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 “O Florêncio, homem paciente quase na idade da reforma, até gostava de o 

ouvir e sorria quando ele se punha a recitar os tempos primitivos de verbos 

irregulares ingleses que a professora fazia questão de que todos soubessem 

de cor. Na verdade, Edu tinha a memória bem treinada e, portanto, não lhe 

era difícil decorar fosse o que fosse, sobretudo quando se punha a 

papaguear em voz alta, como estava a fazer naquele momento, na viagem 

de regresso a casa. 

- To eat, ate, eaten… Sabes o que quer dizer? 

- E eu lá sei alguma coisa dessa língua de trapos?! – ria-se o Florêncio, sem 

olhar para trás. – O menino sabe que eu só andei na escola até à quarta 

classe e já foi muito para a minha cabeça… Mas, afinal, o que é que isso 

quer dizer, diga lá… 

- Quer dizer “comer”, em inglês. 

- Coitados desses ingleses… Têm de enrolar muito a língua para alguém 

perceber que estão com a barriga a dar horas! 

Edu ria-se. 

- Por falar nisso, estou cá com uma fome! Já passa das cinco… Cada vez há 

mais carros nesta cidade! E sexta-feira ainda é pior! Nunca mais chegamos 

a casa! 

- Já não deve faltar muito, menino, tenha paciência, que eu não posso voar 

sobre os outros carros, não é verdade? – disse o Florêncio, com a sua voz 

bondosa. Depois, acrescentou, sorrindo: - O Mercedes é um grande carro, 

mas ainda não lhe nasceram as asas…É mesmo só o que lhe falta, porque, 

de resto, tem tudo o que é preciso, do bom e do melhor! A sua avó sabe 

bem o que tem qualidade, não se assoa a qualquer guardanapo! 

Edu riu-se novamente. Já tinha ouvido aquela expressão ao Florêncio e a 

mais um adulto já de idade avançada, mas, por mais que a ouvisse, dava-

lhe sempre vontade de rir.” (…)  
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“Carlos Henrique levantou-se e pôs-se a andar de um lado para o outro, na 

sala de jantar, perante o olhar atento da mãe e do filho. Finalmente, parou 

junto do rapaz e, esforçando-se por parecer calmo, disse: 

- Eu sei que gostas muito da tua mãe, Edu, e tenho muito orgulho em ti 

também por essa razão. Acontece que… 

- Tu não – interrompeu-o, novamente, o filho. 

- Não é nada disso, João Eduardo! As coisas não são assim como tu vês: 

pretas ou brancas! 

- Por acaso, deixa-me dizer-te que, neste momento, vejo as coisas mais a 

dar para o cinzento – contrapôs Edu, com um tom que parecia irónico, mas 

não era. 

- Não estás a ter graça, filho! 

- E quem é que quer ter graça, hã? – ripostou o rapaz, elevando o tom de 

voz. – Julgas que há alguma piada nessa tua … novidade, como lhe 

chamaste? Só se for para ti! Eu não ‘tou com nenhuma vontade de rir. Mas 

já sei que tu é que mandas, portanto não vale a pena continuares a tentar 

explicar-me por que razão vais casar-te com a Guiomar. – Dito isto, 

levantou-se de rompante e dirigiu-se para a porta da sala. 

- Volta aqui imediatamente, João Eduardo! – chamou-o o pai. – Ninguém te 

deu licença para te levantares! Foste incorreto e eu não mereço isso de ti! 

- Desculpa - pediu o filho, em voz baixa, voltando a ocupar o seu lugar à 

mesa. 

Foi a vez da avó Aninha meter a sua colherada para pôr água na fervura: 

- Bom, meus queridos, foi muita novidade para um dia só e estamos ainda 

um pouco… surpreendidos, não é verdade? Amanhã já veremos tudo com 

maior clareza. (…) 
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“- Vamos por ali – disse Edu, escolhendo o percurso que lhe pareceu menos 

movimentado. 

Sem discutir, Catarina segui-o, no seu andar um pouco arrastado (uma das 

consequências inevitáveis dos medicamentos que tinha que tomar 

diariamente). 

- Sabes, mãe, a irmã da avó Aninha chega hoje do Brasil e vai ficar uns dias 

lá em casa… 

- Ai sim? – perguntou Catarina, sem evidenciar grande interesse pela 

notícia que acabara de ouvir. Depois, lembrando-se de que Tóia era a 

madrinha do filho, procurou mostrar-se mais animada: - Com certeza vai 

trazer-te um presente, querido! – E acrescentou, em tom nostálgico: - Ela 

era generosa e simpática… 

- Pois é. Também gosto dela, apesar de não a conhecer lá muito bem. 

Ficaram uns minutos em silêncio. Edu temia que a mãe lhe perguntasse 

pelo pai; por outro lado, preferia que ela soubesse a verdade por ele, 

embora não se sentisse com muita coragem para contar o que estava 

prestes a acontecer. Que dilema! Sem querer, apertou mais a mão da mãe 

na sua, mas ela não pareceu ter sentido a diferença. 

- E a escola, filho? – perguntou  Catarina, por fim. 

-Hã? Ah, a escola…Vai tudo bem. Tenho tido boas notas. O Inglês, este ano, 

ainda me parece mais fácil, porque a professora é impecável! Tem a 

pronúncia igualzinha à das atrizes dos filmes! Sabes, ela tem o teu nome e 

é quase tão bonita como tu! 

- A sério? – tornou Catarina, continuando a esforçar-se por dialogar com a 

única pessoa no mundo pela qual valia a pena tentar sobreviver, mesmo 

sem poder sair daquela casa que não era a sua. (…) 
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“- É preciso estar muito atento, mas, quando se consegue isso, é possível 

encontrar a parte boa das coisas, de todas as coisas, em todos os 

momentos, mesmo nos mais tristes. 

As palavras do anjo eram inacreditáveis. Edu sentiu uma revolta tal que 

explodiu: 

- O que foi que viste hoje de bom naquela clínica, diz lá, já que és tão 

sabichão!! Eu cá NÃO vi nada de bom! NADA, PERCEBES? – e, voando para 

a cama, desabou num choro convulsivo. 

Ícaro respeitou aquele momento, pois bem sabia como as lágrimas são 

necessárias quando se tem o coração em perigo de naufrágio. Depois, 

quando o viu respirar com mais tranquilidade, usou da palavra, em voz 

firme, mas baixa e pausada: 

- Posso agora dizer-te o que vi de bom, hoje, na clínica? 

Edu deu um longo suspiro e, por fim, encolheu os ombros e anuiu, sem 

convicção: 

- Se quiseres… 

- O que eu vi foi um rapazinho de onze anos mais corajoso do que muitos 

homens feitos, velando o sono da mãe com a maior ternura, sem esperar 

nada em troca, desejando-lhe, do fundo do coração, todo o bem do mundo. 

E vi também uma mãe, num sono profundo, serena, porque, na sua alma, 

sabia que estava a ser cuidada por um filho especial, que a ama muito. – 

Ícaro fez uma pausa breve e rematou: - Foi isso que eu vi hoje naquela 

clínica, Edu. E posso dizer-te, em verdade, que gostei do que vi. 

Edu limpou as lágrimas à manga da camisola e voltou a suspirar. Depois, 

sentou-se na cama, com a almofada no colo.” 
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(…) “A voz de Ícaro soou como uma música suavíssima: 

-‘Tás com sono, Edu. Agora, vai sentar-te junto do teu pai e descansa, que 

eu continuo sempre ao teu lado. 

Era verdade que, subitamente, se sentia exausto. Sem ousar contrariar o 

seu tão grande amigo, Edu dirigiu-se para a sala de espera. 

- Por onde andaste, filho? – perguntou-lhe o pai. 

- Por aí… 

-Estás cansado, Edu… - comentou Guiomar. - Vem sentar-te aqui ao pé de 

nós, queres? 

Sem forças para resistir, Edu foi sentar-se no sofá ao lado do pai e inclinou 

a cabeça para trás. Pouco depois, caía num sono profundo. 

No seu sonho, viu-se numa praia dos primeiros anos da infância, junto de 

uma duna e de um outro menino que era muito parecido com ele e que, 

estranhamente, tinha ar de estar a sentir-se só. O outro menino tinha uma 

bola grande, leve e colorida igual à que ele recebera no início daquelas 

férias. Avançou, então, para ele e nesse momento, viu aparecer a mãe. 

Como ela vinha radiosa! Trazia um chapéu amarelo e um fato de banho azul 

e branco que lhe ficavam muito bem. Então, compreendeu que o seu corpo 

não podia ser visto, apenas o do menino que tinha a sua cara. A mãe e o 

menino começaram, então, a brincar, atirando a bola um ao outro, e ele 

ficou feliz. Vinda de algum lado, uma música suave fazia-se ouvir – talvez 

fosse o som brando das ondas pequeninas que vinham desmaiar na areia. 

Feliz por ver que o menino já estava acompanhado, quis falar-lhes, mas a 

voz perdia-se no ar e não os atingia. Então, quis correr para eles, mas, 

como as pernas não lhe obedeciam afligiu-se e acordou um pouco 

atordoado.” (…) 

 

 

 


