Navalhas, estava
em Angola como empresário da construção e andava cá e lá
pelo ar, como as cestas do carvão de S. Pedro da Cova.
Sentado numa esplanada da marginal a observar a baía e a
descascar uma apetitosa lagosta, não passou despercebido ao
empregado do restaurante a destreza com que a descascava com
uma navalha de ponta e mola. Depois de degustar o crustáceo,
limpou as mãos, pegou no telemóvel e digitou:
“Dificuldade em concretizar operação. M. é uma ilha rodeada
de seguranças. G. entrou para essa fortaleza. Nada mais sei. Só
ela poderá dar notícias.”
A resposta chegou célere:
“Mudança de planos; regresse de imediato, via Maputo, de
forma natural e discreta; quando chegar, receberá novas ordens.”
Às três da tarde do dia seguinte, Navalhas desembarcou no
Aeroporto Sá Carneiro. Após anunciar a chegada ao seu interlocutor, recebeu nova mensagem:
“Solução final: siga para o laboratório do Silveira. Chegou a
hora do traste.”
Silva Eira apanhou um táxi e dirigiu-se ao laboratório. Conseguiu ludibriar a segurança e dirigiu-se ao gabinete de Silveira,
com a sua mala de executivo. Abriu a porta e entrou.
Silveira confundiu-o com o seu secretário e continuou debruçado sobre os relatórios que estava a consultar, embora achasse
estranho que ele entrasse sem se anunciar.
– Que se passa, Zé?
Como resposta sentiu a frieza do aço encostada ao pescoço.
– Zé, que te deu? Isto não é altura de brincadeiras!
– Isto não é uma brincadeira. Navalhas não brinca em serviço.
Aproveita este breve instante para encomendares a tua alma.
A lâmina começou a escorregar lentamente. Silveira percebeu
o que estava a acontecer. Tentou ganhar tempo. Discretamente,
carregou num botão e balbuciou:
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– Se queres dinheiro, diz quanto. Cubro a parada do mandante.
– Sou um profissional, não sirvo a dois senhores.
Navalhas sentiu um forte puxão no braço, que se afastou de
Silveira, mas não largou a navalha, procurando atingir o seu agressor, mas este conseguiu torcer-lhe o braço e imobilizá-lo.
– Que estás a fazer, louco? Disse Zé F Silva Eira. Queres matar o teu próprio irmão?
– Meu irmão, este embusteiro? Quem te meteu essa peta na
cachimónia? Foi ele, quando te foi buscar a Celeirós para esconder a sua verdadeira origem e para usurpar um apelido que não
lhe pertence? Esse aldrabão não é filho do Silveira, mas provém
da família Ferreira, do Alto Douro.
Alto e para o baile! Este Navalhas saiu-me pior que a encomenda! Então agora um personagem toma a rédea nos dentes e
quer substituir-se ao narrador? Mas que é isto? Tem que seguir o
papel que lhe foi atribuído, em vez de procurar alterar o rumo
dos acontecimentos. Vamos lá pôr os pontos nos is ou colocar o
comboio nos carris.
– Para que é que estás a armar ao pingarelho? – perguntou Zé
Silva Eira. – Não baralhes mais as coisas, nem faças descarrilar o
comboio que era o teu plano para liquidar o M. Nasceste para ser
o mau, fizeste o teu currículo e agora vais assumir até ao fim.
Foste colocado no lado negro da história e aí é que tens que estar.
Se assim não fosse, não tinhas esfaqueado o M, a Gaby já estava
há muito de cama e pucarinho com ele, não tinha havido novela e
tu passavas pela vida numa não-existência. Assume e confessa
para quem trabalhas. Além de mais, sabes bem que a mãe de
Francisco, a dona Perpétua, era uma senhora acima de qualquer
suspeita.
– Não me venhas com essa conversa mole – disse o Silva Eira
mau. – A mãe de Francisco não passava de uma beata, sempre
metida nas sacristias e debaixo da batina dos padres. Também,
com o marido sempre ausente e tão ocupado, como querias que
fosse? Foi assim que nas festas de Celeirós do Douro se envolveu
com um padre do ramo dos Ferreira e ficou prenhe do Francisco.
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Francisco, que se mantivera calado e expectante, abriu uma
gaveta da secretária e agarrou uma pistola, levantou-se e apontou-a a Navalhas.
– Eu enfio um balázio nos cornos desse energúmeno. Se há
coisa que não tolero, é que insultem a memória da minha mãe,
uma santa, e a honra do meu pai, um cavalheiro, mulherengo, é
certo, mas cavalheiro.
– Calma, mano, calma, mano velho, não te precipites, nem estragues a tua vida por causa deste meliante. A justiça será feita
pela justiça.
Silveira pousou a pistola, pegou no telefone para chamar a
polícia. Navalhas aproveitou a distração, deu um encontrão ao
Zé e fugiu. Este levantou-se e ia persegui-lo, mas Francisco disse:
– Deixa-o ir. Vamos segui-lo. Vai levar-nos até ao vilão. Segue
no meu carro com a Aida. Eu vou no carro da empresa com os
inspetores Malanje e Contreiras.
Ufa! Estava a ver que esta história estava em rédea solta e nunca mais entrava nos eixos. Não é fácil ser narrador com estes
personagens. Afinal, é tudo farinha do mesmo saco. Vamos lá
segui-los pelas margens do Douro. O drama acentua-se. Talvez
haja mais surpresas.
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Perseguicão

Z

é Silva Eira e Aida seguiram pela autoestrada, em direção à
Régua. Em amena cavaqueira, aproximaram-se das margens
do Douro sem darem pela passagem do tempo. Na Régua, esperaram pela chegada de Francisco Silveira e pelos inspetores da
Polícia Judiciária. Continuaram juntos até Ribalonga. O dia já
começava a despedir-se quando se aproximaram da casa de José
Ferreira.
No interior, trancados no escritório, Ferreira e Navalhas mantinham uma acesa discussão. Maria, sempre discreta, não evitou ouvir.
– Quantas vezes te disse para não voltares a visitar-me? – perguntou Ferreira, num tom exaltado. – Estás a pôr em risco todo
o plano. Estás a fornecer à polícia a pista que lhe falta. Até agora,
têm andado completamente às aranhas. Já não bastava a minha
filha estar a deitar tudo a perder?
– Acalme-se e fique descansado – disse Navalhas, num tom
mais sereno, procurando pôr água na fervura. – Quando fugi do
laboratório, tive o cuidado de verificar se era seguido. Eles não
sabem para onde vim. Se quer salvar a pele, esconda-me, até encontrar uma forma de me arranjar condições para dar o salto.
– Eu não protejo nem tolero incompetentes. Falhaste na eliminação da virilidade de M., isto é, não conseguiste capá-lo e
quase que o despachavas. Estás agora com um assassínio às costas. Voltaste a falhar em Angola e no laboratório.
– Vamos pôr os pontos no sítio certo – disse Navalhas, a denotar uma ligeira irritação. – Fiz o melhor que pude e não pode
considerar-me o único culpado. Somos os dois. Estamos no mesmo barco. O senhor manda e eu executo. Não sacuda a água do
capote. Tomei as minhas precauções, está tudo gravado. Não fui
eu quem traçou toda a tramoia, foi o senhor. Portanto, se houver
naufrágio, vamos os dois ao fundo.
– O plano teria corrido lindamente se o M. tivesse ficado impotente. Gaby podia gostar muito dele mas nunca se uniria com
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um eunuco. Tive depois de correr atrás do prejuízo e recorrer às
cartas anónimas para a afastar de M. por incesto. Embora isso
seja preconceito judaico cristão. No Egipto Antigo era prática
corrente. Mas a teimosa não caiu na esparrela e agora mandou-se
para África. Se tudo corresse de acordo com o plano, casaria
com o Duarte Rosa. Agora que esse plano foi por água abaixo, e
que te vou despachar para parte incerta, já te posso dizer que o
pai do Duarte é o Francisco Silveira. Aliás, é o seu único filho,
embora no cartão de cidadão conste outra paternidade. E o
Francisco sabe. Adiante. Coisas do passado. E esta era a forma
de eu pôr a mão naquela farmacêutica, que por acaso também é
minha.
– Como assim?
– Como assim? Elementar. O meu verdadeiro pai é o Frederico
Ferreira da Silveira, que me produziu nas suas deambulações de
delegado de propaganda médica. Marinheiro de água doce, uma
mulher em cada porto. Assumiu muitos dos filhos, mas, por eu
ter nascido de uma senhora casada, manteve a discrição.
– Então, se é irmão do Francisco, é afinal também meu irmão!
Mas que grande embrulhada! Isto mais parece uma novela da
América Latina.
– Da América Latina? Acabaste de me dar uma grande ideia.
É para lá que te vou mandar. Não te vai faltar trabalho no mundo
da droga. Eu vou continuar a luta para tirar o laboratório ao
Francisco. É mais meu que dele. Quando o meu pai deu o golpe
e passou de simples delegado a dono daquilo tudo, foi comigo
que contou. O Francisco, o menino de ouro, só se limitou a colher e foi-me dando umas migalhas para me manter calado. A
minha primeira vingança foi tirar-lhe a Maria, a sua única paixão.
Quando lhe tirar o laboratório, acabo o trabalho, mas preciso de
encontrar a desmiolada da Gaby, que continua sem dar sinal de
vida. Aliás, ela e o intrometido estão desaparecidos em Angola.
O toque da campainha interrompeu a conversa. Zé Ferreira
disse a Navalhas para sair pelas traseiras e esconder-se na adega.
Maria, completamente assarapantada, foi abrir a porta.
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– Francisco? – disse, ainda mais atarantada.
– Prazer em ver-te, Maria. Acompanho os inspetores Malanje
e Contreiras, que suspeitam que aqui esteja um indivíduo conhecido como Navalhas. Ao ver o marido aproximar-se, Maria ainda consegui dizer em surdina.
– Está na adega.
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As serpentes deste mundo

L

uanda seria maravilhosa, não fossem as sombras que me seguem. Mas, por agora, não quero saber de nada.
Só foi pena o preto bêbado que conduzia o Mercedes não
entrar com ele a direito pela esplanada. O Navalhas iria desta
para melhor e acabava-se tudo. Talvez eu nem sequer tivesse de
me confrontar com a pesada folha de serviço dos meus pais... e
dos pais dos outros...
Já é mais do que tempo de eu e M. tirarmos as casquinhas a
que temos direito.
E é por isso que nos próximos dias vamos viver no paraíso...
Eva e Adão... Raios partam as serpentes deste mundo…
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Tirar casquinhas

O

idiota do Navalhas pode deitar tudo a perder. Acabou por
trazer para minha casa a PJ, num ato de irresponsabilidade.
Despachei-o para a adega e já bolei o plano para o entregar à
polícia. Agora tenho de ir ter com os inspetores e com o hipócrita do Francisco. Lá está ele a olhar para a Maria com olhos de
carneiro mal morto. Estou-me nas tintas. Tenho é que despachá-los com o seu troféu, o Navalhas. Depois, tenho de me mandar,
dar à sola, antes que a coisa esquente para o meu lado. Dirigi-me
aos visitantes com o meu melhor sorriso:
– Boa tarde, senhores. Por cá, meu caro Francisco? A que devo
tanta honra? Em que posso ajudar?
O Francisco fez-me uma vénia que me causou nojo. O sonso
estava a levar a melhor. Quando o cumprimentei, senti gordos
sapos atravessados na garganta.
– Desculpa, Zé, esta visita inesperada, mas conduzi até aqui os
inspetores, porque suspeito que o Tó Silva Eira, que tentou assassinar-me, se refugiou nesta casa.
– Tens razão, Francisco, se falas de um indivíduo conhecido
por Navalhas. Entrou-me pela casa adentro, queria que lhe desse
dinheiro para emigrar e refazer a vida, mas consegui encerrá-lo
na adega.
O Inspetor Malanje franziu o sobrolho. Percebi que não estava a engolir a peta. Interrogou-me com alguma arrogância:
– Senhor Ferreira, desculpe, mas não entendo: por que razão
veio para a sua casa e porque veio pedir-lhe dinheiro?
– Elementar, senhor inspetor – disse com firmeza, tentando
virar o feitiço contra o feiticeiro. – O Navalhas confessou-me
que foi despedido pelo Francisco, para quem afirmou trabalhar,
e que, sabendo da nossa amizade, veio pedir-me ajuda.
– Muito bem – replicou o inspetor, com ar pouco convencido. – Vamos então proceder à detenção do Silva Eira para
interrogatório. Levamo-lo para o Porto ainda hoje, apesar da hora
tardia. Amanhã, voltaremos a contactá-lo.
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Um peso saiu-me de cima. Assim que os inspetores saíram
com o Navalhas, telefonei para o aeroporto e marquei lugar no
primeiro voo para Luanda. Arrumei umas roupas numa pequena
mala e avisei a Maria que ia sair de imediato para tratar de assuntos urgentes. Não havia tempo a perder. Tinha combinado com
o Navalhas o que devia dizer, mas receava que, mais tarde ou
mais cedo, ele desse com a língua nos dentes.
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Tirar casquinhas (II)

E

nquanto Francisco e os inspetores regressavam ao Porto, Zé
Silva Eira e Aida decidiram pernoitar na Régua. Dirigiram-se
ao Hotel Régua Douro e Silva Eira pediu dois quartos individuais, mas Aida interrompeu-o:
– Dois quartos para quê, Zé? Não cabemos os dois no mesmo?
– Está bem, Aida. Seja. Vou pedir um quarto com duas camas.
– Com duas camas? – perguntou Aida, quase a perder a paciência. – Pede um quarto com uma cama de casal e conversa acabada.
Depois de uma frugal refeição junto ao Douro, Aida e Zé foram para o Hotel. Na porta do quarto colocaram a etiqueta “Não
incomodar”. Respeitinho.
Não incomodámos. Por isso, o que se passou portas adentro
não se sabe. Talvez tirem as casquinhas a que têm direito. Quem
quiser saber mais, puxe pela sua imaginação.
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O amor triunfa sempre

N

ão me deixam em paz.
A minha mãe telefonou-me. Além de querer saber como vão
as coisas entre mim e o Matias, quase completamente restabelecido, queria deixar-me ao corrente das novidades. Consta lá por
Portugal, nas já habituais violações do segredo de justiça e nas
vozes de caverna, que os Ferreira e os Silveira são farinha do
mesmo saco. Além de uma cambada de mafiosos. As últimas
apontam para que o meu pai que não é pai e o meu pai que é pai
sejam dois irmãos, a que uma trupe de gente promíscua juntou
ainda mais dois. Um bom e um mau, os Zés, Tonhos ou seja lá
quem for e que, todos juntos, chafurdam à volta da mesma gamela chamada Laboratório, onde uns enriqueceram e outros quase
bateram a caçoleta. Como o pobre do Matias, agora a viver à
custa de um fígado alheio colhido das vísceras de um cigano.
Tenho pena da minha mãe, coitada. O seu pecado maior foi
apaixonar-se por um crápula e casar-se com outro. Um assassino,
ainda que por interposta pessoa. Na verdade, ninguém consegue
convencer-me que o Zé Ferreira só quisesse pregar um susto a
M.! Um susto que tinha em mira deixar o pobre do meu amor
diminuído entre pernas? Pelo amor de Deus! Ele que não faça de
mim parva. Depois, deve também pensar que a minha mãe é burra e que é incapaz de escutar atrás das portas e vasculhar os papéis
que ao longo dos anos encontrou lá por casa a falar de um laboratório, decisivamente relacionado nos dias de hoje como o mesmo
onde Francisco Silveira e ele próprio têm interesses.
Nunca julguei o Zé Ferreira, para recuperar o malfadado laboratório, capaz de tantas barbaridades! Ao ponto de me querer
casada com um homossexual como é o Duarte?! E, com este, na
sua alegada paternidade, mais uma surpresa para o romance do
Esfaqueador da Régua ficar ainda mais intrincado. O homem é
mesmo perverso. O que ele queria era privar-me dos prazeres da
carne, de qualquer maneira: com o Duarte, por ele não querer,
com o Matias por não poder, e assim sucessivamente.
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Por falar nisso, nos últimos tempos a minha vida foi mais doce
do que mel. M., quando lhe narrei os últimos acontecimentos em
que participei diretamente e o pus ao corrente da venda do jipe
para custear a vinda para Luanda, ficou radiante. Mandou lixar o
laboratório, os Zés, os Tonhos e os Franciscos, pois o mais importante era ser feliz. E os dois, aqui neste lado do mundo, temos
sido realmente muito felizes. Apesar da segurança que tanto eu
como M. sentimos em todo o lado, como se fôssemos uma carga
preciosa de diamantes. Pelos vistos, eu sou. Como filha de Francisco
Silveira, encarno a figura da Fortuna, um bom partido. Embora
não tenha sido por isso que puseram a segurança atrás de nós.
Esta trama tem cá uma urdidura! E, neste momento, o único
enganado é o Zé pai, que não o é.
Nem sei se me dói descobrir-lhe os podres em que o amor
que lhe tinha apodreceu também. Nunca tive tempo para chorar
grandes lágrimas, dividida entre a certeza de ele não passar de
um bandalho e a dúvida de que não o deve ser... Afinal, não sei se
fingido, como no teatro dum palco e numa peça que ele decidiu
representar, deu-me algum amor. Comprou-me brinquedos e levou-me muitas vezes ao médico com a pele atacada pelo sarampo e a
arder em febre. Mas o querer vender-me como uma vaca sagrada
indiana, primeiro ao Duarte e depois, já em desespero de causa,
ao próprio irmão Francisco Silveira, para recuperar a merda do
laboratório através de mim, coloca-o na lista das personagens
deste romance fatela como o crápula número um. O que me dá
um certo gozo é pensar que ele enganou o irmão bem menos do
que a minha mãe o enganou a ele quando me levava já na barriga
no dia do altar. E irónico, irónico é o Zé Ferreira, com a história
das cartas anónimas e da propalada relação de incesto entre mim
e Matias, ter atirado ao que “viu” e acertar, em dobro, no que não
viu. Sim, porque, casando eu com o Francisco Silveira ou com o
Duarte, homossexual por inteiro, mas só em certos locais longe
de S. João da Pesqueira, haveria sempre o incesto como resultado. Bem pior do que no romance “Os Maias”! Eça de Queirós
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estaria próximo a rebolar-se de vergonha lá no túmulo em Santa
Cruz do Douro por não ter sido capaz de ir tão longe.
Bom, vou para dentro. M. acabou de regressar. Foi ao bairro
mais chique de Luanda. Não me disse a quê, mas presumo uma
surpresa para breve… Pressinto que não será um casamento como
a piroseira do meu aniversário no Vintage, com uma legião de
convidados… Ainda bem! E Deus queira que Zé Ferreira não
me apareça tão cedo à frente…porque aqui a justiça faz-se
bastantes vezes pelas próprias mãos…
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Sexo e poesia

O

amor triunfa sempre, foi a ideia que me veio à cachimónia
quando o telefone me acordou naquela manhã preguiçosa.
– Tem uma chamada do Porto.
Ainda andei embeiçada pelo M., mas agora reconheço que não
era amor, mas devaneio. Senti-me atraída pelo seu porte, pelo
olhar expressivo, enquadrado num rosto bem esculpido e emoldurado numa barba tratada a preceito. Ainda me causou alguma
taquicardia acompanhada de afrontamentos. E não eram, nem
podiam ser, da menopausa.
Do laboratório… Nessa altura, bastava o tipo estalar os dedos para eu cair de queixos no seu regaço.
Felizmente, o M. andava ensimesmado pela morgada de
Ribalonga. Que lhe faça bom proveito. Até cheguei a ter-lhe uma
raiva do carago. E quando tive que representar aquele papel fatela
no seu aniversário, só me apetecia esganá-la. Agora, percebi que
M. não era homem para mim, nascida nas Fontainhas e criada no
Bolhão. Sou mais mocinha de coiratos que de queques com manteiga.
– Zé, acorda!
O Zé dorme que nem uma pedra. Vendo bem, até merece.
Quando os galos começaram a cantar, ainda nós estávamos bem
despertos. O amor triunfa sempre.
O Zé esteve à minha altura, nunca deu parte de fraco. Numa
simbiose quase perfeita, demos asas ao amor sem limites, cavalgando arco-íris adormecidos no nosso corpo, acordando estrelas
esquecidas nos nossos desejos ancestrais. Poesia e sexo devem
ser irmãos gémeos. Foi isso que me atraiu no M. quando a sua
voz me despertava os sentidos e me etilizava em bebedeiras de
êxtase. Frases sonoras repescadas em poetas do EscritArtes e
que me habitam a memória. E o meu amor tem mais vidas que
uma para amar-te.
Amor impossível e eternamente platónico, pois o Duarte não
navegava nas minhas águas. Quando descobri, fiquei triste, não
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por ele, mas por mim. Procuro-me, mas não me encontro como
queria.
– Posso fazer a ligação?
O que tem que ser para nós à nossa porta há de bater. Admiro
a sabedoria popular aprendida nas agruras da vida com a vida
das pessoas simples. Aqui estamos, eu e o Zé, no início de uma
aventura que promete não ser fácil, mas que acredito que será
desafiante. Para já, começou bem. E o amor é belo, muito belo,
– Bom dia, Aidinha. Fala Francisco. Quero pedir-vos que no
regresso passem por Ribalonga e tragam a Maria. Contactou-me
e disse-me que estava muito triste e assustada. O marido saiu para
parte incerta. É um homem acossado e pode ser perigoso. Além
disso, ela também quer testemunhar.
– Que se passa, Aida?
– Maria está a precisar de ajuda e eu não posso negar-lha. Recebo-a de braços abertos. Depois falamos melhor.
– Que horas são, Aidinha?
– São horas de vivermos o nosso sonho de olhos bem abertos, meu coelhinho! Como diz o meu pai, “trabalho é trabalho,
conhaque é conhaque”. Toca a levantar, temos de voltar a Ribalonga
para levar a D. Maria.
Palpita-me que o Francisco vai reviver o seu grande amor da
juventude.
O amor triunfa sempre!
Em ânsias de futuros por construir!
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Reencontro

N

ão entres em pânico, Maria Ivone Ferreira. Admite que a
vida não volta a ser como era. A Gaby, em Angola, a juntar os trapinhos com o Matias, o Zé Ferreira em parte incerta, e
eu aqui sozinha, neste casarão, sem saber o que fazer. Vou ter que
dar um novo rumo à minha vida. E começo por aceitar a disponibilidade do Francisco para me ajudar. Afinal, é o pai
biológico da minha filha. Amanhã, parto para o Porto com Zé
Silva Eira e Aida. Não vou instalar-me na casa de Francisco, como
ele me pediu. Instalo-me num hotel acessível, talvez em Valongo.
Para já, quero colaborar com a justiça. Sei que o Navalhas vai ser
ouvido por um juiz de instrução e acabará por confessar tudo o
que eu o ouvi dizer.
Vivi com o Zé mais de duas décadas e ainda não o conheço.
Nunca o imaginei metido em esquemas reprováveis. Sempre escondeu ser meio-irmão de Francisco. É certo que, embora ele
soubesse da minha relação na juventude, não o informei que, quando nos casámos, já trazia um presente de outro na barriga. Com
o acordo do Francisco, decidi não fazer essa revelação para não
complicar ainda mais as coisas, já muito difíceis desde que a mãe
dele me rejeitou e ameaçou deserdá-lo se casasse comigo.
Mas agora o Zé Ferreira deu à sola de vez. Pelo que a polícia
apurou, partiu para África, para safar a pele. Jogou todas as fichas e perdeu. É uma carta fora do baralho e da minha vida,
mesmo que volte para prestar contas à justiça. Respeitou-me e
ajudou-me a criar a Gaby, mas também é verdade que o Francisco
seguiu à distância o crescimento da filha e muitas vezes nos ajudou, já que a agricultura é atividade muito incerta. No momento
em que a minha família está a emigrar para Angola, vou manter
os pés na terra. Parece-me que o Francisco quer retomar a relação interrompida pelas contingências da vida. Quem nos separou
não pode voltar a fazê-lo.
Ironicamente, a Gaby será a proprietária do laboratório, porque
é a única herdeira. E o M., que era o braço direito do Francisco,
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retomará o seu lugar. No fim, tudo irá acabar bem, como nos
romances do Júlio Dinis. A ricaça casará com o pobretanas, depois de cumprido o seu calvário. Aliás, sempre foi esse o desejo
do Francisco. Não sei até se não foi ele quem lançou o M., o seu
delfim, para os braços da Gaby, numa aventura que, curiosamente,
começou com uma despedida, numa noite gélida, na Estação do
Tua. Seja como for, o esquema deu certo, a Gaby e o M., se assim
o quiserem, serão os continuadores dos Silveira. Espero que terminem a sua longa lua-de-mel em Luanda e deem sinal de vida.
Eu e o Francisco iremos fazer, também, a nossa lua-de-mel
tardia. Depois, quero dedicar-me à poesia e à escrita. No segredo da minha solidão, fui escrevendo, e agora quero trazer essas
emoções para a luz do dia. Apenas o Duarte tem conhecimento
desta minha faceta, e tem-me incentivado a participar nas tertúlias poéticas. Acho que chegou a altura, até porque o Francisco
também é homem de cultura e está determinado a apoiar-me.
Hoje temos jantar marcado onde não faltará uma boa ementa,
bem regada com um Quinta do Vale Meão 2011, o melhor quarto vinho do mundo na seleção da revista “Wine Spectator”, ainda
mais saboroso porque é produzido por um grande amigo da
família, gente das vinhas como nós. Mas o mais importante é que
esse jantar marcará o início do nosso reencontro.
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Comportamentos estranhos

Q

ue vida boa!
Que o diabo não ouça! Cruzes canhoto!
Por falar nele, esta noite, com o M. ao lado a dormir como
um anjinho, depois de termos feito o que Deus manda, espero
que sem multiplicação, acordei com um pequeno pesadelo mais
ou menos maluco.
Sonhei, no pouco tempo dormido, que o Matias começava a
ter comportamentos como os ciganos, o primeiro dos quais era
ter um casamento de sete dias e que eu vestisse uma saia do tamanho das abas de um embondeiro. Um outro era o seu desejo,
cada vez mais vivo, de comprar uma carroça. Eu acho que só
pode ser por causa do fígado transplantado.
A propósito, será que os Inspetores Contreiras e Malanje já
deitaram a luva ao Esfaqueador da Régua?
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Carta aberta

A

dorada Gaby:

Eu tenho uma carta escrita para ti, cara laroca, mas não sei
para onde a mande. Desde que partiste, inopinadamente, sem
dizer cavaco (compreendo), nunca mais soube do teu paradeiro.
Sei, como todos os leitores, que estás em Angola e que juntaste
os trapinhos com M. Muito pouco para a angústia de uma mãe.
Um dia, perceberás. Espero.
Por cá, há grandes novidades. O teu pai, perdoa-me o plebeísmo, deu de frosques, depois da prisão do Navalhas. Sim, este foi
preso, finalmente, na nossa casa, onde se refugiara, sob a proteção do seu mandante, o meu marido. Estão os dois metidos
numa grande alhada. O Navalhas foi ouvido por um juiz de instrução, e negou ter sido contratado para esfaquear o M. O processo está em segredo de justiça, mas, sabes como é, há sempre
quem tenha acesso. Por portas e travessas, lemos o interrogatório.
Tendo-lhe perguntado o juiz porque esfaqueou o M., respondeu: “Não o esfaqueei, nem deixei de esfaquear”. Reformulando
o juiz a pergunta: “Porque lhe espetou uma faca?”, respondeu:
“Não lhe espetei nenhuma faca”. Voltando o juiz a insistir: “Digamos então que o cortou com uma navalha”, negou veementemente. Três vezes foi confrontado e três vezes negou. Posto
perante as provas periciais, declarou o seguinte no seu depoimento: “Eu estava na estação à espera do comboio, e resolvi
comer uma bucha; rapei então da naifa para cortar um pouco de
broa; foi aí que apareceu o tipo que saiu do comboio a correr
desatinado, para uma pita que também vinha a correr na sua direção como vaca com cio; fez-me lembrar uma cena das fitas dos
“States”, está a ver, senhor juiz? Foi aí que o gajo chocou comigo
e se enfiou na minha navalha; ainda tentei desviar-me, mas vinha
mais rápido que um touro bravo e tive que apanhar com ele; nem
desculpa me pediu o safado; assim que me livrei da confusão,
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corri para o comboio que estava a partir; nem tempo tive para
matar a fome”.
Depois da partida do Zé Ferreira, vim para o Porto com o
Francisco, o teu segundo pai. A propósito, nem podes queixar-te, pois tens três pais, o de todos nós, o que produziu o espermatozoide e o que te comprava as barbies. Mas, voltando ao
Navalhas, vou depor e dizer ao juiz o que sei, pois não pode ficar
impune. Eu e o Francisco vamos retomar a vida que interrompemos há muitos anos. O Ferreira, com quem vivi quase uma vida,
é carta fora do baralho. Se fosse possível, e não fosse essa treta da
bigamia, não me importava de ficar com os dois. Afinal, são os
meus dois amores de salvação.
Adiante, agora o mais importante é que quero saber de ti. Esperamos que dês à costa, com o teu amor de perdição. Não
tenham medo. O Navalhas está na gaiola e o teu segundo pai, ou
será o primeiro?, nunca te fará mal. Foi por ti que se meteu a
besta. A Aidinha já não te rouba o príncipe encantado. Está de
cama e pucarinho com Silva Eira. Como vocês dizem, aquilo é só
love. Aliás, ela já tinha descartado o M. Diz-se por aqui, à boca
pequena, que o moço ficou impotente, e que nem com aquele
produto que um ex-jogador de futebol usa para motor de arranque lá vai. Acredito que seja boato de gente invejosa. Desejo
que vocês me deem muitos netos (que eu gosto de fedelhos) sem
ser preciso inseminação artificial, pois, contrariamente ao que disse
em tempos o deputado Morgado, o truca-truca não é só para
fazer filharada, como bem lhe respondeu Natália Correia. E espero que não me deixes ficar mal, que eu, apesar de ser uma lady
na mesa, sou uma louca na cama, como diz uma canção popular.
Desejamos o vosso regresso. O Laboratório farmacêutico
precisa de vocês. Eu e o Chico Maria temos outros planos. Olha,
no dia 12, por exemplo, estaremos no salão dos bombeiros de
Ermesinde, no lançamento do Livro “Do Sonho, da Saudade e
da Desilusão”, da escritora Goreti Dias. A apresentadora é uma
homónima tua, Gaby, isto é, a escritora Gabriela Sá, de quem
dizem que vale a pena conhecer. E, para cereja em cima do bolo,
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iremos ouvir o grande declamador Dionísio Dinis. Acresce que
esta sessão tem como objetivo conseguir fundos para os Bombeiros Voluntários de Ermesinde.
Minha amada Gaby, não sei como hei de fazer-te chegar esta
carta. Vou publicá-la no “Carteiro da Manhã”, em versão light e
expurgada de inconfidências e afirmações mais ousadas. Acredito que seja lido por aí. Esperamos, ansiosamente, por notícias.
Tua única mãe,
Maria
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lá, em breve regressarei com novidades. Depois de um suave
descanso, tenho saudades de uma boa paródia policial.
Beijinhos
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Nove semanas e meia lua depois

A

o volante de um automóvel descapotável, ao longo da Avenida 4 de Fevereiro, Gaby sentia a leveza dos seus cabelos ao
vento, enquanto M., de óculos escuros, lhe afagava a nuca. Um
belíssimo pôr-do-sol alaranjava as paredes do velho forte de São
Miguel enquanto eles se preparavam para atravessar a rodovia,
rumo à ilha de Luanda. Destino: Restaurante Cais de Quatro, na
Avenida Murtala Mohammed. Havia romance, quente como
quentes eram ali os dias de céu azul... A tarde fora passada no
Deana Day Spa, passe a publicidade, entre massagens de bambuterapia, com óleos aromáticos e pedras vulcânicas quentes, ao
longo da coluna dorsal.
Um jantar à luz de velas e cordas de violino para os corações
apaixonados prometiam mais uma noite de desejo e sedução. E
o vinho verde português, naturalmente importado, quebrado em
gelo de um frappé de pé alto e em inox. Na conversa não havia
considerações de um regresso a Portugal. E para quê? Ali eles
tinham toda a paz do mundo e o tempo a seu favor.
O horizonte escurecia e as águas desapareciam agora do alcance visual. Findo o repasto, decidiram caminhar para ajudar a
digestão. Pararam mais à frente, no Jango Veleiro. Havia música
ao vivo, para dançar com a sensualidade das silhuetas... E quando
o violão e o djambé se calaram para uma merecida salva de palmas, M. puxou Gaby pela cintura e beijou-a com ardor. Decidiram
regressar a casa. Meteram-se de novo no cabriolet e arrancaram
pela marginal, rumo à comuna de Ingombota, onde, semanas antes,
tinham alugado um apartamento dúplex, nas Torres Dipanda.
Amaram-se na varanda daquele sexto andar, com uma vista
magnífica da baía e da copa das palmeiras. Se os dias eram longos, quentes e secos, as noites eram suficientemente mornas para
não deixar arrefecer o desejo. A ventoinha sempre a trabalhar de um
lado para o outro do Lwandu1 onde estavam deitados, Kibiona2
1

Lwandu – uma espécie de esteira ou cama para jardim ou terraço.
Kibiona – palpadela nas nádegas.

2
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para aqui, língua e saliva para ali, os corpos já suados sob a luz
ténue de uma meia-lua no céu de Angola. O amor triunfara finalmente, ainda que algures entre o equador e o trópico de
capricórnio...
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Desesperadamente Procurando Gaby

F

rancisco Silveira e Maria estão a viver uma lua-de-mel tardia,
instalados num hotel no Largo 17 de Setembro, em Luanda.
Passou mais uma noite de sexo total, porque essa de o sexo ter
idade é um mito suburbano. O calor e a magia da África inebriam o espírito, e o corpo é que sofre as consequências. Desceram
para tomar o pequeno-almoço, na esplanada com vista para a
baía. Maria, depois de uma vida encafuada nas profundezas das
serras do Douro, extasiava-se com a vastidão de águas suaves
que tinha à frente dos seus olhos. Em doces remansos, as ondas
beijavam suavemente a areia, num namoro que se apagava e reacendia a cada instante, num amplexo sempre renovado. Mas
deixemos a linguagem de cariz mais poético, que fica sempre bem,
mas vamos ao que viemos.
F. Silveira, mais pragmático, aproximou-se com o “Carteiro
da Manhã” e o “Disco Solar” (ninguém é perfeito) do pequeno
grande arquiteto, mas pago com dinheiro angolano, que tinha ido
comprar ao quiosque. As havaianas e a t-shirt do jacaré davam-lhe um ar quase juvenil. Ou seria milagre do amor renascido, do
reencontro com Maria? Podia ser. Também esta, com um vestido
que lhe acentuava as formas generosas, mandara às urtigas o ar
tristonho e conformado, e parecia ter remoçado de uma velhice
precoce. Apenas, e de quando em vez, se formava ao canto da
boca uma ruga de preocupação. Gaby continuava sem dar um ar
da sua graça, resistindo às tentativas para a encontrar.
– Então, Chico, alguma novidade? – perguntou, ansiosa.
Francisco folheou displicentemente os jornais e, sem dizer
palavra, abanou a cabeça. De M. e Gaby nem cheiro. Sempre que
o detetive Tó Zé Salafuma descobria uma pista, logo esta se revelava falsa. Parecia o jogo do gato e do rato. Os dois pombinhos
arrulhavam, mas não queriam ser encontrados. Precisamente o
contrário do que acontecia com Zé Silva Eira e com a Aidinha,
que, de S. Tomé onde continuam as férias do matrimónio, mandaram um email a informar que em breve estariam em Luanda.
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O garçon, na sua alva farda, chegou com um opíparo repasto
matinal. Enquanto degustavam as frutas tropicais, o hino da alegria
adotado como toque, no telemóvel do Francisco, retiniu estridente.
– Estou – disse Francisco.
(…)
– Bom dia, inspetor…
(…)
– Tem a certeza?
(…)
– Mais uma preocupação. Obrigado pela informação. Estarei
atento.
– Más notícias, Maria. Parece que volta tudo ao princípio. O
inspetor Malanje acaba de me informar que o Navalhas fugiu da
prisão.
– Como assim?
– Estava a ser transportado para o tribunal para prestar declarações quando o carro celular foi intercetado por falsos agentes
da autoridade, com a alegação de que havia uma suspeita de assalto no trajeto, sendo assim necessário fazer um percurso
alternativo. O certo é que carro celular e Navalhas sumiram.
– Estou mesmo assustada, Chico. Não conseguimos ter descanso. O M. e a nossa Gaby continuam em perigo. Isto se já não
estiver mais um membro da família na calha.
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Não, ainda não....

Q

uerido, o que achas de darmos finalmente a cara? – perguntou Gaby a M., agora protegidos do Ministro da Justiça
angolano, que, pessoalmente, tomara a guarda dos dois a seu cargo. Tráfico de influências, quer se queira quer não, há em larga
escala por aqui e a cor dos ministros influenciara muito as coisas.
Um telefonema pessoal de Lavínia Duna para o seu homólogo
angolano a recomendar os pombinhos, dois jovens apaixonados
cuja história, ilustrada a sangue, traições e vinho tinto, a comovera. Fora-lhe dada a conhecer pelo padrinho de M., seu colega
na Faculdade de Direito de Lisboa. E, sendo a vida dos dois,
depois de tanto enredo, digna de passar à tela num filme à Fassbinder, nunca mais os deixara a correr riscos. Nem ao corte de
uma navalha, nem ao corte na casaca, quando a M. tudo isto passara a ser dolorosamente indolor.
– Não me apetece muito, amor. Sofri demasiado na vida que
decorreu entre o Tua e Luanda. Houve excessivas complicações
desde que nos conhecemos. Tenho ainda o cheiro daquele hospital entranhado no nariz, o fígado de um cigano no fundo da barriga
e as memórias atravancadas com as mancomunações de um batalhão de mal-intencionados e gananciosos.
Gaby passou a mão pelo rosto de M., agora moreno pelo sol
dos trópicos e sorridente. Deu-lhe um beijo na cara, entre o sensual e o carinhoso, nem demasiado atrevido, nem muito inocente.
Em todo o caso, com um intuito demolidor. Queria arredar de
M. a sua falta de vontade em retomar o comboio que o Esfaqueador da Régua tinha feito parar naquele dia, e onde depois entrara
um pai biológico para tomar o lugar de um falso pai. E, agora,
dois trapinhos velhos juntos de fresco viviam uma lua-de-mel na
versão terceira idade, seguindo o trilho de África que a força das
circunstâncias a ele, Matias, tinha impulsionado para lá.
– Mas, M., a minha mãe deve estar muito preocupada sem
saber de mim. Afinal, sou a única filha. De algum modo, uma
filha enganada quanto ao pai e à família que lhe calhou. Mas filha,
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e uma filha que a ama. Deve querer falar comigo sobre muitas
coisas. E eu também tenho saudades dela.
– Está bem, querida – anuiu, por fim, Matias, depois de mais
uns mimos que Gaby, numa doçura que os trópicos tinham moldado ao jeito do calor africano, e que não lhe regateava agora,
após a renitência dos primeiros tempos, em que se comportara
como um verdadeiro limão dos limoeiros do Douro. A rapariga
não parecia a mesma. – Desculpa, Gaby, não te ter dito ainda
nada, pelas razões que tu já sabes. Ela está cá, em Angola. Ela e o
Francisco Silveira.
– Então, vou ligar-lhe.
– Não sei se será muito boa ideia. Tu não sabes, mas o Navalhas,
o teu tio mau, refinou… cometeu mais uma proeza…
– Refinou? Não estou a perceber… Que proeza, Matias?
– Na verdade, continuo a correr perigo, porque ele evadiu-se
da cadeia. E não é de excluir que, mancomunado como sempre
esteve com o Zé Ferreira, o teu ex-pai, fique de novo no meu
encalço…, no nosso encalço.
– Mas, querido, com que intenção agora? – perguntou Gaby,
incrédula e enfadada com uma perseverança tão encarniçada.
– O laboratório, dinheiro. Sempre a mesma coisa – acrescentou Matias, olhando o pomar de mangais do alpendre onde o
pôr-do-sol fazia descer sobre ambos a magia de um amor finalmente no bom caminho. A seguir, beijou a rapariga, entre afagos
e ternura, continuando: – Não, querida, esqueçamos tudo para
já. Não vamos meter-nos na boca do lobo. Confiemos no nosso
protetor, o ministro. Quando for a hora certa, ele dir-nos-á.
– E se a polícia portuguesa precisar de falar connosco?
– Sabes o que dizem os inspetores, muitas vezes, quando têm a
secretária atravancada de processos?
– Não, querido. Nem imagino.
– Dizem que os processos não azedam. E deve ser verdade.
Vê como certos condenados andam rejuvenescidos e felizes enquanto decorrem os mil e um recursos – riu Matias, para dizer a
seguir: – Amo-te, Gaby.
E selou a conversa com um beijo, um beijo quente e arrebatador que os levou para dentro até ao remanso da intimidade.
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O regresso do Joker

O

meu nome é Tó Zé Salafuma. Aqui, nas angolas, ganho a vida
como detetive privado. E sou bastante credenciado. Formei-me na polícia, de onde saí para trabalhar por conta própria. Mas,
para além do faro congénito, aprendi muito nas séries policiais.
Poiroit, Maigret e outros ensinaram-me muito. Mas a qualidade
veio do berço. E trabalho não falta, graças à tendência da raça
humana para pôr pé em ramo verde. Madamas casadas que desconfiam da fidelidade do consorte. Maridos ciumentos que não têm
confiança nas dondocas que sustentam. Pequenos delitos que a
polícia menospreza. Enfim… E tudo o que me aparece, que a
vida não está para desperdícios.
Não fiquei surpreso quando recebi um telefonema do senhor
Dr. Francisco Silveira, um empresário lá do “puto”, para me encarregar da tarefa de procurar a filha desaparecida aqui na cidade
de Luanda. Gente de muita boa estirpe que perdeu o rasto à sua
Gaby, desde que veio atrás de um tal de M. que foi quadro da sua
empresa. Nada que não tenha histórico na literatura ao longo do
tempo, isto é, a herdeira rica que se apaixona pelo pé-rapado e
que depois vivem felizes para sempre. E assim entrei também na
saga conhecida como “Esfaqueador da Régua”, devido à malvadez de um meliante que tentou limpar o sebo ao dito M.
Com toda a informação recolhida, porque o Tó Zé não deixa
os seus créditos por mãos alheias, nem quer pôr em risco a sua
reputação de investigador, parti para a ação. E comecei a encontrar extremas dificuldades na pesquisa. Sempre que apanhava uma
ponta, logo esta se apresentava como falsa. A sensação era estar
a procurar agulha em palheiro. Mas, para um detetive credenciado, as dificuldades aguçam o engenho e a persistência acabará
por apanhar o fio à meada. E tive, várias vezes, os dois pombitos
debaixo de olho. Só que, quando tentava segui-los, escapuliam-se
como fantasmas. Aí percebi que ali havia mão de profissional. E
não levei muito tempo a chegar à conclusão: Salafuma tem boa
intuição, que os desaparecidos tinham a proteção do Governo.
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Está tudo explicado. Aí tive que informar o senhor doutor que
com essa gente não me meto. Não pretendo armar em herói para
acabar no fundo de uma enxovia. Contudo, mantenho o compromisso que assumi com o doutor Silveira, mas agora com a
máxima discrição.
Um verdadeiro detetive tem de estar bem informado. A leitura de jornais faz parte desse cardápio informativo. Um dos que
sigo religiosamente, pela sua própria natureza, é o “Carteiro da
Manhã”. Foi aí que tive conhecimento da história do Esfaqueador da Régua. Ainda há pouco tempo, foi publicada a fuga do
Tó Zé Silva Eira da prisão. E, na sequência dessa notícia, saiu
hoje mais um capítulo com o título: “Esfaqueador fala ao CM”.
Depois, numa longa entrevista, onde o visado faz uma descrição
da sua vida, da família desestruturada onde nasceu e cresceu, das
dificuldades que passou, do que teve que roubar para enganar a
fome, da sua condição de patinho feio e de infeliz esquecido pelo
irmão rico, faz uma declaração que traz dados novos em relação
ao crime da Régua. Transcrevo:
“Chegou a hora de dizer toda a verdade. Assim como assim,
já estou lixado. Quem de facto me contratou para executar o
serviço que executei na Régua foi o José Ferreira, mas o autor e
desencadeador do ato foi outro: um personagem menor e que
tem estado na sombra, chamado Duarte Rosa. O que estou a
dizer é que houve dois mandantes. Tudo começou quando o Matias
começou a enrabichar-se pela Gaby. Acontece que Duarte e Matias,
na altura, eram amigos. Conheceram-se nas viagens de comboio
entre a Régua e o Porto. O Duarte, que sempre teve inclinações
para gente do mesmo sexo, tinha um fraquinho pelo Matias. Não
posso dizer se era recíproco, o que sei é que há quem dê para os
dois lados. O certo é que o rapaz de São João da Pesqueira, quando soube da relação de M. com Gaby, enciumou, sentiu-se traído
e perdeu as estribeiras. Foi ele que propôs ao José Ferreira limpar
o sebo a M. Este concordou, pois tinha pensado casar a filha
com Duarte, ideia que alimentou desde quando eles ainda eram
crianças, e não via com bons olhos a sua relação com M. O que
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Duarte escondeu foi a sua paixão pelo galã da história. O mano
Zé concordou em pregar um susto ao intruso, mas sem o liquidar. Foi assim que nasceu a ideia de o capar e eu fui encarregado
de executar a tarefa. Embora não fosse assunto que me dissesse
respeito, fi-lo pelo Ferreira, o único irmão que não me desprezou.”
Não me cabe a mim investigar este caso, mas, pelo que conheço do processo, a declaração do Tó Zé Silva Eira parece ter
algum sentido. A minha missão é trazer os “fujões” para a luz do
dia. E nisso vou continuar a trabalhar com as devidas precauções.
Quando Matias sair da clandestinidade, talvez possa esclarecer
esta situação. O que eu não entendo é a proteção que têm do
Governo, pois ali não se dá ponto sem nó.
No entanto, posso acrescentar que o Zé Ferreira foi para
Benguela, onde, com alguns subornos, conseguiu nova identidade. Soube por amigos dessa zona que se fala de um branco que
comprou terrenos no interior, que plantou vinha e que vive de
acordo com os costumes das aldeias, com sete mulheres.
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Epílogo

C

ompete-me a mim, narrador geral, acabar com tanto mistério
e dar um fim a este romance de faca e alguidar (bem, não chegou a ser… por um triz!) que nasceu mais embrulhado do que
sardinha salgada em tempos de inverno longo, numa qualquer
salgadeira transmontana.
Vamos primeiro explicar por que o Governo angolano (ou
alguém dentro dele) se interessou tanto na proteção dos pombinhos. Os intervenientes, no geral, não perceberam. Passo a explicar: M. tinha feito um trato meio obscuro com um determinado
ministro. Casado com Gaby, também ele seria proprietário do
prestigiado laboratório do Continente. Produtor de medicamentos usados no tratamento da malária, e com investigadores de
sucesso quase a concluírem a criação de uma nova vacina para a
terrível doença, venderia os seus interesses por uma maquia que
lhes daria uma boa vida em Angola ou fora dela.
Duarte tinha sido já capturado em Portugal com as informações fornecidas pelo Governo angolano.
Gabi e o seu M. arrecadaram o dinheiro da venda do Laboratório e ninguém mais soube do seu paradeiro depois destes
acontecimentos.
Entretanto, estranho foi também terem desaparecido Francisco
e Maria. Nem rasto deles! Diz-se à boca pequena que terão ido
para as Bahamas juntamente com a filha e genro. Mas nós não
sabemos.
Aidinha teve o seu casamento de sonho com Zé Silva Eira,
numa quinta em Esposende, e tornaram-se os gestores de uma
parte do Laboratório, bem pagos pela sua fidelidade ao Estado
angolano.
Apaixonados! Sempre!

179

180

Índice

181

182

183

184

