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EDUARDA

A arma estava embrulhada em papel de jornal. Eduarda 
 encontrou-a por acaso, no sótão. Andava à cata da receita do bolo de 
cenoura quando a surpresa lhe caiu das notícias velhas, amachuca-
das. Sem saber o que fazer, nervosa com a beretta nas mãos, voltou 
a embrulhá-la. Meteu-a no mesmo caixote. 

Eduarda gosta do sótão. Não é um local agradável, principal-
mente no inverno, quando o vento assobia através das telhas e agita 
poeiras pelo ar. É sujo como qualquer depósito de passado, recorda-
ções empilhadas que de nada servem, mas que precisam de tempo 
para se tornarem assumidamente inúteis. Agasalhada com cachecol 
e gorro de lã, feitos por ela, Eduarda passa horas sentada num cadei-
rão esburacado de tecido grená. O apoio para a cabeça perdeu a cor 
e só um dos braços mantém a borla pendurada, antiquada, por onde 
vai passeando os dedos da mão esquerda. No colo, aninha uma caixa 
de música com um mecanismo de corda, um tango acelerado que 
hoje se arrasta; um tango de beijos ávidos, quentes, numa sequência 
imparável como se fosse possível, também, dar corda aos lábios. 
E, anos depois, beijos diferentes, maduros, talvez gastos como o 
tango desafinado da caixa envelhecida, porém deliciosos e seme-
lhantes a uma dança que se conhece, mesmo fora do compasso. 
Na mão direita, o retrato de Joaquim, o sorriso emoldurado na barba 
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e bigode negros, as sobrancelhas espessas, os olhos feitos pequeni-
nos pelas lentes graduadas dos óculos em massa. O primeiro marido 
e único amor, apenas vive naquela caixa. É no sótão que conversam: 
faz perguntas às fotografias, todas sem resposta. Por vezes, ouve-o 
dizer, como se estivesse vivo: «um dia ainda nos vamos rir disto, 
amor, vais ver.» E fica a ouvir a voz dele, de memória, como quem 
escuta uma melodia de infância que nunca se apaga.

Depois de encontrar a pistola, evitou o sótão por uns tempos. 
O seu espaço privado já não era seu. O medo a tomar também esse 
último abrigo.

Não tem nada naquela casa enorme. Dois andares de conforto 
aparente para onde se mudou depois do segundo casamento: má 
aposta. Nunca foi o espaço de um casal. Passados 18 anos, continua 
a ser a casa de Antero.

Quando voltou ao sótão, mais calma, confirmou que estava car-
regada, tal como vira nos vídeos sobre uso de armas que pesquisou 
no YouTube. Ficara a matutar por ter uma pistola em casa, todos os 
dias a dormir com aquilo por cima da cabeça. Não teve dúvidas de 
que pertencia ao marido, e já o imaginava, numa das suas fúrias, 
a pressionar-lhe o cano à cabeça.

Decidiu, com uma coragem que julgara perdida, ficar com ela. 
De início, para sua defesa, mas a vontade de matar foi-se aninhando 
como um gato matreiro. Chegou a ter sonhos, via-se a organizar 
munições, a carregar e descarregar o pente, a praticar tiro ao alvo. 

«Tu e eu agora somos amigas», sussurrou, acariciando o gati-
lho. Decidiu mantê-la no sótão, mas tirou-a do caixote. Antero havia 
de ter uma surpresa quando a quisesse de volta. Sacode as mãos na 
saia como quem arruma um assunto. Neste caso, uma pistola dentro 
de uma televisão velha. A preto e branco.

Começou a deixar espaço para a beretta no fundo da segunda 
gaveta da mesa de cabeceira. Havia de a trazer para ali. Deitou fora 
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alguns soutiens velhos, empilhou as cuecas de outra maneira, e 
aquele espaço vazio todos os dias lhe falava. Vozes de raiva.  Chegava 
a abrir a gaveta para as ouvir melhor. Mais alto, mais alto! 

Alimentava o ódio remoendo nos bofetões com as costas da 
mão, nos socos, na dor do cabelo arrancado à força e no desprezo 
com que ele sacudia fora as madeixas. Os olhos do marido raiados 
de sangue, o prazer em lhe descarregar pontapés no corpo caído no 
chão, à beira do desmaio. As idas ao hospital depois da maquilha-
gem. As camadas de base que não apagavam o queixo amassado, ou 
os óculos escuros, parcos a disfarçar os olhos negros.

«Caí das escadas», a voz rouca na triagem. 
«Outra vez?», a médica olha-a por cima dos óculos. Bonita, 

a doutora Adelaide, o cabelo arranjado, lavado e esticado no cabe-
leireiro no meio de risotas e, se calhar, confidências. Talvez um novo 
penteado, o risco para o outro lado, algo tão simples e que enorme 
diferença. «Aceita um café?» «Só se for rápido, que esta noite estou 
de serviço.» O estetoscópio como uma cobra ao pescoço, por cima da 
bata engomada. A blusa cor-de-rosa a espreitar numa gola alta, fran-
zida como uma flor a aconchegar o colo. Em casa, se calhar, a mesa 
posta, um copo de vinho na madrugada, velas, música ambiente, 
sexo. Deve ser bom entrar em casa sem ter medo de cair das escadas. 

Já não lhe dá folhetos da APAV, já não chama a polícia.  Desistiu. 
Chegou a fazer-lhe a mala, enviá-la para um abrigo, quase a con-
venceu a desaparecer, pelo menos até as feridas sararem — difícil 
com tanta porrada em cima de porrada, tanto osso magoado, a pele 
doente. Toda ela marcas eternas, piores as de dentro.

A médica olha para a sala de espera através do vidro do gabi-
nete. Tosse, espirros, sacos de gelo, um numa cabeça e outro num 
joelho, golpes que sangram, uma bota com um prego atravessado da 
sola até ao outro lado, o pé no meio. Gemidos. Choro. Uma velhota 
desorientada entra só de cuecas pela mão de um bombeiro que tenta, 
em vão, tapá-la com a manta térmica.
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Colocam-lhe a pulseira verde e o painel eletrónico chama o 
número seguinte: 124. Eduarda regressa à sala de espera e cruza-se 
com o homem do prego, que coxeia.

«Pouco urgente.» Duas palavras na cabeça de Eduarda enquanto 
se senta no banco mais perto da saída. Pouco urgente, pouco urgente, 
pouco urgente. Uma lengalenga verde que não se cala. «Até 120 
minutos para observação médica», diz a informação afixada na 
parede. A mala ao ombro e sai. 

Teve muitas vezes vontade de desaparecer. Esta até poderia 
ser a noite, mas a ideia de acabar com ele passou a ser a forma de 
aguentar. 

Chove. Caminha com cautela por causa do chão escorregadio. 
Tem medo de cair, mas não pode ficar mais magoada. A ironia é 
quase cómica, não fossem as dores provocadas pelo riso. 

Abre a porta com cuidado e tira os sapatos. O ressonar de 
Antero na casa silenciosa. Restos do jantar ainda na mesa, a garrafa 
vazia, um copo partido no chão. Na casa de banho, passa uma toalha 
pelo cabelo húmido. Detém-se um momento ao espelho enquanto 
penteia as madeixas castanhas, levemente onduladas, que lhe che-
gam aos ombros. Alinha a franja que insiste em desviar-se sempre 
para o lado esquerdo, num jeito natural. Os nós dos dedos dele são 
como um carimbo no rosto pálido. Rasga a pulseira verde e atira-a 
para o caixote do lixo.

Desliga a luz e mete-se na cama sem se despir. Ele nem a sente. 
Aconchega o nariz debaixo do lençol por causa do bafo a vinho.

Amanhã a Alice faz anos, pensa antes de fechar os olhos.

Ainda na cama, o sábado a acordar, telefona à filha, que 
venham para o almoço, promete-lhe um bolo. «De cenoura?», per-
gunta Alice, gulosa. Eduarda imagina-lhe os olhos a brilhar do outro 
lado. «Claro que sim, meu amor, é o teu aniversário», responde com 
doçura. «Traz o Paulo e os meninos, tenho saudades vossas.»
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Antero no duche com o rádio ligado, música clássica: um esta-
fermo com bom gosto. Grita-lhe que chamou a filha para almoçar. 
Ele não responde. Antes assim.

Há 35 anos Alice nascia. 26 de janeiro, fazia frio. 
Deixa-se ficar na cama a ouvir a chuva a bater na vidraça e 

recorda os pingos grossos que formavam rios na janela da materni-
dade, ao lado da sua marquesa. Horas em trabalho de parto, já não 
sabe quantas, a mão de Joaquim a segurar a sua. Ele aflito, suando 
em pleno inverno.

Acreditou, alguns anos após a morte de Joaquim, que podia 
voltar a amar. Antero, hábil, convenceu-a disso. Prometeu-lhe uma 
vida desafogada, o tempo todo dedicado ao sonho de criar coleções 
de roupa. Ter um atelier, talvez a sua marca, o seu núcleo de clientes 
exclusivos, frequentar cursos. Numa altura em que a profissão de 
cabeleireira já lhe deixava marcas físicas de anos a trabalhar em pé, 
além da pele das mãos estragada das tintas, e as tendinites nos bra-
ços, as promessas de Antero pareciam, no final de certos dias mais 
duros, boias salva-vidas. 

E o dinheiro? Era sempre pouco. E a filha adolescente merecia 
melhor.

Ali, deitada na cama que partilha com o homem que a mal-
trata, 18 anos depois de terem casado, pensa na forma delicada como 
Antero a conquistou. No homem bonito que ele era, atlético, mesmo 
já com 46 anos nessa época; o cabelo farto, a pele morena e bem cui-
dada, contrastando com a barba já branca, sempre impecavelmente 
aparada. Ainda hoje, aos 64, Antero conserva esse aspeto aristocrá-
tico, o ar de filão esquecido da nobreza. 

Conheceram-se quando Joaquim adoeceu. Antero era o dono da 
farmácia onde Eduarda comprava os medicamentos. Muitas vezes, 
a mão dele, suave, no seu ombro, «tenha calma», uma carícia envergo-
nhada no cabelo dela. Pequenos gestos, sementes, e Joaquim a morrer.
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O luto. Antero sempre presente, insistente. A dada altura, sedutor. 
Alice parecia aceitá-lo. Gostar dele até. Após cinco anos de viu-

vez, Eduarda cedeu.
Quanta maldade há por descobrir depois de um casamento 

consumado?
Foi ingénua. Se havia sinais, ela não os soube interpretar.
Olha para a mesa de cabeceira. É hoje, decide. O plano de trazer 

a arma para baixo começa a ganhar forma. Não há amanhã para ti, 
marido.

Ensaia. Logo à noite, com a pistola ali, será a valer: abre a 
gaveta e simula o retirar da beretta com cautela, vira-se para cima 
de indicador esticado, feito cano, a mira no teto. Com as duas mãos 
juntas, mais poder, aperta com força. Sopra a franja colada à testa 
húmida e, rodando para o outro lado, aponta-lhe os dois indicadores 
unidos, faz mira à zona da almofada ainda quente, moldada pela 
cabeça dele.

«BANG!», grita com prazer. 
Troveja longe.
Pensa na filha e nas crianças. Em Alice quando era criança. 

É um dia como os outros, não se vai deixar amolecer por aniversá-
rios. Apesar de tudo, será um bom presente. Assusta-se com o riso 
escarninho que nem tenta conter.

A chuva bate com força nas telhas, logo acima da cabeça de 
Eduarda. O ar frio a correr pelo sótão mal isolado. Subiu ao primeiro 
andar discretamente, deixando todos à mesa; já tinham cantado os 
parabéns. Avançou pela escada de acesso ao sótão, mais difícil, e 
agora distrai-se com uma série de banalidades, molduras partidas 
e telas roídas pelas traças, numa procrastinação mal disfarçada. 
Ocorre-lhe levar o baú das toalhas para baixo – tanta humidade 
vai dar cabo dos tecidos. Por fim, mãos decididas recolhem a arma 
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para o saco de lona verde, de alças compridas, que mete ao ombro. 
Ao mesmo tempo que pensa no espaço livre na gaveta, ocorre-lhe 
que nunca testou a arma. 

«Vai correr tudo bem», repete um pouco consternada, enquanto 
os dedos sentem os contornos da nova amiga. 

«É normal ter medo.» 
«Sem medo não é coragem.» 
«Tu és capaz.» 
«É pelo melhor.» 
«Ele merece morrer.» 
Frases feitas que leva dentro da cabeça. 
Desce a escada de madeira com dificuldade, saia travada e sal-

tos altos. Péssima ideia, mas o que fazer? Não abdica de alguma 
elegância no aniversário da filha. Cantados os parabéns, o cami-
nho ficou livre. Lá em baixo ninguém dá pela sua rápida ausência. 
O poder de um bolo. De cenoura. 

Um trovão estremece a casa e o instinto foge-lhe num grito. 
Muito quieta, leva as mãos à boca, mas já não vai a tempo de aba-
far o som. Respira fundo, o mais silenciosamente que consegue. 
Abre a porta com cautela e, por uma fresta, espreita o corredor do 
primeiro andar. Ninguém. Risos e vozes escapam da festa, no rés 
do chão. Sai. Dá duas voltas na fechadura e mete a chave na gaveta 
do aparador, ali ao lado. Logo acima, o espelho redondo. Alinha a 
franja e leva uma madeixa atrás da orelha. Assusta-se com o relâm-
pago. Podia ver o seu medo no espelho se não tivesse faltado a luz. 
Lá fora parece noite. A casa é escuridão. É silêncio. Não lembra um 
dia de festa.

Eduarda começa a contar os segundos, mas o trovão é imediato. 
«Está perto», murmura. 

«Mãe!», chama Alice lá de baixo. 
«Está tudo bem, querida. Fica perto dos meninos até a luz 

voltar.»
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