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A ESPOSA DO MÚSICO

A esposa do músico chegou cedo. Era o concerto de estreia do novo 
grupo do seu marido. Além disso, com anúncio pomposamente 
prévio, a banda iria tocar apenas “originais”. Nunca ninguém tinha 
ouvido as canções que, daí a menos de uma hora, sairiam pelas 
potentes colunas rumo aos tímpanos dos privilegiados que ali se 
juntariam aos centos. E ela queria muito ser a primeira dessas cen-
tenas de almas expectantes, sedentas, ansiosas de cultura. Mais de 
vinte originais. A esposa do músico ainda sugerira ao seu consorte 
o uso da palavra “inéditos”, para qualificar o novíssimo reportório 
do conjunto. Parecia-lhe mais… humilde. Mas ele mostrara-se irre-
dutível. Eram originais, assim seriam chamados. 

A esposa do músico sentiu um arrepio percorrer-lhe as pernas 
nuas. Talvez tivesse sido mais avisado ter trazido calças. O concerto 
era à noite, tarde na noite, uma nortada atrevida teimava em con-
fundir o fim do mês de Maio. Umas calças e uma camisola quente 
faziam jeito ali… Mas sentia-se tão sensual naquele vestido curto… 
Esperava que as suas pernas lindas, depiladas com rigor milimétrico, 
a pele brilhante do creme mais puro que Victoria Secret alguma vez 
concebera, tudo isso esperava a belíssima jovem entusiasmasse o 
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seu marido, incentivando-o a tocar ainda mais e melhor aqueles 
vinte originais, alguns deles por ele próprio concebidos, no duche, 
à saída de casa para o trabalho, na cama, antes de dormir, suaves 
trauteios a enlevar a própria almofada, o colchão, os seus seios 
arfantes de orgulho por ter ao seu lado um criador.

A esposa do músico andava muito carente. O marido, havia 
longos meses, não lhe tocava. Tocava um monte de instrumentos, 
mas nela não. Mas a esposa do músico respeitava aquela falta de 
desejo do seu herói. Afinal, para que milhares de seres humanos 
pudessem aceder aos originais, alguém tinha de ser sacrificado. E 
a esposa do músico não se importava de ser ela. Porque, no fim de 
contas, era com ela que ele se deitava todas as noites. Fora com ela 
que tivera filhos. Fora com ela que contraíra crédito à habitação. 
Era ela que ouvia em primeira mão os primeiros murmúrios que, 
horas depois e todos juntos, formavam a canção. Claro que ninguém 
lhe perguntava o que sentia intimamente. Não era confessável a 
sua raiva surda. Se pudesse, partiria em mil bocados a guitarra, 
a braguesa, o cavaquinho, o bandolim, o banjo e todos os outros 
instrumentos, muitos deles de origem africana e asiática, que seu 
marido coleccionava sem que, em boa verdade se diga, soubesse 
tocar de jeito nenhum deles. Que inveja daqueles tampos, de formas 
arredondadas, pousadas com esmero virginal na anca direita do seu 
amado. Que ciúme daquelas cordas, docemente afagadas e a gemer 
debaixo das polpas doces dos dedos do seu eleito. Ah, e não lhe dar 
uma fúria, picar em minúsculos pedaços aquelas tabuinhas, cortar 
em invisíveis átomos os encordoamentos de todos e cada um dos 
seus rivais sonoros. Mas, para fora, eram só elogios à panóplia or-
questral à qual todos os dias limpava o pó, passava óleo de madeira, 
puxava o brilho, contemplava depois de longe, vendo-se reflectida 
nos quase espelhos só ocasionalmente mudos, prontos para serem 
apertados contra o peito do seu companheiro.

A esposa do músico sentiu que começava a juntar-se uma multidão 
atrás dela. Ávida. Aos poucos deixou de sentir frio. O calor humano 
afagava a sua pele como nenhumas calças ou camisola conseguiriam. 

Tirou da mala um pequeno cantil que enchera com uísque. Essa 
pequena providência permitia-lhe não se mexer dali, não ter de 
ir ao bar, não correr o risco de perder o lugar que era dela porque 
fora a primeira a chegar. Bebeu um gole generoso de Jameson. Os 
últimos ensaios dos focos de luz. Olhou o relógio. Faltavam cinco 
minutos. O palco iluminou-se todo e ficou de novo às escuras. Era o 
sinal. Aí vinham os virtuosos, carregados de originais para a noite 
de núpcias da partilha.

A esposa do músico viu entrar primeiro o seu marido. Não 
mais lhe tirou os olhos de cima. Pouco lhe interessava o baixista, o 
baterista, o pianista, o outro guitarrista, o vocalista, as meninas do 
coro… Só tinha olhos para o seu marido, agora já sentado, rodeado 
dos instrumentos todos, parecendo hesitante em qual deles pegar 
primeiro. Estava nervoso, o seu bebé… Nada mais natural, não é todos 
os dias que se toca duas dezenas de originais que depois povoariam 
todos os silêncios pela rádio, fazendo companhia a escriturárias-
dactilógrafas atarefadas nas teclas, a domésticas inveteradas na 
azáfama das camas a fazer, a assistentes administrativas zelosas 
nas suas fotocopiadoras. O palco ficou todo iluminado. Os músicos 
pegaram nos instrumentos. Começou o concerto.

A esposa do músico sentiu imediatamente um choque na medula 
espinal. Toda a multidão vibrava logo ao primeiro original. Atrás 
dela, ao lado dela, por vezes quase em cima dela, corpos bronzeados 
e cheirosos saltavam, dançavam, abraçavam-se. Bebeu metade da 
botija de Jameson de uma vez. E começou a saltar também. Os seus 
olhos não saíam dos dedos do seu amado. Quem lhe dera assim a 
acariciasse também. Transportou-se mentalmente para o palco. 
Meteu-se, em sonhos de pulos, entre os dedos do seu homem e 
as cordas de cada um dos instrumentos que ele ia escolhendo. E 
começou a sentir. Os mamilos endureceram. A pele arrepiou-se. O 
sexo humedeceu-se. Os lábios entreabriram-se. 

A esposa do músico veio-se, a meio do sétimo original. Com fervor. 
Retesando os músculos das pernas. Afagando os seios altivos. Mor-
dendo o indicador da mão direita. Com os olhos hipnotizados nos 
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dedos irrequietos do seu marido. Não acontecia há muitos meses. 
A mulher do músico bebeu o resto de uísque novamente de 

uma vez. Esperando a banda atacasse o oitavo original. Começou a 
interessar-se pelos movimentos dos outros músicos. Sentiu roçar 
nas suas costas os dedos de um moreno. Olhando-o de relance, viu 
que tinha ar árabe e musculatura muito bem definida. E fechou os 
olhos, absolutamente rendida ao poder da música concreta.  

 

IMPACIÊNCIA FATAL

Eugénio era o homem mais impaciente que a humanidade já vira. 
Raramente andava de autocarro. Viam-no a pé, perguntavam-lhe 

a razão de ser daquela canseira, ele respondia sempre da mesma 
forma: não tive paciência para esperar na paragem. Claro que a 
maior parte das vezes era ultrapassado nas suas maratonas pelo 
veículo de transportes colectivos que o devia levar também a ele, 
tivesse esperado mais alguns minutos. Explicavam-lhe os amigos a 
falta de inteligência da sua atitude. Que resultava em claro prejuízo 
para ele, já que os segundos a mais que gastaria na espera seriam 
largamente compensados pelo tempo poupado na caminhada, que 
assim se cansava muito mais… Mas Eugénio não queria saber. Ou 
o autocarro chegava logo que se detinha, ou lá ia ele, calcorreando 
quilómetros sem fim, interiormente feliz por não ter de estar à es-
pera. Olhando os rostos felizes dos passageiros que, bem sentados 
e acomodados, lhe passavam à frente e certamente chegariam mais 
cedo, sorria para dentro e pensava: que lhes faça bom proveito.

Claro está que um homem com estas características se alimentava 
muito mal, já que apenas frequentava estabelecimentos de “fast-
-food”. Vestia pessimamente, apenas entrando nas lojas de roupa 
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para levar consigo o que estivesse mais à mão, fosse ou não o seu 
número, dissessem ou não as cores umas com as outras. A sua vida 
amorosa era igualmente um desastre, já que os chamados prelimi-
nares, tão amados pelas mulheres, eram para Eugénio pura perda de 
tempo. Nada de beijos, carícias nas vértebras da companheira, muito 
menos oralidades linguísticas. Do mesmo modo, a mais sofisticada 
lingerie nem era pelo nosso impaciente homem notada, podia estar 
a mulher até de fralda que ele nem notaria, sem a mínima paciência 
procurando logo o núcleo do prazer, a penetração de alívio.

Morreu aos 30 anos. Ou melhor, suicidou-se. Na sua lápide pode 
ler-se: “não tive paciência para esperar pela morte”. 

 
O TELEMÓVEL

Ester recusava-se a usar telemóvel. Terminantemente. Não era coisa 
recente, não senhor. Desde o aparecimento dos mágicos aparelhos, 
Ester negava com obstinação andar com aquilo. De nada valiam as 
muitas tentativas para a convencer. O marido, o patrão, as amigas, 
os simplesmente conhecidos, toda a gente fazia os possíveis para 
que Ester abrisse os olhos para a modernidade. Que dava muito 
jeito. Que estaria sempre contactável. Que poderia até revelar-se a 
salvação da vida dela, em caso de acidente grave em descampado ou 
maleita súbita tipo AVC. Sem qualquer sucesso. Ester limitava-se a 
negar com a cabeça o mais leve avanço de todos quantos a rodeavam.

Deixou-a primeiro o marido. “Peço o divórcio”, disse. Nada lhe 
tirava da cabeça que a mulher não queria usar telemóvel porque o 
andaria a trair. “Não queres é deixar de atender quando estiveres 
com o teu amante, isso é que é…”, dissera exaltado antes de pedir 
o divórcio. Mas nem o espectro de uma separação definitiva do 
único homem que conhecera intimamente, e ao qual sempre fora 
fiel, demoveu Ester da sua decisão.

Despediu-a o patrão. Que era sua empregada mesmo quando estava 
em casa, que todo o pessoal tinha telemóvel, que podia haver uma 
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emergência, a necessidade de prestação de horas extraordinárias. 
Não, aquela entidade patronal não admitia sequer a possibilidade 
de ter uma assalariada sem telemóvel. Moveu-lhe um processo 
disciplinar, com alegada justa causa de desobediência às legítimas 
ordens dadas, sendo que não era possível, naquelas circunstâncias, a 
manutenção da relação de trabalho. Ester nem apresentou defesa. E 
foi para casa apenas com os vencidos subsídios de férias e de Natal. 
Nem um cêntimo de indemnização.

Cortaram relações as amigas. Que quem se julgava ela? Melhor 
que as outras? Todas tinham telemóvel, com os números de cada 
uma registados nos respectivos aparelhos. Eram todas da mesma 
rede. E não dispensavam um mexerico, um “já sabes a última” ma-
tutino ou vespertino. 

Sem marido, sem emprego, sem amigas, Ester foi definhando. 
Teve de sair de casa, não tinha dinheiro para pagar a renda. Pediu 
esmola pelas ruas, dormiu em saguões e em entradas de centros 
comerciais.

Até que, numa noite de desespero, era a noite da consoada, tomou 
uma decisão. Tinha, nessa noite, trinta e dois anos. Iria para freira. 
Recolheu ao convento andrajosa, faminta, olheirenta e desespera-
da. Foi logo acolhida pela totalidade das irmãs da União das Pias 
Escravas do Santo Coração de Jesus. Lavaram-na, alimentaram-na, 
vestiram-lhe o hábito, ensinaram-lhe as rezas e os rituais. 

Ester morreu com noventa e quatro anos. Nunca mais saiu do 
convento. Nunca mais ouviu falar gente que não as irmãs de caridade. 
Nem uma vez, nesses sessenta e dois anos vividos entre a entrada no 
convento e a sua morte, Ester teve de ouvir mais um toque, simples 
ou polifónico, um sinal de mensagem recebida, nada… 

Nunca nenhuma das irmãs caridosas lhe tocou no assunto. Ape-
nas no seu leito de morte, a madre superiora mandou sair todas as 
noviças e, ficando a sós com Ester, perguntou-lhe ao ouvido:

- Porquê, minha filha? Porque destruíste o teu casamento, o teu 
ganha-pão, as tuas amizades, a tua vida, por uma coisa tão fútil? Não 
teria sido mais fácil ceder, comprar um telemóvel, mesmo que não 

o usasses, apenas para contentar quem te rodeava? Diz-me, agora 
que te vais juntar a Deus Nosso Senhor, no último momento que 
passas neste vale de lágrimas, confessa o que nunca antes tiveste a 
coragem de confessar… Liberta a tua alma… Porque nunca usaste 
telemóvel?

Foi então que uma Ester ultra debilitada, de lábios secos, já 
extremamente ungida, decidiu libertar-se do seu drama, revelar 
o seu segredo vital. Num sussurro quase inaudível, vertido bem 
dentro do pavilhão auricular da madre, soltou uma última, simples 
e esclarecedora frase:

– É que… sou uma mulher… de ideias fixas…     
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O ASSOBIO

O homem assobiava no quintal. À beira dos sessenta anos, refor-
mado, viúvo, só assobiava no quintal. Longe iam os tempos em que 
assobiava dentro de casa. Os tempos dos pais vivos, da mulher viva, 
dos filhos a serem criados. Nesses tempos sim, o homem assobiava 
dentro de casa. Melodias alegres, recriadas pelo ar que lhe saía dos 
lábios postos em bico para soltarem o harmonioso trinado. Com a 
morte do pai, o assobio assumiu outra forma. Mais triste. Os temas 
escolhidos eram agora os que seu pai assobiava. Festivas marchas 
de John Philip de Sousa, mas às quais o homem teimava em dar uma 
ambiência nostálgica. Depois morreu a mãe. E o assobio do homem 
adquiriu novos matizes. Eram mais modas regionais, dispostas 
em silvo no lugar das violas da terra. Quando os filhos cresceram 
e partiram, o assobio do homem requebrou-se em saudades, dei-
xadas em partículas de som pelos quartos dos seus meninos agora 
grandes, quartos de camas feitas com colchas perfeitamente lisas, 
sem uma ruga, prontas a abrirem-se de novo e acolherem os corpos 
que eram parte dele. No dia em que enterrou a mulher, o homem 
deixou de assobiar dentro de casa. Nada lhe tirava da cabeça que as 
suas canções despertariam desejos de danças a todos os fantasmas 



- 16 - - 17 -

que preferia quietos entre as paredes, sossegados em nicho nas 
lembranças de outrora. 

Mas no quintal, sim. O homem nunca estava no quintal sem as-
sobiar. Mas já não saudades, nem marchas, nem restos de folclore 
que carregava dentro de casa. Assobiava invenções suas, novas 
partituras de alma, notas que moravam noutras melodias mas de 
outra forma. O que lhe aparecia na cabeça e saía pelos lábios nunca 
ninguém ouvira, estava disso certo. Compunha consoante o que fazia, 
sendo sempre diferente a criação, consoante regava uma planta, 
ou arrancava uma erva daninha, ou lavava a tijoleira, ou enrolava a 
mangueira, ou semeava em vasos redondos as flores mais coloridas. 
Cada coisa tinha e merecia a ode mais diferenciadora, a alegria mais 
pura, a sinfonia mais completa.

O homem não reparava, absorto nos seus sachos, regadores, 
peneiras e composições renovadas todos os dias. Mas o seu assobio 
atraíra companheiros alados. Primeiro apenas um, depois dez, ao 
fim de algumas semanas cem, agora eram milhares os pássaros que, 
todas as tardes, pousavam nos telhados em redor para o ouvirem 
assobiar. Calados. Num silêncio respeitoso. Movendo apenas a 
cabeça nos agudos, repousando o bico entre as penas do peito nos 
graves, agitando as asas nos empolgamentos, fechando os olhos 
nas suavidades. Ao fim da tarde partiam, rumo às suas árvores. 
Escondiam-se nas frondosas palmeiras, chilreando, cantando, numa 
algazarra inusual. Quem passava pelo jardim quase jurava que eram 
as árvores a cantar, tão ocultos os músicos de asas. Qualquer ouvido 
atento identificaria, sem hesitações, as criações do homem, agora 
assobiadas em orquestra dentro de todas as árvores dos jardins 
da cidade.

Até àquela tarde. O homem plantara dois vasos de amores- 
-perfeitos, contemplava a sua obra com um assobio transparente, 
redondo, a melodia mais bela saída directamente da alma para o fim 
de tarde. Os pássaros pousados desde o início nos telhados das casas 
levantaram voo. Todos ao mesmo tempo. Como se tivessem assim 
combinado ao longo de anos. Milhares desceram num segundo até 

ao homem e levantaram-no no ar. Com os bicos, com as garras, com 
as asas. Gentilmente o levaram pelos céus até um dos seus ninhos. 
Suavemente o depositaram entre ramos e gravetos. Como se fosse 
um filho. Como se aquele fosse, a partir desse dia, o seu berço.

O homem sorriu e apertou-se contra si próprio. Feliz.
Começou a assobiar a mais estranha e nova criação. Sem penas…

 



...
Quando a menina atingiu a idade escolar, um enorme 
dilema tomou o coração dos já dilacerados progenitores. 
Não podiam mantê-la em casa, onde tinha vivido desde 
o nascimento, só saindo raras vezes e sempre com toneladas 
de lã a envolver os seus também magros ossitos. Mas, por 
outro lado, sujeitar a filha a um regime de risco constante era 
por demais aflitivo. Seriam os ares da manhã, muitos certamente 
invernosos de frio, ou outonais de folhas caindo com ovos de 
vírus, ou primaveris de malmequeres futuros flutuando nos ares, 
ou estivais de calores assombrosos nos seus perigos; seriam as 
diferenças de temperatura, verdadeiros choques térmicos sempre 
que a menina saísse de uma sala 
de aula para os corredores gelados da escola; seria o contacto 
com outros seres humanos, quantos deles sabendo-se lá de onde 
viriam, infectados das suas casas pobres, cheios de 
perigos microscópicos. Que fazer, para proteger o seu tesouro?
             ...


