
Em limbo

— Estará morto?
Sentimos todos, tenho a certeza, a vertigem da curiosidade

mórbida daqueles para quem nada aconteceu. Desci eu e mais
uns tantos a valeta funda quase à disputa, à procura do melhor
ângulo para o vermos: debatíamo-nos com toda aquela lata, de
repente lixo, mas que até ali tinha sido a linda carrinha nova
deste caixeiro viajante. Vendia azulejos, entre outras coisas, o
coitado.

Já não me lembro se estava morto... Não se irritem comigo.
Na altura, quando demos com ele esvaído em sangue, entala-
do entre o caniçal e o tablier do carro, decorado por mil brilhos
de vidros estilhaçados, fiz o que pude para o ajudar. Mas depois
veio a ambulância e no momento em que já não fazia mais sen-
tido estar para ali a mirar o monte de ferro-velho, nesse mo-
mento, a vida ou a morte tornou-se retórica na minha narrativa
interior.  Agora o reconheço, porque aquilo de que me lembro
é da adrenalina no meu corpo — o sabor a metal na boca, a 
sensação de uma alteração na atenção, as margens do olhar
escurecidas.

Não pretendo aqui tecer elucubrações sobre os meus pensa-
mentos de então.  A análise antropológica que tinha a fazer está
feita e publicada e a ficção que fizer aqui pouca será. Também
não lhes vou dar, podem estar descansados, uma narrativa de
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viagem.  Não se trata, afinal, de lugares distantes.  Quem qui-
ser pode meter-se à estrada e, passadas Viana e Ponte de Lima
(ou, para quem tem menos amor ao seu automóvel, Braga e
Vila Verde), lá estará.  Quero apenas recordar o que foram essas
experiências — verificar os restos de memória que em mim
foram deixados — com o fito único de lhes dar o prazer de
entrarem na experiência de outrem, de verem para além dos
vossos olhos.

E como eu compreendo bem esse prazer! Afinal, se esses
tempos ficaram em mim gravados, foi também por terem sido
tempos de movimento, de experiência, de vida. Como eles
destoam do meu dia a dia de universitário, sentado num cadei-
rão, a magicar como melhor ordenar ideias... Como eles
divergem da solidão das minhas tardes e noites de leitura...
Queixando-me eu um dia a um colega mais velho de que não
conseguia ler sequer um terço da literatura necessária para
cobrir o tema sobre o qual então escrevia, ele respondeu-me
que só há dois tipos de académicos: os que lêem e os que
escrevem. O mesmo se dirá de toda a escrita: há os que vivem
e há os que escrevem.  É na tentativa de mediação dessa con-
tradição que se explica o fascínio da literatura de viagens.

Nesta noite de 15 de Agosto, em que estou a começar o meu
relato, sinto mais uma vez o desejo de me saber vivo. Lá fora,
tenho a certeza, Lisboa continua activa e excitante, cheia dessa
complicada vida nocturna das grandes cidades. Olho da minha
janela e parece-me que, nas luzes da rua, ouço o movimento
descompassado e intenso de uma complexa peça de jazz.  Mas
entre mim e lá fora... Ou será que não estou mais só nem mais
isolado que os outros?  Afinal, nem sou sequer o primeiro a
fazer a si próprio (e aos leitores) esta pergunta. Mas, como só
temos os livros e os filmes dos outros para nos responderem,
parece não haver resposta. Pois não foram eles escritos por
escritores? Comecei a ler as Férias de Agosto, do Cesare Pavese,
e decidi-me também a deixar algo de mim.

Nesse dia do acidente, agora já distante, voltei à estrada,
montei a motorizada e subi a encosta pelo caminho estreitíssi-
mo que, da via principal, leva à casa onde então passava as
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noites.  Era uma tarde de Outono, com uma luz suave e tem-
peratura amena — não havia razão para o meu tiritar.

Passa-se a escola de reboco branco, com portas e janelas
debruadas a granito, um resto desse passado cívico ditatorial
que começamos já a ter dificuldade em compreender. Em
seguida, o pequeno resto de um pinhal prenuncia o portal, que,
como tudo o mais, também é de granito cinzento esbran-
quiçado. Fica-me uma imagem da enorme complexidade espa-
cial das zonas habitadas do Alto Minho: as leiras dão lugar a
adros ou a terreiros, ambos cobertos de ramadas e pontuados
por árvores, debaixo das quais se alargam as medas de palha ou
se adelgaçam as moreias de cana de milho; em torno destas
levantam-se muros de todos os tamanhos e alturas que, cober-
tos por telhas e esculpidos por portas e janelas, acabam por ser
casas.

O aspecto antigo e imponente da casa para onde me dirigia
é falso.  Ela é realmente velha, mas como casa de míseros ca-
seiros e não como a casa senhorial que hoje pretende ser. As
masseiras do tecto são bonitas e típicas, assim como o são a
fonte ou as janelas fundas com assentos laterais. O falso não é
tudo isto ser novo. O falso é terem transformado uma casa de
servos numa casa de patrões. A casa-mãe, aqui perto, agora num
estado de semi-ruína, deixa-nos uma sensação de força, apeque-
na-nos, apesar de não ser mais do que um miúdo solar setecen-
tista. Como casa de senhores que já foi, no entanto, pertence à
ordem das coisas que a tradição legitimou. Por outro lado, esta
casa onde dormia e da qual na altura era o único ocupante foi
herdada pelo filho segundo e, apesar do aspecto e da mobília,
não passa, na verdade, de uma casa de férias burguesa. Num
quarto lateral, o granito ainda continua a suar fuligem; por mais
que o limpem, nunca se libertarão dos séculos de fumeiro ple-
beu, último sinal dos ocupantes passados.

Se digo isto, não é porque o tivesse descoberto por mim
próprio, mas sim porque, por assim dizer, mo mostraram.
Começou tudo logo na primeira manhã que lá passei. Fazia um
sol radiante, era ainda Verão e os pássaros começavam já a
calar-se. A fonte cantava, impávida, como sempre. Abri as
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janelas, peguei num pacote de bolachas e sentei-me no pátio a
apreciar a solidão, a luz e o silêncio relativo. Escrevia notas
sobre o trabalho que, no dia anterior, fizera numa outra fregue-
sia que estava a estudar. De repente, «flop», ouvi um barulho
na sala. À terceira vez fui ver. Estava já o chão encerado cober-
to parcialmente de terra atirada pela janela aberta em pequenos
torrões. Nunca percebi muito bem donde vinham. Nos dias
seguintes a experiência reproduziu-se sempre que alguma janela
estivesse aberta. Conforme a estação avançava, os torrões foram
sendo substituídos por caroços de ameixa e frutos ressequidos.
O calor apertava e a casa, que inicialmente se me oferecera
como um refúgio de paz e frescura, tornou-se rapidamente
uma prisão.

Os meus carcereiros eram crianças, disso não havia dúvida,
mas quais, de quem, onde?  Nunca o pude estabelecer.  As mi-
nhas repetidas queixas aos caseiros e vizinhos em nada resul-
taram. Estavam todos silenciosamente a dizer-me que, ou eu
saía do meu isolamento, ou se libertariam eles de mim. Sen-
tiam que tinham direito à atenção que lhes negava. Se estivesse
a habitar o casarão setecentista, nunca tal teriam feito — ter-me-
-iam porventura comprado a atenção com pequenos presentes.
Mas aquilo ali, por mais velho e senhorial que a nova deco-
ração o fizesse parecer, era terreno deles. Quando, um dia, desa-
pareceu uma das armas antigas que decoravam o muro da sala
de jogos, o feitor e, mais tarde, o próprio dono aceitaram o
facto com um vago encolher de ombros — reconheciam os limi-
tes dos seus direitos de ocupação.

De noite ouviam-se passos no cascalho sem que nunca
alguém pudesse ser visto. Pela noite fora, estes eram prolonga-
dos, na minha consciência entorpecida pelo sono, no barulho
do caruncho que, escondido por detrás da camada de tinta a
fingir mármore, roía sistematicamente os lindos tectos de mas-
seira que fingiam ser setecentistas. E logo de manhã mal se
abria uma janela...

Na tarde do acidente fui imediatamente deitar-me, conven-
cido de que os longos quilómetros de motorizada, de uma
entrevista para outra, me tinham cansado. Já lá iam dois meses
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e o cheiro quente da casa fechada, os barulhos de passos no cas-
calho ou no tecto de madeira, tudo isto me era cada vez mais
incómodo. Sentia frio e a cara do caixeiro viajante, pálida e
ensanguentada por entre as folhas do canavial, associava-se
involuntariamente na minha memória aos ex-votos de cera pin-
tada a verde e vermelho, com cuja linguagem estava ainda
então a familiarizar-me. Estes enganam — com aquele seu
aspecto parado, a sua excessiva parecença à carne humana, que
representam, o seu cheiro bafiento, acre e empoeirado, entre-
meados com tranças de cabelo escuro no muro do pequeno
santuário. Quem diria que estes figurinos de cera são sinais de
alegria, de saúde, de vida prolongada sobre a morte!  No pre-
ciso momento em que passam das mãos febris de alegria do
crente reconhecido para as mãos pálidas do sacristão, estes
sinais eminentes do sucesso da vida sobre a morte tornam-se,
misteriosamente, lembranças de morte próxima.

Eram os primeiros sinais de uma gripe que fui curar para
longe dali. Não quis mais voltar àquela casa. O Minho é uma
terra possuída comunitariamente. Portanto, a privacidade é
um direito a adquirir. Ali deveria ter pago o direito à privaci-
dade com a minha integração social. Não o fiz e acabei por ser
expulso.

O estampanço do caixeiro viajante, que queria ultrapassar
um carro de bois, ficou marcado na minha mente como uma
premonição — uma lição de que a sobrevivência naquelas ter-
ras depende da aceitação das regras do jogo. Foi, afinal, o que
aprendi durante o mês que passei naquela casa bonita mas falsa
e bafienta.
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