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Há uma chave perdida no tempo que abriu uma arca. 
Propositadamente.
O sopro desprende a poeira que guarda o mistério. 
Um homem. Livro feito de caminhos. Escolhas. 
Recolhimento. Renúncia. Solidão. Silêncio. Partilha. 
Gratidão.
E vieram os homens de hoje e perguntaram:
Quem és tu?
Um poeta.
Que idade tens?
Sou antigo.
O que escreveste?
Rimas velhas. Néctar do meu tormento e do meu sonho.
Não conhecemos os teus escritos.
Não tem importância nenhuma.
Mas, assim, não te poderemos honrar nem cobrir de glória 
nem venerar nem mostrar‑te aos outros homens nem pagar 
o teu canto. Mostra‑nos ao menos o que escreveste.
E visto que os homens não o entenderam, o poeta saiu 
da arca. Não para falar, mas para continuar a caminhar.
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Mapa astrológico de Camões
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Mui Prezado Irmão F.,

A fraca luz que ainda me acompanha iluminará 
estas breves linhas.
Sobra‑me o desencanto. A angústia da pena. A mágoa 
cansada. Dói‑me a vida. 
Temo as sombras. Falta‑me alento para continuar. 
O tempo está a cumprir‑se.
Ficaria muito grato se pudesse vir auxiliar‑me nesta 
última viagem. A mais difícil e imprevista de todas.

Em peregrinação
Luís Vaz de Camões
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C A P Í T U L O  I

Lisboa, 7 de Junho de 1580

A peste grassava em Lisboa no ano do senhor de 
1580. O rei teme o pior. E como as gentes são neces‑
sárias nas naus, nas caravelas e noutros barcos que 

muito honrarão encher os cofres do rei sereníssimo e por as 
mulheres serem precisas para chorarem tão santo envio para 
terras de além‑mar e pelos campos circundantes não poderem 
deixar de engordar as naus e por a piedade se ter apossado do 
régio coração ou por todas as razões, o rei tomou sérias medi‑
das para combater tão grande desgraça. E pôs fé nisso, perse‑
guindo o mal até à exaustão como se de um infiel se tratasse. 
Mandou encerrar as portas da cidade. Os que quisessem entrar 
exibiriam primeiramente as carnes saudáveis. Mostrar que não 
escondiam indício da diabólica maleita. Os porcos deveriam 
estar presos nos quintais por causar dano a tão ilustre cidade, 
com os excrementos e os rústicos hábitos de chafurdarem no 
chão. Ordenou que todos os chafarizes fossem lavados. Proibiu 
o despejo de detritos para as ruas, para as margens do rio, não 
fosse a água pestilenta perseguir as muito honradas armadas 
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que enriqueciam o reino de riqueza, de soberba, de dor. Man‑
dou marcar cada casa onde habitasse um enfermo. Os cirur‑
giões‑barbeiros, botânicos, médicos e outros que só do corpo 
cuidavam, pois os males da alma desconheciam, também in‑
correriam em graves penas se não cumprissem o estipulado. 
Deveriam pagar tributo pelos danos causados à coroa e a Deus 
nosso senhor.

É neste ambiente que o Irmão F. encontra Lisboa. Con‑
segue entrar por uma das portas da cidade. Exibe o corpo 
saudável. Porém, os oficiais temem a fragilidade dos anos. são 
precisas várias moedas para convencer a razão de que a saúde 
abunda nele.

numa feira magra, das poucas que o rei consente, en‑
contra o que necessita. Parte com dois cestos para outros as‑
suntos. 

Três pancadas acordam o silêncio da casa. O trinco mo‑
ve‑se. A porta é aberta. Uma mulher pisca os olhos perante a 
intensidade da luz matinal. O sol traz‑lhe um homem. O pelo‑
te e as calças castanhas formam um longo tronco. sobressaem 
os braços. O tecido fino da camisa. A brancura do pano une‑se 
aos cabelos. Os olhos luminosos seguram duas asas abertas 
como braços. As mãos desembrulham um afecto. Ana não re‑
siste a dias de grande sofrimento. De choros calados. De dores 
fundas. Perde‑se na firmeza do gesto dele. sabe o que o traz a 
terras lusitanas. 

Lembra‑se dele nos tempos de juventude do irmão. 
Manteve‑o na memória. Era o amigo de longas caminhadas. 
De grandes silêncios. De destemidas aventuras. Vivera muitos 
anos nas conversas lá de casa. Agora, Luís tinha‑o chamado 
para uma viagem diferente. sem mar. sem barcos. sem so‑
nhos. Ao vento cru de Junho.
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O homem de longe desprende‑a suavemente. Esten‑
de‑lhe dois cestos. Um contém especiarias que perfumarão o 
dorso liso das carnes. Os legumes. E fará mezinhas, segredos 
que o irmão aprendera há muito tempo. no outro, dormem 
panos finíssimos e linhas. Devolver‑lhe‑ão mundos ricos. Far‑
tos de imaginação. Olha‑os. Vê borboletas desprenderem‑se. 
Em mil cores desabridas. Famintas de voo. Ela voará também. 
Pela infância. E por mundos que se soltarão das mãos. sem 
pressa. 

Vivem assim desde há alguns anos. Ana borda para se‑
nhoras de fina condição e aprimora enxovais. Luís, agonizan‑
do, conta‑lhe pedaços de outros tempos.

Deixa‑lhe algumas moedas. Deverá ir ao mercado. 
Comprar mais provimentos. Pede para ver o discípulo amado. 
Caminha pelo corredor. A firmeza da sua figura estremece o 
silêncio frágil dos últimos dias. Apesar da estatura descomu‑
nal, os passos deslizam sem ruído. Chega ao quarto. Entra.

Ao fundo, uma parede cortada por uma janela. A cor‑
tina gesticula. Quer desprender‑se. Do lado esquerdo, uma 
pequena banca encostada à cama. Luís dorme. Aos pés, um 
gato amarelecido pelo tempo. Levanta a cabeça. Torna a en‑
roscar‑se. Avança até junto da cama. Ouve o sono cansado do 
amigo. Vira‑se para Ana. O olhar dele pede silêncio. Ela sai. 
Ficam sós.

Detém‑se junto à pequena mesa. Vê folhas soltas. Algu‑
mas vergadas ao peso do tinteiro. Outras no chão. Algumas 
amarrotadas pela angústia. Outras marejadas de desalento. 
Correm as letras num desalinho. Turbilhão espesso. Cisne ma‑
goado. Cantos finais. Lê com atenção alguns versos soltos. Ri‑
mas desfeitas. Poisa as folhas. senta‑se. Espera.

Passado algum tempo, Luís abre os olhos. Os versos que 
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acabou de ler unem‑se à voz fraca. Uma só corrente flui. Água 
de desencanto. 

— Mestre...
— O mestre não pôde vir. Veio o amigo.
não escondem a emoção que os une. Apertam as mãos. 

Um veio brando escorre. Florescem memórias antigas. Peda‑
ços de um tempo fértil.

— Aqui estou, tal como pedistes.
— Cumpriu‑se o meu tempo na terra. Quero partir. Mas 

preciso da vossa ajuda para fazê‑lo. 
— Todo o vosso ser está demasiado fraco. Poderiam al‑

gumas sombras cruzar‑se no delicado caminho que tendes de 
atravessar. Aproxima‑se o tempo de serdes novamente semen‑
te. Mas, primeiro, precisais de atravessar a escuridão da terra.

— não sei se terei forças para tal.
— Tereis de viver para saber.

Lembra‑se do tempo na escola. sentara‑se com os com‑
panheiros. O irmão lançou uma semente à terra. Passaram 
muitos dias. sem palavras. Estariam a mais. Obscureceriam a 
força que iria emergir da fome. Do frio. Das dores no corpo. 
Ela deveria caminhar por entre veios escuros e recantos temi‑
dos. Esperariam que ela subisse. Limpa de lamentos. De pen‑
samentos opacos. Confusos. De emoções disformes. E veria a 
luz. Finalmente. 

Para isso, convidou‑os a seguir a semente. A olhá‑la fixa‑
mente. Todos desceriam à terra. sentiriam a escuridão. seriam 
a semente. 

Depois de muitos dias, foram emergindo lentamente. 
A dor lembrou‑os de que poderiam mexer‑se. Levantar‑se. 
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O frio convidou‑os a abrigar‑se. A fome manteve‑os atentos. 
Desejavam comer. Poderiam ter saído dali. Mas eles escolhe‑
ram ficar. Ousaram ser semente. no círculo silencioso.

Duas luas mais tarde, um deles acordou o resto do gru‑
po com um grito de espanto:   

— Olhai o caule pequenino...
 O irmão quis saber o que cada um tinha aprendido. 

Luís foi o primeiro:
— É necessário à semente atravessar a escuridão, o mis‑

tério da terra para que se cumpra na luz.
— Assim é o caminho dos homens. necessitamos tam‑

bém de atravessar a negrura da terra para ver o sol. — Disse 
outro.

— na terra conquistamos o chão, na forma construímos 
a raiz...

— na luz que chama a forma, não podemos perder a 
raiz... Ela é necessária.

— A terra ajuda‑nos a atravessar a escuridão de ser se‑
mente...

— E empurra‑nos para a luz.
O irmão olhou para todos com ternura e disse:
— Oxalá nunca vos esqueçais de que a escuridão nos 

guia sempre para a luz, ainda que isso demore a cumprir‑se e a 
ser percebido por cada um.

— E o sonho, irmão, onde fica o sonho?
— na terra... na terra. É a lamparina que desfaz a escu‑

ridão.
Caminharam dias mais tarde descalços, durante muito 

tempo. Os pés não estavam habituados a tão duras provas. O 
irmão comentou:

— Falta‑vos a raiz.
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A ternura trá‑lo de volta ao quarto. O amigo de tantas 
viagens. Aprecia‑lhe a macieza da pele. Os contornos suaves. A 
idade perdida nas palavras cuja sabedoria vem de muito lon‑
ge. 

— Faltou‑me sempre a raiz.
— não é tempo de gastardes as forças. Talvez sentado 

vos sintais melhor.
 O irmão ajuda‑o. Ajeita‑lhe a roupa. 
— nunca criei raízes... sempre que as tentei criar, a terra 

não as quis receber.
— Escolhestes ser peregrino de mar. Foi a água imensa, 

funda, a vossa terra, o vosso chão. 
— Esqueci‑me também de que a lamparina necessita 

ser alimentada. Abafei o breve fogo que teimava em luzir na 
escuridão ruidosa dos meus dias.

— A luz nunca se extingue no coração de cada ser. Po‑
demos ignorá‑la, esquecê‑la, mas ela permanece lá, lembrando 
à alma faminta a nossa origem e o nosso destino. É a inquie‑
tação. A voz do lume. só a ignorância permite dar‑lhe tantos 
nomes diferentes.

Luís fica suspenso nas ideias do amigo, à espera que ou‑
tras floresçam. Ficam a boiar. sem pedir nada. 

A tosse assalta‑o de novo. Golfadas de desilusão sol‑
tam‑se em fúria. O corpo dá voz ao lamento. Contorce‑se. 
Tenta endireitar‑se, novamente. Respira um tempo magro. A 
tosse regressa. sempre. Leva um lenço à boca. Deixa escorrer 
um veio de sangue. 

O irmão coloca‑lhe uma mão nas costas e outra na tes‑
ta. Ajuda‑o a mantê‑lo direito. Pouco a pouco a respiração vai 
serenando. O lume que lhe queima as entranhas amaina. sente 
correntes de paz escorrerem sem pressa. Ondas de uma nova 
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força tomam‑no. Inteiramente. Deixa‑se perder naquele alívio. 
Vai‑se esquecendo do fogo que o vem consumindo há muitos 
meses. Das dores. Do frio repentino. Da sede. Quer lembrar‑se 
de alguma vez na vida em que verdadeiramente se tivesse sen‑
tido assim. Mas o irmão puxa‑o para que ele continue a sentir 
a nova força. 

Está desperto. sem ânsia de nada buscar. Ou deixar. 
Apenas fluir na corrente que se lhe oferece. Concentrado, aten‑
to, desprende‑se da dor. Do peso do corpo. 

Visiona uma longa espiral. num movimento dirigido 
pelo irmão deixa conduzir‑se. no gesto circular vai ao encon‑
tro de uma força inesgotável. Mergulha muito lentamente até 
ao centro, guiado pelo novo trilho. Intenso. Amplo. silencioso. 
Pleno de vida. Ali permanece. Inteiro. Leve. 

  Mais tarde, quer dormir. Afasta a atenção do quadro 
em que mergulhou, como tantas vezes o tinham ensinado a 
fazer. Adormece.

  O Irmão F. deita‑o suavemente. O corpo parece uma 
folha esquecida. À beira de um Outono qualquer. Fica mais 
um pouco, vigiando‑lhe o sono. Toma‑lhe o pulso. Apesar do 
tempo, tapa‑o. Deixa que o calor uterino de Junho o embale. O 
dia serve‑lhe de noite. 
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C A P Í T U L O  I I

Fica algum tempo a observá‑lo. Doura‑lhe o rosto, a 
luz maviosa do entardecer. Enleia‑se nos cabelos ruivos. 
O fogo permanece ténue, consumindo vagarosamente 

as madeixas exaustas.
sentado na cama, olha fixamente os raios que penetram 

o quarto e morrem no chão. Tomam o quarto como se uma 
tarefa delicada lhes tivesse sido destinada. Concentra‑se nessa 
ponte luminosa. Os tons baços e indefinidos emergem. Dese‑
nham um cálice. O olhar continua preso aos raios. Uma for‑
ma começa a girar. Circular. Em movimento preciso. nasce o 
caule. As folhas. As pétalas. O coração da flor. De onde emana 
a luz. Ergue a mão. Apanha a rosa. Deixa‑a junto do amigo. 
Parte.

na cozinha não vê ninguém. sai para a rua. O sol ba‑
te‑lhe no rosto. Perde‑se por entre os becos e ruelas, ouvindo 
os ruídos do fim do dia. não voltará mais àquele lugar, depois 
de terminar a viagem que fará com o seu discípulo. Fica sa‑
boreando as vozes. Os movimentos atarefados. O marulhar 
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sibilino das saias. O gesto cauteloso das sombrinhas. O olhar 
matreiro dos bonés. O sorriso morno das crianças. A água 
cúmplice nas valetas. O andar atarefado dos escravos. O jogo 
escondido nas vielas. Enfim, a vida correndo no movimento 
cego dos homens.

Precisa de tudo isto como outrora necessitou do cor‑
po de uma mulher. Flutuar nos gestos. Perder‑se neles. Para 
encontrar a luz. O fio primeiro e último que alimenta cada 
homem. Ligando‑o ao próximo e a tudo. Formando uma teia 
estranha à razão.

Vê no discípulo o seu rosto. Gestos antigos. As mesmas 
dúvidas. A angústia final. Tal como ele, Luís nem sempre re‑
cebeu tudo aquilo que pedira em suas preces, porém, o Alto 
ofertou‑lhe sempre tudo quanto necessitara para que cumpris‑
se o seu caminho. Assim se manifesta o amor de Deus pelos 
homens.  

Esta ideia emociona‑o. Apraz‑lhe soprar cada movi‑
mento que o olhar lhe oferece. Observar os gestos que cada 
ser desenha. Quando expira, afasta‑lhes o véu opaco. sente a 
seiva correr. Compreende‑os E o que está velado à razão dos 
homens desvenda‑se ao seu olhar. sentidos precisos. Tudo se 
cumpre com rigor. E continuam escondidos aos olhos destes. 

O amor de Deus continuará a ser sempre o mais fasci‑
nante de todos os mistérios. Luminoso, desafiará a lógica, as 
leis dos homens, o tempo, a memória. É um convite ao abso‑
luto. Emoção unificadora de todas as forças que, devido à sua 
forte concentração, se expande, gerando novos movimentos. 
Entre a luz e a sombra.

Esta estranha força, desconhecida da razão, unia‑o a 
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tudo e a todos. Porém, houve um tempo em que se afastou do 
mundo. Viveu muitos anos como pérola escondida no fundo 
de uma gaveta. A natureza foi a sua casa. Escutou as águas dos 
rios. As correntes mansas. O marulhar verde da floresta. O 
correr límpido das fontes. Os gestos dos animais. E aprendeu. 
Muitas coisas. 

Uma noite, sentiu o cheiro da morte. seguiu o vento. En‑
controu um grupo de homens deitados na folhagem. Quase 
sem vida. Circundou atentamente o local. Aproximou‑se. Le‑
vantou as pálpebras a um deles. Tomou‑lhe o pulso. Viu um 
charco de água. Doente. Percebeu a causa. Afastou‑se rapida‑
mente. Regressou cheio de saberes. Tratou‑os. Deu‑lhes abri‑
go.

Todas as manhãs, afastava‑se da cabana para procurar 
alimento. numa delas, apareceu‑lhe uma visão como um raio. 
Viu‑se no chão. só. nu. Enfermo. Definhava. na mente que 
ele aprendera a dominar, este pensamento sombrio invadiu‑o. 
não o conseguia controlar. Obstinado. Voltava. Muitas vezes.

A imagem perseguiu‑o durante dias. Pedia atenção. Hu‑
mildade. Por fim, reconheceu‑se nela. Percebeu que todo o 
conhecimento que alcançara morreria consigo. sem ninguém 
para partilhá‑lo. 

A sabedoria necessita da vida dos homens. sobrevive 
através deles. não poderá guardar‑se nos livros. Frágeis à pas‑
sagem do tempo. nem em templos de pedra, que facilmente 
ruirão. O local mais seguro para guardá‑la é no interior de 
cada ser. E o mais fecundo, também.

Quando os homens melhoraram, decidiram partir. 
Convidaram‑no a juntar‑se a eles. Compreendeu, então, 
que tinha decifrado correctamente a mensagem dos últimos 
dias. 
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Desde aí, caminhou com eles. bebeu de outros saberes. 
Fontes tão antigas como a sua que se uniam numa só corrente. 
Cumpria o destino: ensinando e aprendendo. Amando e ser‑
vindo.

Prossegue em passo sentido. Perde‑se nas ruas. Confun‑
de‑se na turba opaca. O vento mole corre sem pressa nas vie‑
las. A sombra vai descendo devagar. As cores escuras da roupa 
fundem‑se nas paredes anoitecidas. O dia já morto indica‑lhe 
que é necessário regressar.

Entra em casa. Devagar. Ana já chegou. A casa abunda 
de aromas de tantas cores. Pede para levar ao quarto um bom 
caldo. 

O amigo ainda dorme. sempre o acompanhou aquele 
ar de menino perdido. Faminto de ternura. Afaga‑lhe o cabe‑
lo. Magro de alegria. Farto de cansaço. Luís estremece. Abre 
os olhos. O irmão repara na mágoa correndo. Limpa de ódio. 
Livre de ressentimento. Apenas dor. nua. Inteira. Está prepa‑
rado.

Movido por uma íntima compaixão, começa a falar:
 — sempre tentei mostrar‑vos que não conseguimos 

controlar todos os movimentos da vida. Aprisioná‑los. Ou 
aprendemos a conhecê‑los e caminhamos com eles. Com hu‑
mildade. Ou vaguearemos na sombra. Até que nos deixemos 
empurrar para a luz. 

Permaneceu algum tempo quieto. Olha a janela aberta. 
— Houve um caminho que não vos consegui ensinar: o 

da aceitação.
— não, mestre. Eu é que sempre resisti a aprendê‑lo. 

Ouriço de mágoa...
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Olha a Lua. Recebe‑A. Pede que chame a irmã.
Ana entra no quarto com passos macios. Traz nas mãos 

uma malga. Fumega. O vermelho‑escuro do tecido lembra o 
sangue. A mãe. O primeiro e último elo umbilical de que não 
tem memória.

Toca‑lhe a face suave. Devagar. Desata‑lhe a touca. Dei‑
xa que o mar em ondas desdobrado escorra. Os cabelos ruivos 
batem nos ombros. Morrem no veludo espesso. nos dedos, 
uma ternura infinita. Deixa‑os fluir lentamente. Toca‑lhe as 
formas sinuosas. Quão barco sereno, abraçando o cais. Ana 
desprende gotas de um mar que também é o seu. sente‑as 
desvanecerem‑se nos dedos gastos do irmão. Luís olhou‑a 
com amor:

— Finda a minha viagem, fecha a casa e vai para Coim‑
bra. A prima Isabel também necessita de ti. Aqui estão as pala‑
vras que não tive tempo nem coragem para te dizer.

Pega a custo numa folha dobrada e coloca‑lha nas 
mãos.

— Amei‑te sempre muito. Fostes a melhor companhei‑
ra que alguém pôde ter.

Toca‑lhe o colo suave. Concha silenciosa. O veludo dese‑
nha uma fenda. sobe o rio. Devagar. Volta a descer. Enrosca‑se 
como um gato manso. Adormece no regaço dela.

Deixam‑no ficar assim por muito tempo. Depois, o ir‑
mão ajeita‑o. Deita‑o suavemente. Poisa‑lhe as mãos sobre o 
coração. 

Ela inclina‑se sobre ele. beija‑o na testa. Demoradamen‑
te. Ele sentiu mais uma vez ondas longínquas sobre o rosto. A 
respiração dela lembrava o vento brando em tempos de cara‑
vela. Maré de cansaço. De tanto vaguear.

Dirige‑se para a porta. Ele abre os olhos. Vê‑a pela últi‑
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ma vez. A orla do vestido sussurra no chão. Macia, lembra um 
rio serpenteando a terra. no seu manso caminhar.

  

Lisboa, 13 de Maio de 1580

Ana,
Queria dizer‑te tantas coisas. Mas pesam‑me os dias 
ensopados neste cansaço. Pouco tempo me sobra. 
Partirei em breve deste corpo gasto. Por decisão mi‑
nha.

Outrora, embarquei em caravela de sonho, 
por terras de mim. Venturoso. O meu barco não tinha 
rumo. Em proa firme, abri os braços. De cabeça ergui‑
da, permiti que os dedos elásticos do vento me tocas‑
sem. Abri‑me à força das suas mãos. Deixei que por 
mim escorressem. Entreguei‑me ao movimento incerto. 
Bebi lufadas de névoa opaca. Inteiras. A crua chuva do 
mar misturou‑se‑me no sangue. Salgada de mágoa. 
Queimava. O lume consumia‑me. Senti a urgência de 
caravela. Pedia novas rotas. E eu nunca me cansei de 
navegar.

Apesar de me ter entregado ao acaso, sempre 
soube que cada passo cumpria as estrelas. 

Poderia ter ficado. Procurado em cada mulher, 
a mãe que não tive. Em cada animal, o meu olhar per‑
dido. Em cada homem, a minha desventura. Em cada 
filho, aquilo que não fui. Mas escolhi partir. 

Poderia ter sido vela presa ao mastro. Leme 
encrostado na tábua segura. Mas escolhi ser vento. 
Desenfreado. Desalmado, por vezes. Seguir a corrente. 
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Trilhá‑la em canoa frágil. Cumpri o destino. Mas dei‑
xei sonhos espalhados pela terra. Não os poderei levar 
comigo porque a memória devolveu‑os ao tempo.

Vivi na permanente contradição humana. No 
irracional que se cola à pele. Na razão que nos acon‑
selha. Mas não acalma. Estranha a nossa condição de 
peregrinos. Não me foi permitido criar raízes em terras 
ofuscadas pelo brilho do mar.

A minha viagem lançou‑me para lá da forma 
opaca, dos gestos surdos, dos passos ruidosos. Mergu‑
lhei no círculo antigo. Segui outras rotas. Estranhas aos 
olhos da maioria dos homens.

Ousei quebrar a crosta das ondas. Sentir a seiva 
que delas floresciam. Compreendi o marulhar dos 
astros. O som mavioso e fino que me chamava. Música 
de perdição. 

De todas as aprendizagens, Ana, marcou‑me 
aquela que define a essência de cada ser humano: 
não é o movimento em si – o acontecimento – mas a 
escolha que cada um faz num determinado momento. 
O traço que desenhamos ergue uma nova forma. É a 
direcção da seta que determina o rumo do movimento. 
Depois, deixamos de ter um controle absoluto sobre 
ele. A sua força integra‑se na grande roda das leis 
universais. A partir daí, somos convidados a seguir a 
maré. A viver a novidade de cada dia, a recriar a nova 
força que gera outras formas. Cada um deixa de ser o 
senhor inteiro da sua própria forma. 

Sei que assim é. Mas sempre lutei contra a cor‑
rente. Quão peixe danado mordendo a onda férrea.

Quis muitas vezes parar a roda do tempo. No 
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seu lento girar. Palmilhei furiosamente o movimento 
contrário. Tentei parar cada trave. Coloquei‑lhe a ira 
como ferro duro. Inteiro de soberba, ousei também 
inverter a rota. Mas ela, no seu brando caminhar, con‑
tinuou serenamente a rodar.

No momento da escolha devemos ser livres, mas 
nem sempre é assim. Quase nunca é assim. Observei 
nas caras invisíveis contornos, formas que se colam 
aos corpos como roupa justa. Sinuosas, roçam mansas 
pela alma. No momento de agir, sussurram ruídos. 
Estas vozes de longe, desconhecidas da maioria dos 
homens, têm nomes: o medo, o julgamento, a culpa. 
Desdobram‑se em muitas formas. Máscaras capricho‑
sas. Num baile vivo, dançamos. Trocamos as máscaras. 
Rodopiamos. Voltamos a trocá‑las. Dão‑nos a ilusão 
de vida. Quase chegamos a crer, Ana, que o disfarce é 
a alma.

O ruído pára. Tem de parar. Cai a máscara. 
Fica o rosto cru. Tem a cor da alma. Numa tentativa 
desesperada de afastar o olhar, fugimos. Muito. Sem 
rumo. Caímos. Muitas vezes. Sem dar por isso. 

A vida volta a apanhar‑nos. Coloca‑nos nova‑
mente na roda. Dinâmica. No seu exacto caminhar. 
Na quietude branda do silêncio, ouvimos um som. 
Fino. Melódico. Sinuoso. Serpenteando o ruído áspero 
dos dias. Somos convidados a segui‑lo. Não se sabe de 
onde vem nem para onde vai. Apenas que é belo. Eter‑
no. Justo. 

Sabes, Ana, de vez em quando é preciso parar. 
Ouvir a música. Arrumar memórias. Gestos. Esgotar 
velhas forças para que novos ciclos possam emergir. 
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Definir novas rotas. A vida proporciona‑nos esses 
tempos em momentos tão diversos. Em diferentes 
idades. 

Hoje, vejo que em todas elas tive uma visão 
enevoada pela mágoa, pelo ressentimento, pela ira. 
Não quis perdoar. Odiei muitos homens. Tantas dores 
com rostos diferentes. Sempre fui enteado da Ventura.  

Olhando para trás foi‑se gastando a esperança. 
Fui entendendo os enganos1. Do mal ficaram meus 
danos. Do bem só a lembrança2.

Inteiramente livre do fardo do corpo, parto 
liberto dos aguilhões terrenos. Mas carregando alguns 
demónios.

Sigo a música. Oiço‑a. Ao longe. Afinal, Ana, o 
som terno sempre esteve no ruído. Eu só o escutei, mui‑
to tarde. Apesar de me terem ensinado desde cedo.

Vejo o fim aproximar‑se. Preciso despir‑me das 
ilusões que ainda me prendem a este corpo. Que me 
aprisionam a alma. 

Escuta o silêncio. Ouvirás a história dos meus 
males. E cura a tua dor com a minha. Que grandes 
mágoas podem curar mágoas.

Em peregrinação,
Luís 

1 - Mote de uma cantiga do poeta.

2 - 3º e 4º vv. da 2ª quadra do soneto “Em prisão baixa fui um tempo atado”.



26  27  

C A P Í T U L O  I I I
   

O Irmão deixa‑o dormir um pouco. Recuperar 
forças, agora que a tosse parou e a ternura da irmã 
o acalmara. 

Fica sentado olhando através da janela. Ocorre‑lhe 
que este tempo de peste se une ao de 1524 quando, por ou‑
tros motivos, visitou Lisboa. Estranho diálogo dos tempos.

Desperta‑o. Lentamente. Ajuda‑o a sentar‑se. Vai‑lhe 
dando o caldo morno. Escapam cheiros por entre a colher pa‑
ciente. A sopa sabe‑lhe a terra. Lembra os campos da sua me‑
ninice. Vento. Ar limpo. Luz. Muita luz. 

Recorda mais uma vez a irmã. serena. Afável. A mãe. 
nunca a conheceu, mas sente‑lhe a falta. Agora mais do que 
nunca. Como seria o seu abraço? Como seria a ternura do seu 
seio? Estranha emoção! sentir saudades do que não se teve. Do 
que não se viveu. sentimento agudo, penetrante. Desfiam‑se 
outras histórias. Mares de angústia. Tempo final.

O irmão faz uma pausa. Poisa a malga. Dá‑lhe tempo 
para descansar. 
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— Meu filho, só a alguns é dado o privilégio de deixa‑
rem o corpo, por sua livre vontade, sem que a sua alma sofra 
dano algum. 

Quando chegardes ao portal que separa o véu da vida 
e da morte, devereis permanecer lá, durante algum tempo. 
na contagem dos homens, três dias. Todos já fizemos esta 
paragem muitas vezes, mas dela não guardámos lembrança.

 — Preciso que me recordais, irmão, pois a escuridão 
dos meus últimos anos embaciou o pouco que aprendi.

— Os homens dão‑nos como mortos sempre que cada ser 
exala o último suspiro, mas nós sabemos que assim não é porque 
ainda não partimos. Há uma pequena viagem, como sabeis. Lá, 
no portal que separa a vida da morte, recordaremos todos os 
acontecimentos da nossa vida. Visitados e arrumados, serão a 
bagagem mais preciosa para nos auxiliar na próxima paragem.

Luís tosse. O irmão pára. Ajuda‑o a endireitar‑se. Con‑
tinua:

— A passagem da vida para a morte liberta todas as ex‑
periências, sentimentos, pensamentos e ideias que vivemos. 
Algumas estão muito longe, em arcas fechadas. nesta viagem 
abriremos todas as gavetas, todos os acontecimentos que vi‑
vestes, quer tenhais deles lembrança ou não. serão vistos sem 
a roupagem húmida e pesada da dor. Leve, vereis outros bri‑
lhos. 

 não foram as coisas que mudaram, apenas o Espírito 
que se liberta da casca dura e apertada. Expande‑se, aumen‑
tando o vosso entendimento. Dá‑lhe sentidos novos. Por isso, 
necessitaremos de realizar esta viagem. só depois estaremos 
em condições de continuar a caminhar na vida. Que os ho‑
mens chamam morte.

— Quero ir‑me embora, irmão. Estou farto. Cansado. 
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Quero deixar estes corpos pesados. Frios. Puídos pelo desen‑
canto. 

Pega na malga. Recomeça a dar‑lhe o caldo. 
— Compreendo, meu filho. Porém, estais demasiado 

fraco para que viajeis sozinho. Poderiam algumas forças exter‑
nas atrapalhar‑vos o caminho. Fui escolhido para vos ajudar. 
Fiquei agradecido por poder servir‑vos mais uma vez. Fostes 
o melhor companheiro de viagem que alguém pôde ter. sin‑
to‑me muito abençoado por ter partilhado convosco os meus 
passos.

Luís não consegue conter a emoção. Aprendeu uma das 
regras da Tradição: o mestre nunca elogia o discípulo.

— Eu... sempre me senti o pior dos alunos.
Tem dificuldade em unir os pensamentos. A surpresa 

toma‑o. Completamente.
— briguei quando deveria ter silenciado, enfureci‑me 

quando deveria sentir compaixão, revoltei‑me quando deve‑
ria ter sido humilde. Puni‑me vezes sem conta por não agir 
como me ensinaram. Por não ser o discípulo perfeito. senti‑me 
o mais indigno dos homens... não mereci o conhecimento que 
me passaram...

— Precisamente porque choraste e gritaste quando te 
pediram silêncio, fugiste e sofreste quando deverias ter fica‑
do, amaste e acariciaste quando deverias ter partido. não te 
escolhemos por seres o melhor. Mas por seres profundamente 
humano.

Luís envergonhara‑se, revoltara‑se contra a sua huma‑
nidade. nunca a conseguira dominar, transcender. Agora, no 
momento derradeiro, soube que tinha sido escolhido por ela.

— A condição de ser homem devolveu‑vos ao mundo. 
Fez florir em vós a compaixão... O amor.
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sempre lhe tinham ensinado que o homem deveria 
dominar, transcender a sua natureza terrena, animal, mortal. 
Como poderia ter sido precisamente por ela que o escolhe‑
ram? não fazia sentido.

O irmão compreende a dúvida. Deixa‑o mergulhar al‑
gum tempo na confusão, enquanto lhe vai dando o caldo.

— O homem que pensa que transcendeu a sua natureza 
humana, cai na presunção, todo aquele que se acha justo e per‑
feito é traído pelo orgulho, o que advoga ser o mais inteligente 
fica prisioneiro do preconceito.

Cristo aconselha a que cada um se examine a si mesmo. 
Aquele que quiser ser o maior entre todos que seja o servo dos 
outros.

O pensamento de Luís serena. Compreende finalmente 
que a natureza divina que habita em cada ser só floresce pelo 
caminho humano. Condição terrena, efémera, frágil, mortal. 
Afinal, é através dele que o espírito encontra a sua condição 
primordial. O amor. A liberdade. A eternidade.

Tinha lido estes pensamentos vezes sem conta, meditara 
dias a fio: o papel da imperfeição na peregrinação terrena. Je‑
juara para o compreender, sentir‑lhe a seiva. Mas nunca tinha 
passado de letra morta. Renegara a imperfeição. sempre. Es‑
partilhara as vivências em disciplina rígida. Censurara pensa‑
mentos. Condenara emoções. Tudo em nome da morte da im‑
perfeição. Até que, vencido por ela, aceitou‑a. Considerou‑se o 
mais indigno dos homens. 

Teve dificuldade em compreender por que razão os ir‑
mãos nunca o tinham abandonado. Agora no momento final 
tudo fazia sentido. ser humano não é uma fatalidade. É con‑
dição e destino. 

— nós afastamo‑nos dos perfeitos, dos justos. não ne‑
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cessitam de nós. nem nós os poderemos servir. seriam os nos‑
sos préstimos indignos da sua condição.

Quer ficar a sós com os seus pensamentos. As dúvidas 
sempre foram uma roupa desajustada e incómoda. Agora 
seguiam o traçado do corpo como um caminho natural. se‑
reno.

Passado algum tempo, lembra outra dor antiga. Con‑
some‑o há anos, desde que saiu de Moçambique: a separa‑
ção. 

— Abandonei‑vos. Embora tenha prometido a mim 
mesmo que a pátria jamais me comeria os ossos e as rimas, 
senti o apelo do sol de Lisboa espalhado pelas colinas, do sa‑
bor dos telhados quentes. Chamaram‑me para casa. Pensei 
que se desvaneceria à luz da minha infância, o rosto cru da 
solidão, do medo de morrer só.

— não há rota mais traiçoeira do que alguém se achar 
só, meu filho.

Prossegue com dificuldade. Tosse. 
— Eu sei. Quando aqui aportei, verifiquei que, afinal, a 

casa estava húmida, fria. Ana, de sorriso gasto, enleada entre 
o medo de morrer só e o passado roído com amargura já 
não me poderia devolver o sorriso inocente doutros tempos. 
Os telhados desvendaram o mundo desconcertado. Os fra‑
des da minha infância já tinham morrido. Aqui estou. sem 
amigos. sem esperança. sem futuro.

— nenhum homem está só desde o momento em que 
nasce, até que morre. 

— Eu sei. nem nenhum lugar tem o poder de afugentar 
os nossos medos, nem ninguém pode apagar as nossas dores.

— Assim é, amigo. Os lugares e os outros apenas nos dis‑
traem por momentos. A cada um o seu caminho. A sua cruz.
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— necessito de vos pedir desculpa. sois capaz de perdo‑
ar‑me por vos ter abandonado?

— não há nada para perdoar. Jamais duvidastes de mim 
ou da nossa amizade. sois vós que tendes de fazer as pazes com 
a vida. não comigo.

— sois bondoso. Agradeço‑vos muito.
Luís pressente que é chegado o momento da passagem 

final. Coloca as mãos sobre o peito. Gaivotas cansadas. Poisa‑
das sobre o barco da desventura. Olha o irmão. não está só. 
sorri. Respira profundamente. 

O relógio da sé começa a bater. O som estala o silêncio. 
na cozinha, Ana sente frio. Medo. Assustada, sente que 

são chegados os momentos. Finais. não sabe o que fazer. Acei‑
tar ou lutar? Quer regressar ao quarto, embalar o seu menino. 
Resgatá‑lo. Enxotar a morte como uma mãe em fúria. salvar o 
filho perdido. Ou deverá ficar? Agarra o lenço do irmão como 
a roupa de um filho.

— nada temais, filho. A morte veio, mas é Deus quem 
vos arrebatará. Tudo farei para que assim seja.

— Olhai. Os meus rios já não têm pontes. Atravesso ca‑
minhos que perderam o chão. navego em caravelas de vento. 
Passeio no cavalo alado dos deuses. Consigo agarrar o pó lu‑
minoso das estrelas.

Luís volta a inspirar. Profundamente. Condensa toda a 
sua vida num só gesto. Desprende‑o. Lentamente. Consuma-
tum est.
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C A P Í T U L O  I V

Lisboa, 23 de Janeiro de 1524

Escuro. Túnel espesso. Quente. Empurram‑me. Oiço 
gritos. Aflitos. Uma voz feminina sobressai. Frases cur‑
tas. Firmes. Cortam o desespero. sons. De metal. sou 

forçado a atravessar a passagem estreita. sinto‑me apertado. 
Algumas dores. Parei no pequeno túnel. Preciso de sair. Opres‑
são. Recomeço a ser empurrado. Muito a custo. sinto algo que 
me toca na cabeça. Puxa‑me. Gritos. Passos apressados. saio. 
Finalmente. Alívio. som. Frágil toque de metal. Insistente. não 
vejo de onde vem. A luz é demasiado forte para mim. Fecho os 
olhos. sinto frio. Embrulham‑me. sou embalado. Recupero o 
calor. sereno a respiração.

Estranha experiência. Estou no corpo com todas as 
sensações de um bebé e estou aqui em cima como especta‑
dor atento. sinto‑me como se fosse dois. sou recém‑nascido. 
Porém, vejo tudo com nitidez. Precisão de cirurgião. Conhe‑
ço os objectos. sei como se chamam. Posso nomear cada um 
como se os conhecesse desde sempre. Identifico os ruídos. E 
sou muito pequeno. Rosado. Magro. Trago restos de sangue no 
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cabelo encaracolado. Ruivo. sinto‑me bem no colo quente.
não consigo dominar se quero ser actor ou espectador 

da minha própria peça. simplesmente, acontece ser as duas 
coisas. Ao mesmo tempo. sem esforço. sem nenhum exercí‑
cio. naturalmente. surge viver. 

Olho o corpo que acabei de deixar. Velho. Gasto. Imóvel. 
sereno. Vejo o bebé que também sou. A memória mistura os 
dois corpos num só Espírito. num só tempo. Onde só a ilusão 
me permite afirmar que tudo começa e que tudo acaba. Prefiro 
dizer que tudo continua. 

não estou assustado. Gosto de ser dois. sinto‑me elásti‑
co. Leve. Movo‑me. Muito facilmente. Atravesso a cortina do 
quarto. será que consigo passar através de uma parede? E o 
meu corpo. O velho. sinto‑me confuso. Oiço a voz familiar do 
Irmão F. 

Conseguis desprender-vos da carne, mas o vosso espírito 
ainda permanece no corpo velho, como lhe chamais, embora as-
sim não pareça. Elevou-se um dos vossos corpos, o vital; os olhos 
não conseguem vê-lo, a não ser que estejam treinados para isso. 
Nele estão gravados todos os acontecimentos da vida. Estais a 
observar a vossa existência. É tudo tão nítido que vos confundis. 
Não vos preocupais com o corpo velho. Só lhe tocarão quando 
terminardes esta viagem.

 Parece que estou a viver pela primeira vez. no entanto, 
recordo. O meu nascimento esteve ciosamente guardado em 
mim. Dele não tinha lembrança. Apenas um nevoeiro saudoso. 
E tristeza. Também. Peso incómodo que carreguei.

A morte libertou lembranças. Agora, já não são tritura‑
dos os anos, os meses, os dias no almofariz do tempo. Trans‑
formados numa pasta esbatida, descolorida a que chamei 
memória. Já não oiço o roçar confuso das vozes na poeira das 
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águas antigas. Já não se esvaem os pensamentos amolecidos 
pela passagem do vento. Já não destrato com travo amargo a 
memória puída pelo cavalgar desabrido dos dias. Meu Deus!... 
A memória. 

Também os vossos outros corpos estão livres do peso do 
corpo denso. Não são esmagados pela dor da carne. Todos jun-
tos devolvem-vos a limpidez dos dias que passaram. É natural 
o vosso encanto por tal estado. Todos nos sentimos assim, após 
exalarmos o último suspiro. Todos ficamos presos entre a sur-
presa e o deslumbramento.

Como destratamos a memória em vida. Julgamo‑la gas‑
ta pelo passajar lento dos anos. Aqui está. Em todo o seu es‑
plendor. Intacta. Esgueirou‑se atrevida pelas fendas do corpo 
gasto. Transbordou as margens da carne estreita. saltou do lago 
morto para as ondas verdes do tempo. Destemida. Elástica. se‑
nhora de todos os meus momentos. Desdobra‑se em marés de 
pensar. De sentir. 

Abre um sorriso no tempo para me deixar passar. sou 
uma criança espantada? Ou um velho deslumbrado? Esten‑
de‑me a mão. Convida‑me a navegar. Menino. Velho. Espe‑
rançosos de viajar.

Observo o quarto novamente. Reconheço as pessoas. 
Todas. sei os nomes. Observo a cara que me embala suavemen‑
te. É a minha irmã Ana. Doce olhar. O mesmo cabelo. Fogo no 
manso ondular. beija‑me. Com ternura. Longamente. 

sinto o calor do seu corpo. E a tristeza que me rodeia. 
não consigo desprender‑me da estranheza. Tudo guardado. 
Com um tempo exacto para recordar.

Uma mulher trata da minha mãe. Vejo‑a. Finalmen‑
te. Esvaída em sangue. A parteira lava‑a. Muda‑lhe a roupa. 
Calça‑a. Alinha‑lhe os cabelos. Ruivos também. sem brilho. 
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Exaustos. Poisa‑lhe as mãos em jeito de oração. Dorme para 
sempre. É bela. 

não tive a ventura de conhecer‑vos. Fenda profunda. 
Rio magoado. Muitas vezes desdisse o destino, amaldiçoei os 
homens, enfureci‑me contra os deuses. Criança perdida na 
encruzilhada. Reclamando colo. Chamando pela mãe perdida. 
Afluente de tristeza. 

Porém, a morte não me aprisionou na escuridão. A luz 
guiar‑me‑á de volta até vós. Vivo essa experiência.

Ana sai. não consegue conter as lágrimas. As mulheres 
acompanham‑na.

Entra um homem. não é o meu pai. Irmão F. Mais jo‑
vem. O mesmo porte sereno. não posso conter a emoção. 
nunca soube que assistira ao meu nascimento.

Acompanho-vos há muitas vidas. Embora só me tivés-
seis visto pela primeira vez em Sevilha. Acompanho cada discí-
pulo desde o nascimento. Na fortuna e na desventura. Partilho 
convosco o que sei. Aprendo muito. Também.

Faz uns gestos. Estranhos. Ajoelha‑se. Permanece assim 
muito tempo. Há silêncio na casa. Durmo. A parteira saiu. As 
ajudantes também. Ana está ao colo do meu pai. Aconche‑
gam‑se na dor.

Irmão F. ergue os olhos. Coloca algo entre as mãos da 
mãe. Poisa‑as novamente. Repete os mesmos gestos, mas agora 
traça desenhos mais pequenos. sobre a cabeça. sai do quarto.

Conversa com o meu pai. Longamente. Ana dorme. Eu 
junto dela. Falam baixo. não consigo ouvir. Acercam‑se de 
mim. Oiço sinos novamente. som fino. Durmo. O irmão não 
tem nada nas mãos. O som repete‑se. De onde virá?
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C A P Í T U L O  V

O meu pai, nobre de condição e pobre em recursos, 
tenta a sorte na carreira da Índia. Antes de partir, quer 
baptizar‑me. Recebo a água sagrada em Fevereiro de 

1524. Luís é o nome escolhido pelo Irmão. significa guerreiro. 
Decerto previa uma vida cheia lutas. 

Não vos enganastes, meu filho. Acaso estais lembrado dos 
sinos? Vieram amenizar o vosso destino. A Astrologia ensina 
que as crianças que nascem sob a influência da Lua Nova têm 
uma vida particularmente adversa, cheia de restrições de vária 
ordem. Determinado som do metal projectado de um modo es-
pecial, pode imprimir uma força apaziguadora.

Recebo a água sagrada. Oiço sinos. Outra melodia. O 
mesmo tipo de metal. De onde virão? Limpam‑me. não choro. 
Mas não gosto daquela água. 

Março. O pai parte. A sorte sorri‑lhe. Tomará conta de 
uma pequena aldeia perto de Goa. Receberá alguns rendimen‑
tos. sustentar‑nos‑á. 

Deixa‑nos entregues ao cuidado de uma ama, serafina, 
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que segue as ordens do pai, não por amor a nós. Assalta‑a o 
medo de perder o magro e seguro sustento. Ter uma ocupa‑
ção que também ofereça abrigo, sem ter o senhor por perto, 
era raro privilégio, num tempo em que o povo sofre muitas 
limitações. O esmero é de metal. As mãos duras. Pesadas. 
Magra em palavras. Farta em ordens. Ana e eu depressa lhe 
criamos ódio. Indiferença, mais tarde. O frio corre pela casa. 
Porém, o calor breve visita‑nos sempre que o tio anuncia a 
vinda a Lisboa.

Hoje é um desses dias. D. bento de Camões, irmão de 
meu pai, chegará no fim do dia. Oiço as saias apressadas de 
serafina roçarem pelo chão:

— Ana, corre à talha da salgadura. Traz‑me um arrátel 
de cerdo. Luís, traz‑me os adubos, depressa. 

Levo a manteiga e as ervas variadas. não descuido as 
especiarias. serafina sega com afinco a carne. Aduba‑a com 
gestos impacientes. Extorque‑lhe o cheiro a morte. D. bento 
deverá encontrar tudo no mais perfeito alinho. Exibir‑nos‑á. 
Correctos e sensatos. Alinha o cabelo de Ana em duas fartas 
tranças. Coloca‑lhe o melhor vestido. Penteia‑me. Torce‑me as 
orelhas, com gestos férreos. Vê‑me as narinas. Perscruta com 
olhos de soldado feroz o mínimo indício de sujidade. será im‑
placável na sua destruição. 

A ama cuida apenas da casa e do nosso corpo. Para cui‑
dar da nossa educação contratou um amigo de longa data, Frei 
Domingos, um dominicano com um coração bondoso, apesar 
da rispidez que o caracterizava. Fez questão que Ana se tor‑
nasse uma jovem culta, ultrapassando os limites do saber que 
as raparigas podiam percorrer naquele tempo. O bom frade 
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ensinou‑a a ler. A observar mapas puídos pelo tempo. Dra‑
gões, monstros, sereias e outros seres estranhos que habitavam 
para lá do traçado conhecido da Cristandade. A escrever. A 
contar. A estudar um pouco de Latim e Grego. A escutar his‑
tórias dos Antigos. Estranhas aos ouvidos das donzelas da sua 
idade e condição.

O mestre‑escola visita a casa regularmente. serafina vê 
um vulto vestido de negro descer a ladeira com livros e rolos 
debaixo do braço. Lá vem o corvo velho, pensa, de que serve 
tanto livro se vai acabar como as outras? Toda a vida da mu‑
lher se resume ao mesmo: casar, parir, sofrer, morrer. sopra de 
raiva. Tanta perda de tempo para nada. Vinga‑se nas carnes. 
Aduba‑as com fúria. Vira‑as, bate com elas na pedra. Para quê 
perder tempo com uma moça? Poderia aliviar‑me na lida. Mas 
não. Vê bichos nos livros, fala línguas estranhas, escreve cartas 
que não servem para nada e ouve histórias sobre homens que 
já morreram. Valha‑me Deus. 

— não ponhas Deus nos teus pensamentos, serafina, 
senão vais direitinha para o Inferno.

— Credo, Frei Domingos. — E benze‑se com todas as 
forças que lhe permitem fugir de tão desditoso destino. — não 
o ouvi entrar.

— Deixa as pobres carnes em paz no lume a que as con‑
denámos. Vai chamar Ana. Depressa.

 serafina relincha silenciosamente quão égua ferida nos 
pensamentos mais íntimos. Certeiro, o frade tinha o odioso 
hábito de lhe adivinhar os pensamentos.

Demora‑se sempre muito. na verdade, a idade ensina‑
ra‑lhe a ser senhor do tempo. Finge não ouvir o relógio da sé. 
Ensina Ana. Conversa connosco. Vigia a ama com olhos de 
águia madura. nunca sabemos quando regressará. A ama aus‑
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culta se regressará em breve. Lança‑lhe o isco. Ele devolve‑lhe 
uma resposta sábia:

— Quando eu puder e Deus permitir.
serafina assobia de raiva. Devidamente controlada, resta 

à velha ama a frieza nos gestos, a indiferença na voz, os arre‑
messos contidos.

Frequento uma das muitas escolas de Lisboa. Tenho Frei 
António como professor, mas quando os achaques o assaltam, 
Frei Domingos substitui‑o. Ao entrar na sala, faz de conta que 
não me conhece. Ambos os frades são amigos da família. 

Vou todos os dias a pé para a escola. Cresço mais livre‑
mente do que Ana. no entanto, o bom dominicano observa os 
meus progressos. Obriga‑me a ficar junto dele, aprendo maté‑
rias novas e exercito o que aprendi com Frei António.

Tem o hábito de perder‑se em histórias tão antigas, que 
nem se lembra da idade delas. Também não importa a data. Da 
sua voz funda e grossa como uma caverna, saem gigantes, bi‑
chos tremendos. bestiais na sua fúria, crescem no ar. Ganham 
tamanha força que obrigam serafina a benzer‑se. Os deuses, 
alheios à fealdade daquilo tudo, ajudam os homens a vencer as 
cruéis batalhas. As histórias de guerras, amores e poderes má‑
gicos desenham formas na tarde que se escoa rapidamente.

não há meio de arrancar o bicho da poltrona, pensa. 
Quer comer as sopas. Muita reza, muita devoção, mas não tro‑
ca a comida sonsa do convento pela minha. Pata de porco.

— serafina, vai à talha de salgadura e prepara o cerdo. 
não te posso dispensar as minhas. Calhava mesmo bem um 
caldo. 

Atinge serafina mais uma vez nos seus pensamentos. 
Como é que ele adivinhou? Ocorre‑lhe que ele poderá ser um 
bruxo escondido na pele de um frade. benze‑se. sente‑se ofen‑



40  41  

dida na sua intimidade. benze‑se outra vez. Já não é senhora 
dos seus pensamentos. benze‑se, mais uma vez. Além disso, é 
paga para alimentar os pequenos e não a... não se atreve a pen‑
sar na alcunha. Tinha‑lhe posto este nome pelo andar lento e 
pesado ecoando na madeira, sujando‑lhe a casa com as patas 
poeirentas.

— Anda cá, serafina, vou falar‑te de sócrates.
— A minha vida já me chega, não quero saber da vida 

dos outros. nem parece uma coisa do senhor, um homem de 
Deus, querer saber da vida alheia.

Queria mesmo ter dito, chafurdar na vida dos outros 
como um porco na lama, mas o amor à renda anual paga atem‑
padamente e o sonho secreto de ir viver para a sua casinha no 
norte dali a três natais, falaram mais alto.

Rimos muito. Por fim, o caldo. neste convívio, Frei Do‑
mingos também comete o seu pecado. não é tão grande como 
o de serafina que possui uma lista comprida de nomes para o 
bom frade. Ele brinca connosco e chama‑lhe nêspera azeda, 
por ser pequenina, amarelada, de carnes secas. 

Lembro que é com Frei Domingos que aprimoro len‑
tamente o sentido minucioso para descrever as situações e as 
pessoas. Apraz‑me comparar as pessoas com os animais e com 
os frutos. Tenho como um dos meus prazeres desenhar com 
palavras novas situações, colori‑las nas comparações, inventar 
nomes e rir. Rir muito. Até rebentar. Vingo‑me da nêspera aze‑
da. Divirto Ana, que mal se desenvencilha de Frei Domingos, 
vai para casa da mestra natércia, bordadeira e tecelã de afama‑
dos trabalhos.

serafina urdia, desde há longos anos, uma vingança si‑
lenciosa. Conseguiu escapar à vigilância férrea de Frei Domin‑
gos e de D. bento. Escondera umas moedas silenciosas debaixo 
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do colchão. Engordariam o seu pequeno pecúlio e aliviariam 
a velhice. Imaginava‑se à lareira a olhar a peúga cheia de mo‑
edas, gorda que nem um chouriço untuoso, enquanto bebia a 
jeropiga antiga entre estalinhos repimpados. Quem ri por úl‑
timo, ri melhor, pensa, no fim do jantar quando, finalmente, 
descansa do dia. 

não saio da rua. se pudesse, rasgava os momentos que faltam. 
O ruído descontínuo anuncia a carruagem. Corro em direcção 
a ela. Olho pela janela e vejo o tio. Ele olha‑me. sorrimos. 

— Já não me chamas cara‑de‑sol? — Disse, abrindo os 
braços.

solto a ternura. Perco‑me no abraço seguro do tio. sinto 
uma força quente a envolver‑me. O lume do passado está tão 
presente que me confunde. Estarei realmente a recordar?

Há diferença entre o que sentistes quando vivestes aquele 
momento e o que sentis agora, Luís? Lembrai-vos de que não 
passam de lembranças.

O tio entra pela casa. Redondo. Luminoso. Tal como o 
tenho guardado na memória. Ana também o abraça com emo‑
ção. serafina não se comove com a cena familiar. Intacta na sua 
amargura, pede a bênção a D. bento de Camões.

— Deus te abençoe, minha filha. Vejo que estão todos de 
boa saúde. serafina, vai ao convento avisar Frei Domingos de 
que estou cá. Convida‑o para a ceia. Apressa‑te.

A ama não se atreve a iniciar nenhuma conversa. As úl‑
timas tentativas em mostrar o quanto sofria com penosos tra‑
balhos e responsabilidades foram afastadas prontamente pelo 
tio.

Roda o olhar pela casa. senta‑se. Olha‑nos demorada‑
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mente. bonitos como a mãe, pensa. Puxa‑nos para si. Ali ficá‑
mos os três. Como nos ama! nunca tinha expressado em pala‑
vras aquela ternura, mas os gestos e a atenção dedicada através 
de cartas e dos cuidados de Frei Domingos não deixavam dú‑
vidas. Abraça‑nos.

sinto‑me protegido. seguro. Vejo, agora, que nunca es‑
tive só. O Irmão F. no meu nascimento, o tio bento desde a 
infância, Frei Domingos, o vigilante constante e silencioso. 

Primeiro, a aceitação da minha humanidade, depois, o 
perdão do Irmão F. por tê‑lo abandonado, agora, a protecção 
que desconhecia. Regressa pouco a pouco a calmaria, depois 
dos últimos tempos amargos e pesados da minha existência. 

Mas algo incomoda o tio. Vejo nos olhos duas águas: a 
do amor e a da tristeza. O tio vê que nos apercebemos das duas 
correntes.

— Eu e o vosso pai temo‑nos esforçado para que nada 
vos falte. Frei Domingos tem sido um bom amigo, um verda‑
deiro irmão. Mas todo o nosso dinheiro, os cuidados e o amor 
por vós não conseguiram conquistar o coração de serafina. 
nada vos falta, mas falta‑vos tudo. 

Ana quer aliviar a tristeza do tio:
— Estamos bem, meu tio. Temos o necessário para viver. 

Temos aprendido muitas coisas novas. O Luís já sabe ler, con‑
tar e inventa histórias como ninguém...

O tio afaga‑lhe as tranças:
— És uma grande mulher, Ana. Orgulhamo‑nos muito 

de ti. E de ti também, Luís.
sinto pena do tio. Tento cortar aquela tristeza, contando 

a história da nêspera azeda, as brincadeiras de Frei Domingos, 
os seus pequenos pecados. D. bento ri muito.

— Também tenho uma nêspera azeda lá no meu con‑
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vento e uma maçã murcha e duas cerejas podres... naquele 
cesto nem todos os frutos são bons.

Rimos muito. O tio levanta‑se. Abre um saco grande. 
Tira de lá um livro amarelecido pelo olhar dos homens.

— Também trago histórias para vaguearmos pelo mun‑
do.

Gosto daquelas frases do tio. Indiferentes ao tempo, sal‑
tamos da casa pequena, dos gestos férreos de serafina, do ca‑
lor do Verão, da nossa vida e desenhamos muitas formas num 
espaço imenso. O tio chama a isso imaginar. Há dois mundos: 
um onde o nosso corpo caminha e outro que não vemos, mas 
existe no nosso pensamento e no nosso coração.

Aquela ceia ficará guardada em mim como um tempo 
feliz. O cheiro a alecrim que se desprende das carnes enros‑
ca‑se no riso honesto do tio. Estamos ligados estranhamente 
por um cordão quente. O momento de sermos um só fogo, 
uma só força ficará em mim, como a presença do amor. Veio 
brando. simples.  

Depois da comida vem a história tão esperada. O tio 
abre o pequeno livro antigo. Um mapa antigo emerge na pá‑
gina. Entramos no tempo dos mistérios e perdemo‑nos nele. 
Pela noite dentro.
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C A P Í T U L O  V I
   

O tio reserva‑nos sempre uma surpresa quando nos 
visita. Esperamo‑la inquietos. Já acordados, esgueira‑
mo‑nos para a cozinha. Entre o leite de cabra e a broa 

ficamos a saber que vamos sair em breve. 
A porta range. surpresa. O dia traz D. bento já prepara‑

do. Corremos a pedir a bênção. Frei Domingos faz‑nos com‑
panhia.

— Deus vos abençoe, meus filhos. Hoje, iremos até à ri‑
beira. Há grandes preparativos por lá. Em breve partirá mais 
uma armada. Vamos?

Quer ver de perto as histórias que ouviu contar. Dia e 
noite, aquele espaço da cidade raramente dorme. 

na viagem para Lisboa, tinha ficado deslumbrado ao 
olhar os campos. As cordas esguias dobradas nos troncos das 
árvores pendiam como dedos, tocando o dorso da terra. Os 
cordoeiros, num balanço medido, entrançavam‑nas. Alguns 
camponeses rasgavam a terra com o arado, libertando cheiros 
fundos. Outros podavam plantas com esmero. Caíam troncos 
gastos.
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O bulício frenético dos obreiros continua a impor um 
ritmo à grande colmeia. Todos cumprem as tarefas com preci‑
são. Andamos com cuidado para não atrapalhar o passo pen‑
sado. O gesto certeiro.

Ao meu lado, uma vaca e dois carneiros agonizam. Os 
olhos assustados. As cabeças descaídas. Línguas derrotadas. 
Deixando escapar um grito cor de sangue. O cutelo ansioso 
espera‑os. Levá‑los‑á à talha de salgadura onde as mulheres, 
desenrolando conversas indiferentes, os sepultarão em pipas 
de madeira. 

Avançam sobre nós homens viris formando uma cor‑
da grossa. Desviamo‑nos para o lado direito. As pernas ru‑
gosas sobressaem nos calções. Os pés gretados pelo sal mar‑
cam o compasso. Em uníssono. Puxam paus pedidos há muito 
pelos carpinteiros. Alheios ao cheiro a morte, apressam‑se, 
deixando um ruído áspero na areia.

Mais à frente, os fornos redondos aninham‑se no calor 
da manhã. As chaminés brancas esticam os pescoços finos. Fi‑
cam a olhar o rasto do lume. 

Mesas improvisadas exibem o biscoito fumegando. O 
tio leva alguns a troco de umas moedas discretas. O cheiro 
adocicado traz‑me à lembrança o aroma do mel.

O sopro da memória acorda quadros que eu julguei 
adormecidos para sempre. bicho feroz que nos protege da 
grossa crosta do tempo. surgem os cheiros, as cores, o ruído, 
o toque na areia mansa, o gosto do biscoito quente. Intactos. 
Renascem com a mesma vivacidade de outrora. 

Ralham os carpinteiros. A madeira ainda verde não irá 
resistir aos trilhos maduros do mar. Anuem os calafates. O 
malho contínuo dos ferreiros recorda a urgência régia. Lem‑
bra negócios opulentos, terras a pilhar, almas a converter. O so‑
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nho engorda aqui na abundância da carne, do pão, do vinho. 
Mas o gesto opulento é friamente cortado pelas breves 

frases de Frei Domingos. Espalhadas sobre a areia, realçam 
o sopro breve dos dias dos homens sobre a terra, o desejo de 
mandar, a cobiça. Finas como espadas, ferem‑me o sonho de‑
sabrido de navegar.

Um cheiro nauseabundo anuncia a próxima bancada. 
Tapo o nariz. bóiam peixes na corda longa. secam. noutra 
mesa, o sal condimenta sáveis, solhas, bogas, sardinhas. Re‑
pousarão em caixas pequenas.

Correm os cordoeiros em passo urgente. sem parar, 
largam um rolo junto das peixeiras. Perdemo‑los de vista. Di‑
luem‑se no marulhar confuso do fumo, dos cheiros, das gentes. 
Das águas rompem as varinas. Os braços em súplica seguram 
as cestas. na água flutuam restos de peixe e de sangue abando‑
nados à cobiça dos gatos.

Ana conta que a mestra natércia parou os enxovais para 
fazer fardas. Dedos incansáveis bordam conversas nos tecidos 
grossos. Quando a luz do dia se rende, as lamparinas continu‑
am vigilantes.

Três carroças param perto de nós. Ouvimos as conver‑
sas. Vêm de longe. Trazem figos secos, passas, amêndoas, mel 
e azeite. Pipas, vasilhas pequenas e cestas formam um traçado 
preciso. Querem saber onde podem entregar. Prosseguem o 
trilho cansado. 

Olhamos o rio. A corrente mansa das águas contrasta 
com a azáfama da terra. O tio está deveras deslumbrado com 
esta grandiosa empresa. 

— Desenharemos nas águas novos mapas. Gravados 
nas correntes espalhar‑se‑ão pelo mundo. E os feitos gloriosos 
dos antigos serão esquecidos.
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— não ficarão apenas nos livros, nas moedas nem nas 
fortalezas mas também nos ferros que acorrentam os escravos, 
no choro das mães, na aldeia desfeita pelo fogo — atalha Frei 
Domingos maneando a cabeça.

— Uma nova era acaba de chegar, irmão. O homem será 
resgatado das trevas pelo conhecimento. Pelo trilho profundo 
da experiência.

— Pelo trilho da dor também.
— sem conhecimento, sem experiência e sem dor, não 

poderemos ver o rosto da sabedoria.
— Onde está a sapiência? na fama, nas riquezas, na pi‑

lhagem, no esquecimento da palavra do senhor?
— Pode uma semente transformar‑se em planta formo‑

sa sem atravessar primeiro a escuridão do chão? 
 silêncio.
— A formosura não nasce apenas dos afagos do sol. An‑

tes, experimentou, o peso da terra, o trilho cego das rochas, a 
humidade, a mão dura do agricultor, o vento, a chuva, a noite, 
as tormentas. 

D. bento cala‑se. Continuamos a caminhar, ouvindo o 
chapinhar brando das pequenas ondas. Pouco depois, prosse‑
gue:

Compreendo‑vos, irmão. O rasto das nossas águas está 
por demais manchado pelo desejo de enriquecer, de fama, 
de glória. Também do trilho cego das águas se faz o nosso 
caminho. Do nevoeiro espesso. Da tormenta inesperada. Da 
pilhagem. Da indómita fúria de mandar. Eras sobre eras se‑
rão necessárias até que consigamos destruir a férrea crosta da  
ignorância, tal como sabeis, pelo estudo dos astros em que sois 
exímio.

 bem sei, irmão. Pensei que poderíamos suavizar o duro 
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mando dos astros. Que os homens nos ouvissem, através da 
palavra do senhor. 

— não podemos querer que os homens se transformem 
em plantas, sem antes terem experimentado ser semente. nem 
aos do nosso rebanho podemos pedir tal feito. somos huma‑
nos, irmão. A todos a mesma origem, o mesmo caminho, o 
mesmo destino.

sigo atentamente a conversa. Dois pensamentos distin‑
tos. Dois ventos empurrando as armadas. Frei Domingos ana‑
lisa os gestos instintivos dos homens. Dedos crus marcando 
o compasso da sobrevivência. D. bento reúne todos os gestos 
num só movimento, com a certeza dos sonhadores. Vislumbra 
um mundo novo por haver. Tecido entre a luz e a sombra. O 
fim da rota. Que não veremos neste corpo. Mas nele viveremos 
um dia. Terra prometida.

O bom frade não quer continuar o diálogo. Já descrente 
no sonho a existir, meneia a cabeça com desalento. A batina 
desprende‑se ao vento. bandeira negra.

— Ó cobiça. Ó vã glória de mandar! 
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C A P Í T U L O  V I I
    

Guardo as palavras sibilinas dos dois homens em 
mim. Vê‑las‑ei ganharem forma no corpo de muitos 
homens. Em muitos lugares. Em muitas épocas. 

Agora, que a morte abriu a arca do tempo para libertar a 
vida aprisionada nas lembranças, espectador da minha infân‑
cia, vejo, à roda destas palavras sábias, as caravelas, o rio, a velha 
ama, a ribeira, o tio, a Ana, as ruas de Lisboa, o Frei Domingos. 
saindo da memória mais profunda, flutuam. Caminham, afas‑
tando a poeira do tempo. 

num fio nítido lembro particularmente as histó‑
rias que inventava desde menino. Enredam‑se silenciosas 
serpenteando os tempos de estudo, a admiração dos mes‑
tres‑escola, os arremessos de serafina, a paciência de Ana. 
Deslizam mansas pelos dias. Acompanham‑me. Crescem 
comigo. Entranham‑se na pele. navegam no sangue. Far‑
tam‑se na imaginação. 

não importa se os homens pisaram mesmo as terras de‑
senhadas nos mapas, se viveram mesmo as aventuras, se voa‑
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ram como pássaros gigantes. Dentro de mim tudo aconteceu e 
permanece. nítido. Inteiro. 

Desde jovem, sempre olhei o meu corpo como uma 
fronteira inquieta que separa dois mundos: o que floresce den‑
tro dos limites da carne e me atiça com correntes estranhas à 
razão e o que transborda de mim em ideias e vontades, por o 
espaço confinado à carne se tornar demasiado exíguo. Ambos 
ricos em movimentos. Diversos nos seus contornos. 

Com o passar dos anos, as ruas da minha infância tor‑
nam‑se estreitas, demasiado apertadas para eu passar. Atre‑
vo‑me por boqueirões, magras ruelas, atalhos desconhecidos. 
Depois da escola, mantenho‑me fiel à descoberta da cidade. 
Durante muito tempo. Correm dias, meses, anos de intensas 
pesquisas. 

Durante o longo tempo venturoso, começo a notar uma 
certa repetição nos gestos. As novidades esbatem‑se. As res‑
postas tornam‑se esperadas. nasce um certo desencanto sur‑
do, subindo à superfície em movimentos impacientes e brus‑
cos. 

Porém, aqui, conheço o espaço. Consigo calcular gestos. 
sou rei dos telhados. Mestre nos recantos ajardinados. Mari‑
nheiro atrevido nas ruas. Contra os arremessos de serafina, 
prossigo. Ergo a cabeça. sinto o vento. Quão bicho elástico 
roubando as novidades aos quintais. Vigio os caminhos poei‑
rentos, ociosos, com o faro apurado dos vadios. Espreito casas. 
Enxotam‑me. Contorno chafarizes. Observo o fluir paciente 
das águas. 

Viajo além do traçado desajeitado da cidade. Perscruto 
tabernas. Cubículos de madeira. Magros de luz. bancos im‑
provisados juntam‑se à volta de uma pipa, onde estalam os 
dedos gastos pelo jogo. Pequenas canecas cúmplices, onde o 
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vinho adormecido aquece conversas, conforta sonhos desfei‑
tos, enaltece projectos que nunca sairão dali. Olho tudo demo‑
radamente. Vejo as caras. barbas em desalinho, olhos vadios, 
corações sem dono. Roupas puídas pelo deslizar contínuo dos 
dias. É aqui que o rei vem buscar a lenha para acalentar os so‑
nhos. na madeira bichosa. Incerta.

O ar está abafado. Custa respirar. Tusso. sinto os olhos 
a arder. Preciso de sair dali. Mas não parto sem antes levar 
uma caneca. Quero provar as delícias de baco, como diria 
Frei Domingos, nos seus curtos pecados. Corro de encontro 
a um barrigudo. Ele oscila. Aproveito o resmungar roufenho 
para levá‑la. Vou para trás da taberna. sento‑me. Ali no escu‑
ro, atrevo‑me a olhar o vinho. Durante a corrida, perdi quase 
tudo. Olho o fundo da caneca. Estico a língua afiada. A pon‑
ta faz um esforço supremo por tocar o fundo do barro. nesse 
momento importante, levo tamanha palmada no pescoço que 
a língua mergulha com violência no vinho. Entre o azedo do 
vinho e a dor, esta experiência decerto não é digna de baco. 

— Com que então estás aqui, meu safado. Procurei‑te 
por Lisboa inteira. Queres arruinar a minha renda, os meus 
sonhos? Anda já para casa. 

Venho da ribeira quase até casa por uma orelha. A meio 
do caminho, a dor torna‑se insuportável. Estrebucho. 

— Anda lá. Deixa o pata de porco saber disto. Veremos 
aonde ficam as conversas moles, os estudos...

Quero reagir. A coragem enche o corpo forte. Transbor‑
da. Dou um forte encontrão a serafina. Ela perde o equilíbrio. 
Aproveito a oportunidade. Fujo até casa. Correm no pensa‑
mento as pessoas que amo. Rápidas. não sei que irão pensar. 
Desiludidas? Ofendidas? Talvez...

Abro a porta de rompante. A minha agitação contrasta 
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com a voz monótona da tarde. Frei Domingos olha‑me. Ana 
parece adivinhar o que se passou. Pouco a pouco, acalmo a res‑
piração. sento‑me a pedido dela.

Ficamos ali em silêncio. não tenho coragem de o rom‑
per. serafina chega pouco depois. Esbaforida, tenta apressar‑se 
a contar a sua versão da história pontilhada pelos pormeno‑
res habituais: muita responsabilidade, trabalho, magro salário. 
Para terminar, coroará o seu discurso com o choro, fingindo 
amor pelos anjinhos que não têm mãe. A ama não sabe lidar 
com o silêncio. Pelo sim, pelo não, vai começar a sua ladainha. 
Frei Domingos corta‑lhe a palavra:

— Luís, conta o que se passou.
Perante aquela responsabilidade de ser o primeiro a fa‑

lar, há algo que perpassa na voz. A confiança de que irei contar 
a verdade. não posso mentir nem acrescentar nada à verdade. 
seria trair a confiança do meu bom protector. Permitir que se‑
rafina vença. nem todas as lutas se ganham pela força.

— Depois da escola, não vim para casa. Queria conhe‑
cer outras ruas, ver casas, pessoas. Entrei numa taberna por‑
que queria provar o vinho. Como não tinha dinheiro, resolvi 
aproveitar uma briga para tirar uma caneca. na fuga, perdi 
quase tudo. Fui para detrás da taberna. Quando estava quase 
a conseguir, apareceu a serafina que me quis arrastar até aqui 
pela orelha. Reagi porque estava a doer muito. Dei‑lhe um sa‑
fanão e fugi até aqui.

— E tu? O que tens a dizer?
— O menino Luís está a exagerar, não lhe puxei tanto 

tempo a orelha. Ele bateu‑me como um ingrato, depois de 
tudo o que eu fiz por ele...

— Chega, D. bento vai saber disto. És paga para cuidar, 
não para destratar as crianças. Como te atreves a dizer que és 



54  55  

uma temerosa fiel ao senhor? não serás antes ao dinheiro que 
te pagam? Vai‑te, prepara um caldo.

— Mas...
— nem mais uma palavra. Estou farto da tua ingrati‑

dão, da tua amargura. Vai.
Depois, vira‑se para mim com autoridade paternal:
— E quanto a ti, senta‑te aqui. — Aponta para uma ca‑

deira perto da mesa.
 sai. Regressa pouco depois. Traz a garrafa de jeropiga 

de serafina. Tantas vezes a vi beber às escondidas. Vaza um 
pouco para a caneca.

— se querias experimentar, tinhas pedido. Houve algo 
que eu já te tenha negado?

Penso que nada houve que fosse impossível para 
o bom frade. Mesmo quando lhe pedia coisas extraordinárias, 
ele nem reagia. Debitava lentamente a resposta demonstrando 
que para ele tudo era possível. Rematava sempre com a frase 
bíblica: “nada é impossível ao que crê”.

Lembro que eu colocava sempre desafios mais altos, re‑
alçando a destreza física, mas o bom frade acalmava sempre o 
meu atrevimento com outra destreza que nascia de uma força 
interior, desafiando o corpo, a natureza, as coisas. Frei Domin‑
gos, posso voar? E lá de dentro saía a voz tranquila. sim, filho. 
Fecha os olhos e abre as asas. És livre, lembra‑te. Virou‑se para 
mim e pegou‑me nas mãos.

— nenhum homem pode impedir‑te de caminhar. Em 
circunstância alguma. O verdadeiro caminho não necessita 
dos pés. Quão injusto seria Deus se permitisse que os homens 
que não os têm não pudessem andar, também.
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sempre foram estes caminhos que não necessitam dos 
pés e das mãos, do vento e da chuva que me agitaram. Escuros, 
confusos, de onde vinham? Aonde iriam dar? Infalivelmente, 
todos os percorremos, mas para onde nos conduzem? Como 
torná‑los luminosos, nítidos?

Porém, houve um dia em que não me respondeu com 
uma afirmação, mas com uma pergunta à minha questão: 

— Frei Domingos, posso pisar as brasas sem me quei‑
mar? 

— Achas que o homem foi feito para caminhar sobre o 
fogo? É mesmo necessário para ti, neste momento? 

Isto fez‑me pensar sobre o que é útil, necessário e ade‑
quado aos meus dias. 

Hoje, espírito sentado à beira do jovem que fui, tive 
sempre tudo aquilo de que necessitei para o meu caminho e 
todos os instrumentos foram adequados. As estrelas providen‑
ciaram para que assim fosse. Teria construído versos mais be‑
los se fosse rico, de família ilustre e afamada? Teria elaborado 
melhores versos se tivesse o aconchego morno dos paços e o 
tempo ocioso para esticar as rimas? não. Esculpiu a necessi‑
dade o meu engenho. Deram‑me as injustiças olhos de águia. 
Creio que tudo está certo. nada está em excesso, nada é injus‑
to. Porque o caminho que a luz das minhas estrelas abriram 
vem de muito longe, mais antigo do que a minha carne e do 
que as fracas roupas que a vestem. 

Aqui estou eu a beber jeropiga. Meio doce, um pou‑
co ácida. Queima a língua. Arde na garganta. Tanto alarido por 
uma gota disto? sinto o sabor como se estivesse a beber. sabo‑
reio a bebida. Cheiro‑a. Estranha rasteira que me passou a me‑
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mória. Tudo se desdobra como um pano alvo. Velho ou jovem? 
Acima de tudo um peregrino do meu próprio ser.

Deixo o mancebo atrevido entre as caretas da bebida e 
deslizo até à cozinha. Afinal, esta nova condição permite‑me 
tais habilidades. Atravesso sem problemas a cortina. serafina 
anda de um lado para o outro. Pensa que os seus planos futu‑
ros podem estar ameaçados.

Anda, Luís, precisais de acompanhar as vossas memórias. 
Não deveis distrair-vos com a liberdade que viveis. 

Frei Domingos levanta‑se. Dirige‑se para a porta. Antes 
de sair, recomenda:

— A partir de hoje, voltas sempre para casa, depois da 
escola. Vou escrever ao teu tio. Até lá, cuida de ti e de Ana.

sei que o bom frade não me vigiará. A confiança que em 
mim deposita não me deixa alternativa.   
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C A P Í T U L O  V I I I
  

A resposta não se faz esperar. Iremos para Coimbra. 
Ana ficará em casa de uns primos. Apenas uma tempo‑
rada. Até que D. bento destine a sua sorte. serafina será 

dispensada. A casa fechada. Frei Domingos encarregar‑se‑á de 
tudo. Por último, foi recomendado que o bom frade visitasse o 
colchão da ama. As moedas deveriam ser levadas para Coim‑
bra. Ajudariam a custear o dote da minha irmã. 

O bom frade tudo conseguiu com a nossa cumplicida‑
de. O plano é cumprido a rigor, mas nada supera o brilho do 
ouro que cai em cascata sobre o burel. só na imaginação vira 
este metal. Toco‑o. O brilho quente contrasta com a sua frieza. 
Inquieta contradição da natureza. Velho, à sombra do menino 
que também sou, deslumbro‑me. 

Frei Domingos corta o momento. num gesto rápido 
amealha as moedas. Coloca a peúga vazia debaixo do colchão. 
A palha soa a restolho seco.

À noite, despede serafina com prontidão. Dá‑lhe três 
dias para partir. O sorriso que lhe vai no rosto contrastará com 
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a raiva da despedida. não se atreve a dizer nada. Ufana, parte 
com o pôr‑do‑sol, rabiando a cauda do vestido como uma ser‑
pente em fúria. Os silvos escoam‑se pela tarde madura. Assim, 
desaparece das nossas vidas, mas não das nossas lembranças. 

Continuará a boiar à tona da minha memória por muito 
tempo. À medida que envelheço, ergue‑se das ondas incertas. 
Vinda de um tempo antigo. sem pedir permissão. Atiça a mi‑
nha fúria. Espicaça‑me o desalento. Instiga‑me a lutar. Oiço 
a voz dura. As rimas não servem para nada. não te darão de 
comer. Faz‑te homem. Deixa as histórias para os ricos. Aos po‑
bres resta‑lhes roer as côdeas que sobraram dos sonhos dos 
outros. Oiço os conselhos embrulhados em mágoa. Vezes sem 
conta. Ácidos, ressoam pelo tempo. 

Porém, decidi que não lamberia os restos dos sonhos 
alheios. Comerei côdeas, mas serei senhor dos meus gestos.

Em pouco tempo, dou por mim a partir para Coimbra. 
Vejo este dia sem a névoa que me embaciava as lembranças em 
vida. Frei Domingos leva as maletas até junto da porta. Regres‑
sa. Olha‑nos. Assisto a um gesto deslumbrante do nosso bom 
amigo: desdobra pacientemente um a um os lençóis alvíssi‑
mos. num ímpeto, os panos espalham‑se rapidamente pelo 
ar, caindo lentamente. Como pálpebras sonolentas. Os móveis 
vão adormecendo. Guardando as vozes, os gestos, os passos, 
os cheiros, o calor da lareira. A alma da casa fica suspensa no 
tempo. 

saímos sem dizer uma palavra. Parte de nós fica parada 
naquele lugar. só a memória se atreverá a dar‑lhe vida. Das 
lembranças sobrará a razão. Ficará a emoção ao tocar cada ges‑
to com a alma. Em quadros dispersos. num tempo exacto que 
escapa à nossa compreensão. 

subimos para a carruagem. Os cascos impacientes dos 
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cavalos batem roucos na estrada. balançamos. A memória 
atira‑me fragmentos. Ensopo‑me no calor dos momentos que 
passei com todos os que amo. Afundo‑me nas vestes. Uma lá‑
grima atreve‑se. Outras se lhe seguem. Frei Domingos olha‑me. 
Poisa uma mão sobre a mão de Ana e a outra sobre a minha.

— O amor de Deus segue caminhos estranhos à estreita 
razão humana, meus filhos.
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C A P Í T U L O  I X

Pela tarde do dia 25 de Janeiro do ano do senhor 
de 1540, chegamos ao Mosteiro de Coimbra. Duas asas 
abertas como braços envolvem‑nos. Olhos de águia saú‑

dam Frei Domingos, numa cumplicidade que pressinto. Em 
seguida, partimos para casa de uns primos. A cidade tem os 
traços confusos de Lisboa. Ambiente tranquilo. Impressio‑
na‑me. Incomoda‑me. Prefiro o bulício.

A carruagem pára em frente a uma casa apalaçada. 
Dois criados vêm receber‑nos. Em breve, somos apresenta‑
dos a uma parte da família que apenas conhecíamos através 
do tio. Vestem‑se com distinção. Aparentam maneiras de se‑
nhores da sua condição. Discretos, afectuosos, recebem‑nos 
com emoção. Por último, chega Isabel, a prima tão afamada 
pela sua beleza. O tio em nada exagerou. A brancura da face 
está envolta numa luminosidade favorecida pelos cabelos 
muito claros que se espalham como raios ao longo do vesti‑
do celeste. A coifa aprimorada com pérolas lembra uma pin‑
tura magnífica. Os brincos de ouro balançam como sinos. 
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O rosto finamente esculpido pela paciência dos deuses, as 
mãos brandas repousando na saia. O jeito manso. É digna de 
admiração. Possui traços da nossa família. Está virada para 
nós e tem por detrás uma janela ampla. Ao fundo, o rio. A 
moldura da janela lembra um quadro. Contemplo‑a como 
uma deusa. 

A casa contrasta com a modéstia da nossa. Está or‑
nada com rigor. Algumas porcelanas de longe quebram o ar 
soturno dos móveis. Os tapetes avermelhados convidam ao 
calor dos passos. 

A ceia com que somos brindados é faustosa. Estamos 
habituados apenas ao necessário. Vejo tantas iguarias. Tudo 
é exacto. Gosto de estar ali. Apesar dos gestos medidos. Da 
conversa entabulada num pensamento conveniente. Fico em 
frente a Isabel. Comedida nos gestos. Olhar pensado. Ainda 
não lhe ouvi a voz. 

Mais tarde, trocamos presentes. Ana impressiona com 
os seus bordados. As formas estranhas à vista, mas não à ima‑
ginação, deixam todos admirados. Também a sua beleza não 
passa indiferente. A brancura serena da pele contrasta com o 
fogo vivo dos cabelos. Esta estranha inquietação da natureza 
prende o pensamento dos primos. sabe dominar o lume dos 
cabelos com os gestos dignos da sua condição. O tio oferece‑me 
uma bíblia. na capa de couro estão alinhadas letras douradas. 
D. bento pede a Isabel que leia algo. Frei Domingos reforça o 
pedido.

Isabel sem pegar no livro sagrado, move ligeiramente a 
cabeça. Os sinos de ouro balançam solenes, anunciando a pa‑
lavra de Deus. O Senhor é o meu pastor: nada me faltará. Faz‑me 
deitar em verdes pastos, guia‑me mansamente por águas tranquilas. 
Refrigera a minha alma; guia‑me pelas veredas da justiça, por amor 
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do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, 
não temeria mal algum porque Tu estás comigo...

A voz fina flui, marcando com naturalidade e exactidão 
as pausas. O texto corre manso em nós. Deixo de ouvir as pa‑
lavras, mas retenho o som celestial que se desprende da voz. 
Viajo nele num momento de calmaria. Fundo. Eterno. sou des‑
pertado por um Ámen.

O tio bento começa a enaltecer o meu jeito para imagi‑
nar. Fala‑lhe das histórias. Das rimas improvisadas. Da admi‑
ração que os irmãos de Lisboa têm pelas minhas fantasias. O 
jeito para poetar surpreende os primos. A nossa família apenas 
tem a tradição das armas que nos enobrece o carácter e man‑
tém o nome. sou convidado a rimar. Que posso dizer? não 
trouxe nada pensado. Os olhos do tio dão‑me confiança. O 
que poderei eu dizer depois daquele momento divino? Tudo 
ficará de sobra, tudo será indigno de tão magnífica presença.

sinto um nó na garganta. Indeciso. Inquieto. As entra‑
nhas pedem alívio. 

A memória guardou intactos estes momentos de aflição. 
Eu, gato vadio e esquivo, apenas habituado aos carinhos de 
Ana e ao jeito calmo e amistoso de Frei Domingos, estou agora 
no centro da atenção de todos. Envergonhado. nada habitu‑
ado a tão delicadas atenções, sinto‑me desajustado. Aqui não 
há quintais para pular, boqueirões para descobrir, naus para 
espiar, tabernas onde ganho moedas velhas nas rimas improvi‑
sadas a moças desdentadas e ousadas. Todos esperam fina eru‑
dição, nobres escritos. Insistem para que improvise uns versos. 
Estarei à altura?

— Tudo o que poderia dizer seria decerto indigno de 
todos vós, depois de termos ouvido a palavra do senhor. Pro‑
meto que trarei rimas à altura da vossa bondade e condição.
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— Assim esperamos, meu filho. — Acata a tia.
Os primeiros bocejos do tio indicam‑nos que é tempo 

de partir. Despedimo‑nos. Ana fica. A primeira separação. não 
estou habituado a adormecer sem a presença segura da sua 
voz. A cumplicidade nas traquinices. O gesto transbordando 
de afecto. E eu, bicho esquivo, a fingir que não gosto. 

A carruagem marca o compasso, mas eu quero ficar com 
Ana. Espírito livre, elástico, volto para acompanhar os passos 
da minha doce irmã.

Vamos, Luís. Prossigamos. Não vos deixeis distrair pela 
vossa condição. Isso far-vos-ia dano na viagem que vos aguar-
da para lá das vossas lembranças. Esta é apenas uma paragem 
numa rota mais extensa.

Conforta‑me saber que Ana está protegida. As casas 
anoitecidas, indiferentes ao barulho da carruagem, permane‑
cem silenciosas. As árvores desprendem murmúrios. Os bar‑
cos mantêm uma luz trémula acesa. O rio mostra o dorso leve‑
mente encrespado pela brisa escura. 

Esta pacatez contrasta com a força imparável da Ribeira. 
Trago na memória o malho dos carpinteiros, o grito das vari‑
nas, o rio inquieto.

Chegamos ao mosteiro. Arrepia‑me a frieza da pedra. 
O silêncio grave. Imponente. Passo a viver com o tio. A cela 
quase nua do convento que iremos partilhar contrasta com 
a riqueza sóbria e com o calor da casa dos tios. Ao fundo do 
quarto, dois círios pousados sobre as mesas‑de‑cabeceiras ve‑
lam ao lado de duas camas estreitas. Do lado contrário, ape‑
nas uma mesa com uma cadeira e uma cómoda. Depressa me 
habituo à pouca luz. Algumas sombras trémulas. Tenho frio. 
sinto os lençóis austeros. Apenas uma manta. Fecho os olhos. 
balança a imagem de Isabel. Conforta‑me. Observo nova‑
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mente as paredes. Olho para cima. Vejo um terço silencioso 
pendurado sobre a cabeceira da cama. Viro‑me. Observo ou‑
tro pousado sobre a cama do tio. Velarão por nós. Decerto. 
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C A P Í T U L O  X
    

Dia novo. sou acordado pelo tio. Convida‑me 
para um breve passeio pelos claustros depois de al‑
guns alimentos engolidos à pressa. O sol traz‑me 

um novo ciclo que não vislumbro, mas pressinto. Estou 
curioso.

— Meu filho, combinei em tempos com o teu pai que 
virias estudar aqui. Ofereci‑me para te custear as despesas. não 
lhe disse que virias para a Universidade, mas que frequentarias 
uma pequena escola dirigida por alguns de nós. Apenas para 
poucos alunos. Aos olhos do mundo e da Igreja, é um pequeno 
círculo de estudos para os menos afortunados, mas, de facto, 
não é bem assim

sinto um frenesim. Água inquieta. 
— Vieste para Coimbra para te tornares um estudante 

da Tradição, se assim o desejares. se não for do teu agrado, 
apenas estudarás algumas disciplinas, até que, mais tarde, pos‑
sas ingressar na Universidade e depois na carreira das armas, 
como é costume na nossa família.

— Tradição? 
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— É uma longa história que irás aprender por ti. Ape‑
nas te contarei o que necessitas saber por agora. Em eras mui‑
to recuadas, de que já não temos memória, os homens parti‑
lhavam uma sabedoria espiritual comum. Esse conhecimento 
muitíssimo rico e diverso estava intrinsecamente ligado à sua 
natureza, a Deus e ao Universo. Foi passado de geração em 
geração, permanecendo intacto, por isso, chamaram‑lhe Tra‑
dição, o que é transmitido ao longo do tempo. não foi apenas 
um conhecimento físico, mas algo mais profundo que une o 
homem à sua natureza mais íntima e, por sua vez, aos outros 
e a tudo.

Os homens que detinham esse conhecimento estavam 
espalhados pelo mundo e a Tradição enriqueceu‑se com o que 
recebeu de cada lugar. Como eram sábios, os mestres, assim 
lhe chamamos, adaptaram esse conhecimento aos lugares, ao 
pensamento dos seres que os rodeavam, respeitando as cren‑
ças longínquas que mantinham. Porém, na sua essência, os en‑
sinamentos possuíam um tronco comum. Tanta diversidade e 
riqueza que o mundo continha não poderiam ser desperdiça‑
das por estes homens que eram ávidos de saber. Assim, dividi‑
ram os conhecimentos em várias áreas e obtiveram melhores 
resultados nas suas pesquisas. Trocavam entre si os resultados 
e enriqueciam‑se mutuamente.

— O que faziam com todo o conhecimento que obti‑
nham?

— Utilizavam‑no em favor do próximo, ajudando o ho‑
mem a evoluir. Os mestres tinham a liberdade de fazer aquilo 
que a sabedoria lhes ditasse, desde que não infringissem as leis 
universais.

— Leis?
— Aprendê‑las‑ás mais tarde, meu filho. Como eu ia 
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dizendo, o conhecimento deu‑lhes a liberdade de serem os 
senhores do seu destino3, de se livrarem da lei da morte e de 
poderem realizar outras habilidades que lhes conferiram po‑
der sobre os seus irmãos mais jovens, espiritualmente falando. 
Aprenderam a ler os pensamentos, a ver os objectos no seu 
interior, a mover algumas coisas, a influenciar o pensamento 
do próximo, a transformar os elementos da natureza, a visitar 
outros mundos, a contactar com outros seres... 

— Como conseguiram tudo isso?
— Aprenderam a conhecer‑se a si próprios e paciente‑

mente a ver o que se passa em seu redor. 
— Mas tio, há muitas pessoas que também fazem isso e 

não aprendem a fazer essas coisas todas.
— É verdade, meu filho. É preciso mais. Experimentarás 

isso por ti próprio. Mas como eu ia dizendo, esse poder não 
lhes trouxe vaidade alguma, apenas mais responsabilidade. É, 
por isso, que é preciso muita cautela para não cair em mãos 
erradas. O aprendiz deve dar provas que merece ser um digno 
portador da Tradição.

— De que provas necessitamos?
— Também terás oportunidade de vivê‑las.
— Meu tio, achais mesmo que eu sou digno de ser um 

discípulo?
— Eu e alguns irmãos acreditamos que sim. E tu? 
— não sei...
— bom, para já é apenas necessário que decidas se que‑

res estudar ou não. Outras escolhas mais difíceis se depararão 
no teu caminho. 
3 - Esta frase radica na ideia de que o Homem, antes de mais uma existência terrena, é ajudado 

pelos Senhores do Destino a planificar a sua vida nos traços essenciais à sua aprendizagem, sendo 

esta última faseada. No entanto, alguns seres mais avançados na escala evolutiva, já são capazes de 

determinar as suas vivências sem a referida ajuda.
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— Terei eu todas as qualidades necessárias? E se vos de‑
cepcionar, meu tio?

— O que nos define não é o medo ou a coragem, mas 
a escolha que fazemos no momento que nos é pedido. A tua 
decisão comandará o leme. não deixes que os ventos do medo 
dominem a tua mão e escolhas a direcção errada.

— Preciso de pensar. Tudo isto é novo para mim.
O tio bate‑me ligeiramente nas costas. Afasta‑se para 

outros afazeres. Fico nos claustros a receber o sol. A surpresa 
é cortada pela memória que viaja, juntando pedaços de tantos 
tempos. A cumplicidade de Frei Domingos, as visitas do tio, 
as histórias estranhas, os livros cuidadosos que há muito não 
viam a luz. Todo um tempo de preparação que se torna nítido 
agora.

Apesar de a noite convidar ao sono, não consigo dormir. 
na cama, procuro a posição correcta. Ou a decisão acertada. 
Dois caminhos: estudar a Tradição ou a carreira das armas. 

se seguir a espada, resta‑me conhecer o mundo sob o fio 
cortante da lâmina. no entanto, já conheço parte dele através 
de Frei Domingos, dos rostos dos que regressaram, das taber‑
nas de Lisboa, do olhar dos escravos, do choro das mães. O 
que vi e ouvi não cabe nas cartas de marear, mas tem o sabor 
do desencanto. A miséria de muitos. A grandeza de poucos. A 
injustiça de muitos. O mando interesseiro de poucos.

se estudar, ficarei aqui. Viajarei sem barcos, sem pisar 
terras, passeando o pensamento por lugares meus, por inven‑
tar. Como em petiz. Apenas trocarei o calor morno dos telha‑
dos de Lisboa pelo sol de Coimbra.

Os saberes de que o tio tinha falado correm para lá do 
conhecido. Vivem na terra oculta. Cheios de florestas encan‑
tadas. Com grutas por desvendar. Com eles poderei construir 
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países magníficos, maiores do que os já vistos pelo homem. 
Tão grandiosos que não caberão nos mapas. O mistério não 
tem o cheiro a miséria nem a injustiça. Mas tem armadilhas.

— Tio, já percebi que o conhecimento é demasiado pe‑
rigoso para cair em determinadas mãos.

— não, meu filho, o conhecimento não é bom nem 
mau, o uso que fazemos dele é que pode ser perigoso, como 
dizes. Há leis que temos de respeitar, como já te disse. Aí co‑
meça a liberdade do estudante e do mestre. Ao desequilibrar 
uma vida, estamos a mexer no mundo inteiro.

— Por que razão a Igreja também não o aproveita?
— Esta também é uma história muito longa, com 

passos menos felizes para ambos os lados. Digamos que 
são irmãos desavindos, vivendo de costas voltadas. O san‑
to Ofício está atento, meu filho, devemos ser muito, muito 
cuidadosos. 

— Como reconhecerei os guardiões da Tradição?
— Um verdadeiro obreiro do Templo nunca se identi‑

fica. Aí tens a primeira e a única regra de que precisas saber. 
Mas aprenderás por ti mesmo a conhecê‑los. no entanto, 
tenta agir sempre como se estivesses na presença de um ir‑
mão.

— Que nome estranho, meu tio, obreiro do Templo?
— O Templo simboliza o conhecimento que vamos 

construindo em nós e que ajudará a construir a época da 
Fraternidade Universal, muitíssimo distante, a bastantes 
séculos de nós. Muitas eras astrológicas terão de passar até 
que ela se cumpra. nós ajudamos a construí‑la, lembrando 
que tudo começa com o nosso próprio movimento. Há um 
conhecimento que divulgamos ao mundo, outro que mante‑
mos intacto e que passa através dos tempos, no fio seguro de 
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algumas almas, até que chegue a altura propícia. Aí, sairemos 
à luz e espalhá‑lo‑emos. Usando as palavras do sábio, o nos‑
so reino não é deste mundo. 

— Como seremos nessa altura?
— O mestre de hoje será um homem comum na era de 

que te falo, meu filho.
— E no fim?
— não há começo nem fim, apenas perpétua transfor‑

mação. Uma nova terra nos aguarda. Lá seremos deuses. Re‑
tornaremos inteiros à substância de que somos feitos.

Obreiros do Templo, segredos, mestres, conhecimento, 
novas eras que sobre as velhas reinam, deuses à semelhança 
de um Deus maior. Tudo é novo. Estranho. semelhante a uma 
história fantástica.

— Meu tio, eu assemelho‑me a um gato vadio, desses 
que pulam nos telhados e são senhores dos seus sonhos. não 
sou uma abelha extremosa.

  D. bento desprende uma gargalhada sonora. Derrama 
sobre o quarto o som vivo. 

— Todos são úteis à construção do templo. Também 
aceitamos gatos sonhadores... E vadios. Aliás, ser livre é o pri‑
meiro requisito. 

— nesse caso, aceito.
— Fico muito feliz, meu filho.
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C A P Í T U L O  X I

na escola dos menos afortunados, como o mun‑
do lhe chama, nasce uma nova classe. somos sete: Jus‑
tino, José, André, Manuel, Tiago, João e eu. André e 

Justino vêm de Évora, Manuel e Tiago da Madeira, eu e José de 
Lisboa, João de braga. 

Com o passar dos dias, aprendo a conhecê‑los. so‑
mos diferentes, muito diversos na atitude. André, o mais 
estudioso, disciplinado por natureza, convive muito mal 
com a prática. Rejeita o mundo. Reconhece a beleza nos 
seus contornos, mas não se envolve. Manuel sonha servir 
um grande mestre e aprender as suas artes. Acalenta a espe‑
rança de viver na Terra santa. João, um apreciador de todas 
as artes, das mundanas e das celestiais, cumpre os estudos 
com pouco rigor, preferindo o ar livre. José é o mais místico 
de todos. Tem uma paixão por santos. Devora‑lhes a vida, 
faminto de milagres. Fareja com devoção todos os recan‑
tos da intimidade em que os santos viveram. Justino traz 
a sensatez, o equilíbrio que todos admiramos. Um pouco 
tímido, raramente o ouvimos, mas quando fala, escutamos 
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a frase segura com o encanto que teima em esconder. Tiago 
é o mais irreverente. Acata por educação, mas as entranhas 
ardentes convidam‑no a desafiar o saber. A falsa humildade 
quebra‑se sempre que tem de cumprir regras. É duro nos 
julgamentos que faz. Por fim, eu. Perdido entre o gosto por 
ler e por viver em telhados inesperados, em quintais des‑
prevenidos, entre tabernas ociosas. Gosto não das coisas 
ou das pessoas em si mesmas, mas dos gestos que se des‑
prendem delas. Do movimento que me começava a parecer 
repetitivo. Demasiado esperado. Lisboa tinha perdido o en‑
canto. Lentamente. Talvez Coimbra me surpreendesse.

Apesar dos tempos monótonos de Lisboa, sinto sau‑
dades da liberdade que possuía lá. Passava as tardes lam‑
bendo novidades pelos becos e ruas. Ouvindo histórias, per‑
dendo‑me nos chafarizes. Agora tudo parece espartilhado 
em bocados precisos que se encaixam como uma máquina 
obediente.

O convento tem regras muito severas. O tempo é di‑
vidido com rigor. Esquartejado ao pormenor. Pensando no 
corpo e na alma. O tio costuma dizer que aqui se segue com 
precisão o versículo bíblico: Há um tempo para tudo debaixo 
do céu. 

A disciplina rígida incomoda‑me. Muito. na verdade, 
a mim e a Tiago. Mas cumprimos com rigor. Todos os dias. 
Despertamos ao som do sino, antes do nascer do sol. sem 
nos mexermos, iniciamos um exercício que o tio chamou 
meditação. De todos, este é o meu favorito. D. bento começa 
por sugerir um tema. Estamos hoje num versículo bíblico 
inspirado na I carta de João. A partir daqui crio a minha 
história. Pinto‑a nos seus contornos. Vivo‑a com todos os 
pormenores. Às vezes, o tempo despendido torna‑me im‑



72  73  

paciente. Quando termino, segue‑se uma oração em con‑
junto. 

Já vestido e pronto, junto‑me aos irmãos e aos alunos 
para assistirmos à missa. brindemos ao novo dia, convida o fra‑
de. Tenho muito sono. Mas o leite de cabra, a broa e alguns fru‑
tos secos dão‑me alento. Comemos em silêncio. Depois, cada 
um fará os trabalhos que tem destinados.

Antes dos estudos cabe‑me a mim e a Justino o amanho 
da horta. Depois, os estudos: Gramática, Filosofia, Matemática, 
Astronomia e Astrologia. Ao Frei Heitor as duas primeiras. Ao 
tio cabe o ensino das três últimas disciplinas. 

A Astrologia é enfatizada como a ciência sagrada. Inte‑
resso‑me por Ela. nunca A tinha estudado antes. Estou curio‑
so. Os princípios matemáticos ajudam. Avanço sem dificulda‑
de. Em breve sei que é necessário algo mais do que a razão. A 
justa medida da sensibilidade e da intuição. 

seguem‑se alguns exercícios práticos de respiração e de 
concentração. Os que mais me custam. Estar quieto. Receber o 
objecto. Aprender a aprendê‑lo. Ver claramente visto. 

Entre os trabalhos, os estudos da manhã e os exercícios 
da tarde juntam‑se alguns passeios pela natureza. Está a ser 
muito difícil cumprir tudo. Tenho dificuldade em parar, escu‑
tar, olhar. Está delineada a próxima meta: apurar os sentidos. 
Depurá‑los do pensamento rápido que se acumula, do ruído, 
da emoção fugaz, da inquietação. Da impaciência.

Corre mansa essa tradição, oculta aos olhos dos homens. 
serena, viaja sem cansaços. no amor dos que a sabem guardar. 
Aprendo a primeira regra que une estes homens e que passam 
aos jovens como o primeiro mandamento dos ensinamentos: 
o silêncio.

Contra todas as inquietações subterrâneas, contra todas 
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as frases cheias de raiva surda, o tio oferece‑me o som despro‑
vido de ruído. Arena de feras, este espaço vazio. Cruéis bichos. 
Destroem as nossas máscaras. Despedaçam as ilusões. E des‑
nudam a nossa fragilidade.

Depois de longos meses a conhecer o silêncio, deixo de 
temê‑lo. Aprendo a não confundi‑lo com vazio, com solidão, 
com abandono. O silêncio é a casa dos deuses, diz o tio. se nela 
querem entrar, deixem o que vos pesa, atormenta, confunde e 
distrai à soleira da porta. só assim podeis encontrar os tesou‑
ros que vos esperam, trazê‑los de volta e partilhá‑los com os 
homens. 

A disciplina pesa por demais. Amuo. Revolto‑me. sou 
livre de voltar atrás, mas fico. Transformo a minha impaciên‑
cia em perguntas envoltas em soberba. Exijo que me respon‑
dam. Aprendo então a segunda regra: a obediência.

Domino a impaciência. Muito a custo. Humildemente. 
Aprendo a escutar. O que o tempo quer de mim. Respeito os 
meus momentos e os dos outros. 

são necessários alguns anos para aprender estas duas 
regras. O estudo torna‑se repetitivo. Os exercícios conhecidos. 
Mas persisto, pois sei que não posso continuar a caminhar 
nos ensinamentos, sem estas duas lições estarem gravadas em 
mim. 

Houve um dia, porém, em que iniciámos a manhã com 
uma matéria nova. Passei a primeira prova, suponho. O tio 
mantém os livros fechados. Fala‑nos com a segurança da ex‑
periência. 

— Hoje, falar‑vos‑ei sobre as grandes leis universais. 
Gravai‑as em vós. Meditai nelas sem cessar. É o seu desconhe‑
cimento, a que chamamos ignorância, a causa dos males hu‑
manos. 
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Estamos surpresos e atentos. Quero retê‑las em mim, 
não vá a Fortuna abandonar‑me. nesta altura, penso que basta 
decorá‑las. Viverei o tempo suficiente para saber que é neces‑
sário muito mais.

— Deus criou tudo o que existe. somos uma manifes‑
tação do pensamento divino. A força que corre no bicho, no 
fogo, na pedra, na fonte, em nós é a mesma. Partilhamos a 
mesma origem. Ele está em tudo e tudo está nele. Para que 
aquilo que Deus criou se mantivesse, estabeleceu algumas leis. 
não somos apenas nós que estamos sujeitos a elas, mas tudo o 
que gira à roda do Trono4.

Quando os nossos pensamentos, emoções e acções ma‑
nifestam o que é contrário a estas leis, dizemos que estamos a 
remar contra a vida. não vos detenhais, pois, apenas no que os 
vossos sentidos podem abarcar, pois esta atitude constitui uma 
perigosa armadilha, mas aprendei pacientemente a olhar para 
além deles. 

Depois, mostra‑nos alguns livros onde repousa esta sa‑
bedoria. Em eras tão distantes, em lugares tão diferentes, todos 
os sábios falaram nelas, envoltas em palavras cobertas e senti‑
dos estranhos à razão. Estranha barreira que protege o conhe‑
cimento dos fazedores de ilusões. Dos vendilhões do templo. 
Dos compradores de quimeras.

— A primeira delas fala‑nos da mudança, da transfor‑
mação a que tudo e todos estamos sujeitos. Olhai a natureza: 
mudam as estações, o tempo, os animais, as plantas. Olhai para 
o vosso corpo, para a vossa vida. Observai tudo ao vosso redor. 
O que parece que se une afasta‑se e o que se separa começa a 
unir‑se. O que hoje chora, amanhã rirá com a inocência de 
uma criança e o que agora ri chorará mais tarde. Todo o mun‑
4 - Sol.
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do é composto de mudança5. Tudo é breve, passageiro, por isso, 
não busqueis a felicidade na inconstância do mundo nem no 
que nele existe. 

Tento escrever algumas destas ideias em pergaminho 
apressado. Vejo que em alguns rostos há silêncio. 

— Tudo parece ter um começo e um fim: a vida e a mor‑
te. Mas não vos detenhais apenas na crosta das coisas. na ma‑
lha estreita da compreensão humana. nos exíguos caminhos a 
que vos conduz o vosso pensamento. Aprendei a ver para além 
do que os vossos sentidos vos oferecem. nada morre, tudo se 
transforma. 

O tio continua o seu discurso, tentando apreender o 
nosso olhar, captar a nossa expressão.

— A segunda está ligada à primeira e fala‑nos no re‑
nascimento, pois a força que nos sustém e que chamamos Es‑
pírito é imortal. Os vossos sentidos traem‑vos quando vêdes 
uma folha cair da árvore ou quando devolveis à terra mais um 
dos seus filhos. Pensais que tudo terminou. na verdade, ape‑
nas há transformação. A morte é uma passagem breve para 
outro mundo. O renascimento é a condição necessária para 
a evolução de todos os seres. Uma vida não é suficiente para 
chegarmos à perfeição. Temos muitas vidas já vividas e muitas 
por viver; em cada uma cumprimos mais uma etapa da nossa 
aprendizagem. Mas cuidai porque há uma outra lei, a terceira, 
de que não vos podeis esquecer: tudo o que semeardes, colhe‑
reis na mesma medida, em tempo justo e exacto. 

Todos em silêncio, temos dificuldade em entender estas 
leis pela simplicidade. Estávamos à espera de misteriosos se‑
gredos, fórmulas antigas...

— O fruto mais amargo de colher é o que escapa ao 
5 - Verso pertencente ao soneto do poeta “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”.
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nosso pequeno entendimento, cuja razão já lhe perdeu o rasto 
porque é bem mais curta do que a memória. Muitos frutos são 
antigos, vêm doutros tempos, fundos. Tentai nada lamentar, 
nem vos rebelardes porque não é contra Deus que o fazeis, 
mas contra vós mesmos. 

Pára. Depois, continua a folhear livros muito antigos 
onde estas leis aparecem em símbolos estranhos. Desenhos 
velados à razão. 

será este silêncio uma desilusão por não termos mer‑
gulhado nalgum mistério antigo ou a necessidade de reflectir 
sobre o que acabáramos de ouvir? Ou os dois?

Justino expôs a sua dúvida:
— D. bento, como podem estas leis ser conhecidas por 

todos se estão fechadas nestes livros há tanto tempo?
— bem visto, Justino. Elas são as estradas sob as quais 

a vida navega. Desde sempre estão manifestas em tudo o que 
existe. não pertencem a estes livros nem a um grupo ou uma 
religião, mas o tempo revela‑as na natureza, no nosso corpo, na 
nossa vida. Observai bem, pois estão à vista de todos. 

— bem vejo, irmão. Faz parte da nossa natureza buscar‑
mos longe o que está tão perto.

— Todas as religiões, todos os santos, todos os avatares, 
todas as filosofias as proclamam. nada do que eu vos disse é 
novidade. Apenas vos alertei para cultivardes, sempre que pos‑
sível, a palavra pensada, o acto medido, examinai a intenção 
que precedeu o vosso gesto.

Preciso de tempo para pensar em tudo. Uma dúvida 
emerge como uma bolha à superfície no meio de tantas ideias 
novas.

— D. bento, sempre nos ensinastes que a criatividade 
está em toda a parte, pois é um dos três atributos do Espírito, 



78  79  

mas vistas as coisas, parece que o homem não passa de uma 
máquina obediente, fatalmente preso às teias do presente e 
do passado.

— Vejo pelas vossas perguntas que sois almas velhas. 
na verdade, a cada um é acrescentado um dom ao nascer, 
um instrumento muito precioso. Ele manifestar‑se‑á na 
vida de forma única, pois sois vós também únicos. Com ele 
recriareis o vosso caminho, o passado, o presente e o futu‑
ro, ajudareis o vosso semelhante e acrescentareis o mundo. 
Procurai a graça com que fostes brindado pelo Criador e 
espalhai‑a.

— Como poderemos conhecer o nosso dom?
— Procurai‑o em vós mesmos. Esse é um trabalho 

vosso. Lembrai‑vos de que as grandes leis são os membros 
de um grande corpo. somos parte dele e cada dom constrói o 
grande coração do mundo. Vós estais em tudo e tudo está em 
vós.

Mas uma dúvida estende‑se para além do acto criador.
— D. bento, se olharmos os ponteiros do relógio, vere‑

mos que nasceram da criatividade humana, mas não deixam 
de cumprir a passo medido o caminho circular.

— Também a criatividade está sujeita às grandes leis 
universais. Concede‑vos o nascimento de novos instrumentos 
para que segueis a seara do mundo, mas não apaga o balançar 
da foice. Ensina‑vos a extrair o azeite, mas não vos dirá quan‑
do tereis de alumiar o vosso caminho.

Ficamos em silêncio. O tio percebe que a dúvida ainda 
persiste.

— O engenho humano é admirável. A construção do 
mundo revela‑se sublime, mas há algo que adoça o balançar 
do tempo, que nos diz que não estamos sós nem abandona‑
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dos ao percorrer a labiríntica máquina do mundo: a graça.
O nosso Mestre, Cristo, anunciou o novo tempo: da bên‑

ção, da graça. não veio destruir as grandes leis universais, mas 
veio cumpri‑las e deixou‑nos a grande lição do amor. Desde 
então, vivemos nele.

— Custa‑nos ver a graça, no meio de tanta injustiça 
— atalhou Tiago.

— Lembrai‑vos do que vos disse há pouco. O que se 
fartar na comida, aprenderá a repartir com o seu irmão na 
míngua, o que se compraz na riqueza dos seus bens, chorará 
a sua perda. não vos deixeis confundir. Há dois tempos entre 
os quais nos movemos: o humano e o divino, o da aparência 
e o da essência. Um é caótico, o outro rigoroso, um é duro, o 
outro delicado, um é cego, o outro translúcido, um é severo, o 
outro é terno. 

A lei e a graça abundam nos dois. Procurai‑as com os 
instrumentos que trazeis dos tempos antigos e com os que fa‑
bricastes nesta existência. 

Ide agora, meus filhos, por hoje terminámos.
saímos em silêncio. Fico o resto do dia na cela, medi‑

tando no que acabei de ouvir, aprisionando algumas ideias em 
rimas ainda confusas. Pela noite ainda boiam pensamentos à 
superfície. sem tempo para os coar no lento passador que é o 
pensamento, arrumei‑os apressadamente em palavras curtas. 
Ceio com os irmãos. Vou deitar‑me.

O outro dia chega com uma boa surpresa. Escolhere‑
mos uma arte para praticarmos amiúde. Tenho a cabeça cheia 
de conhecimentos por arrumar e preciso de mais algum tem‑
po. A sabedoria do tio não nos abandona:

— O que escolherdes praticar agora é apenas para 
ajudar a desenvolver o que os vossos olhos não conseguem 
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abarcar. não confundis as etapas com o fim do caminho.
Mais aliviado, o impulso levou‑me para o que mais gos‑

to de fazer: contar histórias. Decido navegar pelo sonho: escre‑
ver, contando pedaços da minha vida, de outras gentes, lugares 
que em mim moram e outros que estão por inventar, mas a 
História persegue‑me. Amante enjeitada, pede atenção, cuida‑
dos. Grande é a minha afeição por estas duas damas exigentes. 
Fico perdido entre as duas. Para contentá‑las, só encontro uma 
saída: um dia haverei de sonhar a história dos homens: a pas‑
sada e a futura. 

nos dias que se seguem são alteradas as tarefas. A tarde 
passa agora a ser preenchida com a invenção de histórias no‑
vas. Lembro‑me de Ana me contar algumas. Apurou em mim 
o gosto por escutar e mostrou‑me mundos por criar. Linho 
pronto a bordar. Em cada reconto, as palavras surgiam limpas 
de outros tempos. Intactas. E desenhavam no silêncio novo 
figuras, castelos, animais, monstros. Recordo Frei Domingos. 
O engenho deste bondoso mestre para comparar, para brincar 
com as palavras. De uma barriga surgia um figo, de uma be‑
ringela, um nariz.

Decido que não quero seguir a carreira das armas. não 
tenho um plano. não sei bem sobre o que vou escrever. Agra‑
da‑me criar a partir do que vejo. no entanto, entre a história 
e a imaginação, fica sempre algo por preencher. Espaço vazio. 
não existe um sentido que una as duas partes. Escrever só por 
escrever? Esgotam‑se as ideias. Passa a emoção. Fica o silêncio. 
Falta um sentido maior, onde o meu sonho encontre a seiva 
para navegar. Este espaço que pressinto torna‑me inquieto de 
dia para dia. Cresço em impaciência. Como quem quer amar 
e não tem corpo.

O tio explica‑me que se quero dedicar‑me às letras, de‑
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verei aprender a escutar. não só com os ouvidos. Com o corpo 
todo. Captar os contornos. Precisos. Exactos. no momento em 
que nos fixemos numa forma, todos os sentidos necessitarão 
de estar concentrados nela. Alheados do ruído. Limpo. A for‑
ma deverá estender‑se a outra sem as aprisionar. O som pri‑
mordial. A diversidade da vibração escondida em cada uma. 
Lá. no outro lado do silêncio. na casa dos deuses, restaura‑se o 
contorno na sua linha original. Pura. Intacta.

Levo dias a fio sentado nos jardins de Coimbra, à pro‑
cura da harmonia na paisagem. Escrevo. Muito. Mas a forma 
foge‑me. Estou demasiado desatento. Incapaz de me concen‑
trar. Ruidoso. Confuso. Furioso, por vezes. Deixo de escrever. 
As musas voltam‑me as costas. Regresso ao mosteiro.

— Deixa que a natureza se revele. — Aconselha o tio.
Entre os jardins e o mosteiro corre um rio de raiva e de 

impotência. Contra outras propostas, o tio envia‑me sempre 
de volta. Enjeitado pelas musas, prefiro as ninfas de carne e 
osso. Espreito as mulheres. Outras formas. O tio descobre. Es‑
tou pronto para ouvir um sermão. Mas ele rebenta a rir:

— Malandro, olha que também nesse assunto precisas 
de escutar com o corpo todo...

Durante muitos dias, atrevo‑me para lá dos jardins. 
Espreito ruas, tabernas. Conheço um mar de coisas tornadas 
sem novidade, em pouco tempo. Lembram‑me os tempos de 
Lisboa. Decerto, não minto ao tio. Aprendo outros contornos, 
mas encrostados em velhas situações. 

Apresento‑lhe linhas escritas à pressa entre a corrida 
para o mosteiro e a visão dum artelho. O tio acredita que os 
magros poemas ao jeito de Petrarca e do bom Ferreira6 terão 
dias melhores. 
6 - Referência ao poeta clássico português António Ferreira.
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sinto muitas formas, muitas fragrâncias, viagens com 
regresso. Curtas. Intensas. Uma, porém, tornou‑se mais longa. 
Inadvertidamente.

Perco‑me num vinho doce. Experimento, a doçura 
mole, espessa, o fogo vivo escorrendo. A vista está turva. A po‑
eira mistura‑se com o anoitecer. O caminho oscila. Cambaleio. 
Consigo chegar ao jardim. À minha segunda casa. Mas não re‑
gresso ao mosteiro.

Deito‑me no banco. As mãos em forma de almofada re‑
cebem um sono profundo.

Desperto. sinto que corre uma brisa fresca. Mansamen‑
te. Percorre‑me. não abro os olhos, mas sei que é de madru‑
gada. Cheira a alvorada. Ouço os pássaros, carroças. Marulhar 
do dia. Abro os olhos. Lentamente. E ele surge luminoso. Fixo 
o tronco de uma árvore. Vejo os braços, as folhas. Os ruídos 
passam por mim, mas não me tocam. Entre mim e a árvore há 
um canal limpo. Vejo‑a. Inteira. silenciosa. nada se consegue 
interpor entre nós. somos um. Uma só atenção. Uma só forma. 
Finalmente. O exercício de concentração foi conseguido. Pela 
primeira vez.

Experimento‑me levantar. sinto náuseas. A boca seca. 
Perco a ligação com a árvore. Invade‑me o dia. Olho mais uma 
vez a árvore. Recebo‑a com ruído. Da rua. De mim. Distantes. 
novamente.

Ligeiramente tonto, não posso deixar de pensar no que 
me aconteceu. A atenção. A concentração. Depois de longos 
meses de martírio íntimo. Consigo. Finalmente. 

Lavo‑me no chafariz. Lambo a água. Fresca. Varre a se‑
cura do corpo. Cortante. Volto para o mosteiro. Vou ouvir um 
valente sermão. Os efeitos do vinho. Deturpar da visão. Ine‑
briamento dos sentidos. Vento. Que bom!
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Deixarei o tio falar. Afinal, ele só quer fazer de mim um 
discípulo.

Entro de mansinho. Ponho o olhar de cão que urinou o 
saco das batatas. Curvo‑me. Reduzo os passos. Estou pronto 
para o sacrifício.

A sala está vazia. Espero à porta. Ele avança. Redondo 
no sorriso.

— Ainda bem que voltaste. Estás bem?
não me atrevo a responder. sinto‑me miserável. Estou 

a enganá‑lo.
— Andaste a urinar no saco das batatas? — Esfrega‑me 

as orelhas. Caninas de vergonha.
— Fiz cá uma mijadela...
Riu. Alto. Enroscou o braço no meu. Partimos para a 

sala.
Em cima de uma mesa, repousa o vinho numa garrafa 

de vidro imaculado. só de olhar me dá enjoos. 
— Queres um copo?
— não, tio. Agradeço como se bebesse.
O tio saboreou um belo copo de vinho doce. Elogiou a 

casta, abençoou o sol que a criou, louvou a terra, agradeceu aos 
braços que embalaram as uvas.

— O que contamina o homem não é o que entra pela 
boca, mas o que sai7.

Prepara‑se para sair da sala. Preciso de contar o resto:
— Tio, tenho andado atrás das mulheres. Vi artelhos, 

saias, pernas e...
— Viste com o corpo todo ou só com os olhos?
Que hei‑de responder? O tio está a brincar? Fico calado? 

Conto o resto?
7 - Versículo bíblico.
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— O que estraga um saco de batatas é a larva que cresce 
no interior de uma e que contamina as outras todas até à sera‑
pilheira. não é o mijo de cão.

sai. Fico só. O que é que o tio quer que eu faça? Que 
escreva versos, veja artelhos ou beba vinho? O princípio é o 
mesmo: sentir com o corpo todo.

  


