


PRÓLOGO

Vou contar-vos uma história. A história de uma família ao longo 
de várias décadas. Uma história de várias vidas que se cruzaram 
no caminho, por acaso ou destino. Vidas que se modificaram. 
Vidas que pereceram. E também vidas novas que brotaram.

Beatriz é o fio condutor de todo este percurso. Desde meni-
na, quase bebé, até à idade dos cabelos brancos e da sabedoria, 
esta mulher percorreu um longo caminho. Enquanto caminhava 
conheceu o amor, construiu uma família, viu-se obrigada a dei-
xar para trás a sua casa e a sua terra, perdeu o marido, encontrou 
apoio na fé, ergueu um novo lar, criou filhos e netos, perdeu 
uma filha e uma neta...

Hoje, Beatriz continua ainda a caminhar, acompanhando os 
passos hesitantes dos bisnetos. Poderia ter-se tornado uma mu-
lher amarga ou amargurada. Em vez disso, é uma pessoa doce e 
caridosa, sempre pronta a uma palavra de amparo ou a auxiliar 
quem dela precise.

Esta história é um pedaço da sua história e dos que com ela 
foram compartilhando a existência, pincelada por momentos de 
ficção e fantasia, mas ainda assim a sua história.
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I

Os dois carros percorriam lentamente a estrada sinuosa e es-
buracada. Quase no final do trajecto tiveram mesmo que parar 
porque o carro da frente, onde seguiam o pai e a madrasta, ficara 
atolado numa zona de lama mais profunda.

Na década de 50, as estradas que uniam os diversos distritos 
da colónia portuguesa de Moçambique — quando existiam —
eram difíceis e sinuosas, chegando em algumas alturas do ano a 
tornar-se intransitáveis.

Felizmente, o percalço não lhes roubara muito tempo e, gra-
ças à experiência e habilidade dos condutores, depressa avista-
ram o rio Limpopo.

Beatriz estava habituada a viagens e aventuras. Desde peque-
na que se lembrava de viajar de um lado para o outro, mudando 
várias vezes de residência. A profissão do pai, funcionário do Es-
tado português, assim o exigia. Porém, desta vez encontrava-se 
invulgarmente ansiosa. Talvez fosse a perspectiva de atravessar o 
rio escuro que começavam agora a avistar.

Finalmente chegavam ao distrito de Gaza, um dos mais exten-
sos e produtivos de toda a colónia de Moçambique.



8 9

O distrito de Gaza, famoso na época pela cultura de arroz 
agulha, ocupava uma área superior a todo o Portugal continen-
tal e na sua vasta planície produzia-se um pouco de tudo: arroz 
agulha, algodão, maçaroca, amendoim, batata-doce, manga, 
papaia, feijão, banana-maçã, ananás, caju, entre muitos outros. 
Para além destas culturas, as suas pastagens eram abundantes e a 
criação de gado das mais diversas espécies também prosperava.

Os carros detiveram-se junto à margem. 
Naquela época ainda não existia por ali nenhuma ponte que 

permitisse a travessia. O único meio de passar para o outro lado 
era num batelão. Este estava ligado a ambas as margens por dois 
cabos de aço e era rebocado de uma margem para a outra por 
meia dúzia de indígenas. Os indígenas puxavam os cabos de aço 
ao ritmo de uma cantilena que ficou por muito tempo a ressoar 
nos ouvidos de Beatriz: “Maria Teresa, Zucutá, Maria Teresa, 
Zucutá...”

A ponte sobre o rio Limpopo, que passou a ligar o Sul e o 
Norte de Moçambique, só viria a ser construída muitos anos 
depois, em 1964, tendo sido inaugurada pelo então Presidente 
da República Portuguesa, no decorrer de uma visita à província 
ultramarina de Moçambique.

Ao ver o aspecto do batelão que se aproximava da margem 
em que se encontrava, Beatriz sentiu-se bastante assustada. O 
batelão enferrujado era abaulado no meio e não tinha qualquer 
protecção nos extremos. Para aumentar o seu desespero, en-
quanto aguardavam que o batelão chegasse à margem, ouvira 
um mufana1 contar ao motorista que, ainda na véspera, um carro 
caíra ao rio ao efectuar aquela travessia.

Com o coração a bater acelerado, Beatriz procurou os olhos 
do pai que, entretanto, se apeara e se encontrava junto ao seu 
carro. Os olhos de ambos encontraram-se e o pai percebeu de 
imediato a aflição da filha.

Jaime Hermógenes adorava a filha. Era a sua menina, embora 
ele tivesse consciência de que ela estava quase a tornar-se uma 
mulher. Chamou-a com um sorriso divertido:

— Anda daí, rapariga! Podes sair do carro que aqui não te che-

ga nenhum jacaré!
Beatriz saiu hesitante do carro, onde seguia com o mainato2  

Tomé, que acompanhava a família há vários anos, e uma mama-
na3  que cuidava de Beatriz desde pequena. A última palavra do 
pai ainda a bailar-lhe na mente.

O pai abraçou-a e sossegou-a: 
— Não tenhas receio, Beatriz! — E prometeu ficar ao lado dela 

durante toda a travessia.
A madrinha, como se habituara a chamar à madrasta, ficara 

no carro. Beatriz sentia-se aliviada por isso. Marta devia estar de 
péssimo humor. Odiava aquelas viagens pelo mato e estradas 
selvagens. Era naquelas alturas — dizia — que sentia mais falta da 
sua amada Lisboa.

***

Marta criara Beatriz desde os dois anos, altura em que se casara 
com o seu pai e a menina fora viver com eles. Era uma mulher 
elegante, de feições austeras e modos algo severos mas Beatriz 
não se queixava. 

Por vezes sentia saudades da mãe, embora mal se recordasse 
do seu rosto. Afinal, tinha apenas dois anos quando a vira pela 
última vez numa despedida dolorosa, angustiante e triste.

Beatriz nasceu no Lago Niassa, na província de Maniamba, 
em Moçambique, a 20 de Janeiro de 1934, e era a mais nova de 
4 irmãos. Filha de uma negra de Niassa da qual não se recorda o 
nome e de pai branco, Jaime Hermógenes, natural de S. Sebas-
tião da Pedreira, uma freguesia de Lisboa, funcionário do Estado 
português, em Moçambique.

Ela não sabia muito bem como se tinham passado as coisas e 
ao longo dos anos nunca se atrevera a perguntar. Sabia apenas 
que o pai vivera com a mãe e que tiveram vários filhos além dela. 
Depois, era ela ainda uma bebé, o pai tinha deixado de apare-
cer. Soube mais tarde que tinha viajado para Portugal em Licença 
Graciosa, uma licença de seis meses concedida aos funcionários 
do estado para passarem uns tempos na terra pátria. Regressara 

1 Rapaz pequeno, no dialecto changana.

2 Homem que cozinhava e lavava a roupa.

3 Mulher negra, em dialecto changana, também pode significar mãe.
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casado com Marta.
Beatriz não sabia se os dois já estavam noivos ou o que tinha 

sucedido. Aliás, na altura em que foi viver com o pai e a madras-
ta, ela não sabia nada de nada... Tinha apenas dois anos!

O pai foi sempre seu amigo e ela ama-o muito. A madrasta, 
Marta, a quem ela chama carinhosamente madrinha, também 
tentou educá-la e prepará-la para a vida da melhor maneira que 
soube ou pôde. 

Beatriz cresceu tentando adaptar-se a um mundo diferente 
daquele em que nascera e passou a sua adolescência enredada 
no conflito de culturas. Talvez por isso tivesse sentido desde 
muito cedo a necessidade de um porto seguro, algo imutável e 
permanente, na sua vida. O porto seguro que encontrou para si 
foi Deus. Com Ele tinha longas conversas silenciosas e era a Ele 
que confessava os seus maiores receios e os seus mais profundos 
desejos.

Agora Beatriz tem 15 anos e a família muda-se uma vez mais. 
Desta vez o seu destino é a vila do Xai Xai (João Belo), no distrito 
de Gaza. E ela deseja que desta vez tenham vindo para ficar.

Olhando as águas negras e assustadoras do rio Limpopo, Be-
atriz recorda uma vez mais o dia em que o pai foi buscá-la para 
viver consigo. O dia em que pela última vez esteve nos braços de 
sua mãe. Corria o ano de 1936, quando o pai foi buscá-la, e aos 
outros três filhos mais velhos do que ela. Era uma manhã cinzen-
ta que ficou gravada no fundo da sua memória e do seu coração.

O pai chegara acompanhado de um cipai4  e levaram-nos a 
ela e aos irmãos. Ela não queria sair dos braços da mãe e chorava 
aflita. Por entre lágrimas e soluços, murmurava “Patê kastima! 
Patê Kastima!”5.  

A súbita paragem do batelão arrancou-a às suas recordações. 
Estavam finalmente do outro lado do rio e não avistara nenhum 
jacaré. 

De novo nos carros, seguiam agora por uma estrada ladeada 
por eucaliptos. Do lado direito, Beatriz avistou um campo de 
aviação. 

Ei-los, enfim, chegados ao seu destino - a vila do Xai Xai.

***

O nome oficial da vila era Vila de João Belo, nome dado pelo 
comandante português com o mesmo nome, mas na realidade 
era conhecida por todos pelo seu nome no dialecto changana — 
Xai Xai (ou Chai Chai).

O vasto território moçambicano foi habitado durante séculos 
por inúmeros povos das mais diversas origens. Desde os bantos, 
no século I d.c., passando pelos árabes, indonésios e persas, até 
aos portugueses, que chegaram no século XV, época da expan-
são e dos descobrimentos. Foi esta diversidade que transformou 
Moçambique numa teia de línguas e culturas que se foram mis-
turando e adaptando com o correr dos séculos.

Changana é uma das linguagens que emergiu deste caldo de 
culturas. Uma linguagem que une várias raças, etnias, clãs e tribos 
de uma região. Era este o dialecto falado pela maior parte dos 
indígenas da Província do Sul do Save, onde se situava o distrito 
de Gaza e a vila do Xai Xai. Portanto, para além do português, 
naquela região falava-se o changana ou landim6. 

Ao longo dos anos, os próprios portugueses que ali habita-
vam foram assimilando alguns desses termos, utilizando-os na 
sua linguagem diária.

No início da década de 50, a vila do Xai Xai era bastante grande 
embora com pouca população branca, pelo que toda a gente se 
conhecia. A economia local derivava do grande potencial agrí-
cola da região, do comércio e, acima de tudo, da Companhia 
Algodoeira. A Companhia Algodoeira do Sul do Save controlava 
a produção de algodão em todo o distrito, fornecendo sementes 
e acompanhamento técnico, desde a sementeira à apanha do 
algodão, efectuada nos meses de Verão. O algodão produzido 
era vendido nas instalações da mesma.

A estrada que vinha do batelão atravessava a vila e Beatriz ia ab-

4 Autoridade indígena.

5 “Dói-me o coração! Dói-me o coração!” No dialecto falado na região de Niassa.

6 Outro nome para o mesmo dialecto ou língua. O changana também é designado 

por alguns autores como xangane ou xangana.



12 13

sorvendo tudo com o olhar, naquele final de tarde ensolarado. 
Quintais e campos, campos e quintais. Depois, o edifício da Ad-
ministração do Concelho, onde o pai iria trabalhar, e o Clube de 
Gaza, que Beatriz viria a frequentar alguns anos depois.

Chegados ao centro da vila, avistaram as instalações dos Ca-
minhos de Ferro, onde o chitimela7, conforme lhe chamavam os 
habitantes locais, se encontrava parado. 

Além da linha de comboio, os Caminhos de Ferro possuíam 
também uma Estação de Camionagem. As camionetas faziam o 
transporte de mercadorias de Lourenço Marques (a capital da 
colónia, que depois do 25 de Abril passou a chamar-se Maputo e 
que se tornou, após a independência de Moçambique, a capital 
deste país) para todo o distrito e uma frota de machibombos8  
transportava pessoas e bens para todo o sul do Save.

Existiam ainda algumas pequenas oficinas, uma empresa que 
se dedicava a contratar mão-de-obra negra para trabalhar nas 
minas da África do Sul e algumas cantinas. As cantinas eram casas 
comerciais onde se vendia um pouco de tudo, desde bens de 
primeira necessidade a artigos mais luxuosos. Algumas possuí-
am também cafetarias e ofereciam serviços de hospedagem aos 
viajantes.

Pararam em frente a uma dessas cantinas e Jaime apeou-se, 
dirigindo-se à entrada. Beatriz leu a tabuleta no alto da fachada 
do edifício — “Casa Cruz”.

Momentos depois, o pai saiu do edifício e gritou-lhe: — Bea-
triz, anda comigo!

Ela saltou imediatamente do carro e correu no encalço do pai 
que se afastava já em grandes passadas. Os carros seguiram-nos 
lentamente. 

— Daqui podemos bem ir a pé. Segundo me indicaram, a casa 
onde vamos morar fica mesmo ali na esquina com a igreja. 

Estavam apenas a alguns metros de uma bonita igreja e Bea-
triz sentiu de imediato vontade de entrar. Desde muito pequena 
que encontrara na Casa de Deus um refúgio. Era sob o tecto 
sagrado que conseguia reflectir e apaziguar o seu espírito. As 
igrejas — sobretudo quando se encontravam vazias e silenciosas 

— transmitiam-lhe uma sensação de paz e segurança que não 
conseguira ainda encontrar em nenhum outro lugar.

Sabia, contudo, que agora não seria possível visitar a igreja. 
Talvez mais tarde — pensou — e apressou-se a seguir o pai. 

Mal contornaram a esquina, ficaram diante da casa que iria 
agora ser a casa deles. Esta parecia recente e estava pintada de 
um amarelo pálido. Na frente, podia ver-se um pequeno jardim 
bastante maltratado. Devia estar desocupada há bastante tem-
po.

— É aqui — disse-lhe o pai. — Agora vai ajudar a tua madrinha. 
Não tarda a escurecer e quero estar instalado antes que o sol se 
ponha!

Beatriz obedeceu à ordem do pai e encaminhou-se para o 
carro onde estava a madrinha.

— Venha, madrinha! É aquela casa amarela ao lado da igreja. 
É bonita, não é?

— Bonita! — retorquiu Marta num tom mal humorado. — Bo-
nito seria que desta vez ficássemos o tempo suficiente para eu 
a compor à minha maneira. Começo a ficar saturada desta vida 
cigana que o Estado obriga o teu pai a viver!

Reparando no ar impaciente da enteada, Marta resolveu con-
temporizar. Afinal, a garota não tinha culpa alguma e também ela 
não ganhava estabilidade nenhuma com aquela vida itinerante. 
Além disso, Beatriz portara-se de maneira impecável durante 
toda a viagem, não a tendo aborrecido uma única vez.

— Tens razão, Beatriz. A casa parece engraçada e tem a vanta-
gem de ficar mesmo ao lado da igreja. Assim, quando resolveres 
desaparecer, sei que não vou ter de ir longe para te encontrar!

Marta embirrava um pouco com aquela mania dela de passar 
horas enfiada na igreja. Achava que uma rapariga bonita e casa-
doira como ela devia preocupar-se mais em fazer o enxoval e 
ir a bailaricos do que a passar a maior parte do seu tempo livre 
dentro de uma igreja. Não que ela própria não fosse católica. 
Fora criada na fé cristã e ia à missa todos os Domingos, porém 
achava que a enteada passava horas demais metida na igreja.

Na sua juventude, Marta fora alegre e desinibida. Sempre 
gostara de bailes, namoricos e jogos de salão. Fazia-lhe confu-
são a pacatez de Beatriz, capaz de passar horas sem proferir uma 
única palavra.

7 Comboio, no dialecto changana.

8 Autocarros.
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Bem, isso agora ia certamente mudar! Aquela vila parecera-
-lhe, à primeira vista, um lugar civilizado e Jaime prometera-lhe 
que, desta vez, tinham vindo para ficar. 

Beatriz estava quase a fazer 16 anos, ia certamente encontrar-
-lhe um marido que a acordasse para a vida e a fizesse deixar de 
lado as beatices.

Entraram em casa, seguidos pelo Tomé e pela mamana que 
se chamava Nomi. 

Os serviços deviam ter mandado limpar e arejar tudo recen-
temente, pois sentia-se ainda o cheiro da cera do soalho e um 
leve odor a lixívia. 

Marta congratulou-se:
— O dia começa agora, no seu final, a correr menos mal. Pelo 

menos, apresentam-nos uma casa decente!
O amplo vestíbulo em que se encontravam estava ladeado 

por quatro portas e à sua frente um lanço de escadas dava acesso 
ao piso superior.

Como era habitual naquela época, nas casas destinadas aos 
funcionários do Estado com alguma importância, como era o 
caso de Jaime Hermógenes, a casa encontrava-se toda mobilada 
e equipada. 

A família trazia consigo muito pouca coisa. Além das roupas e 
objectos pessoais, transportavam apenas dois baús.

O primeiro continha o serviço de jantar e o faqueiro que Mar-
ta trouxera da metrópole, algumas peças decorativas de estima-
ção, com as suas próprias histórias, como ela costumava dizer, 
alguns retratos e suas respectivas molduras e muito pouco mais.

No segundo acomodava-se alguma roupa de cama que 
fizeram questão de trazer com eles, o enxoval de Beatriz e sua 
preciosa e única boneca, vinda do outro lado do mar.

Enquanto o pai e a madrasta se atarefavam em ordens aos 
dois empregados e a discutir algum outro assunto a que ela nem 
sequer deu importância, Beatriz impacientava-se, desejosa de 
descobrir o que havia por detrás de todas aquelas portas. Como 
que a adivinhar os pensamentos da sua filha, sempre tão reserva-
da e sorumbática, Jaime voltou-se para ela e ordenou:

— Vai, rapariga, a casa também é tua. Desvenda lá os seus 
mistérios! Corre todos os cantos e vê lá se descobres qual há-de 
ser o teu quarto!

Beatriz não precisou de ouvir mais nada. Sibilou um “Kani-
mambo, paizinho”. E desapareceu da vista deles.

A primeira porta do lado esquerdo da entrada era uma grande 
sala de jantar. No centro pendia um enorme lustre que parecia 
feito de milhares de cristais cintilantes. Sob o lustre dispunha-se 
uma comprida mesa de madeira negra onde caberiam à vontade 
cerca de vinte comensais. Na parede extrema da sala, rasgava-se 
uma enorme janela que deixava entrar os últimos raios dourados 
de sol, ornada por um reposteiro de tafetá cor de pêssego. Mes-
mo ao seu lado direito, a parede onde ficava a porta albergava 
um gigantesco móvel da mesma madeira da mesa, onde deve-
riam estar guardadas as louçarias. 

Beatriz avistou ao fundo da sala de jantar uma outra porta. 
Encaminhou-se para ela e deparou-se com uma pequena copa, 
logo seguida por uma cozinha clara e fresca, onde não se deteve 
em pormenores. 

Na cozinha havia uma porta que dava para as traseiras da casa 
mas Beatriz decidiu adiar a excursão ao exterior. Saiu da cozinha, 
por uma porta à sua direita, não tornando a passar pela enorme 
sala de jantar. 

O pai e a madrinha já não se encontravam no vestíbulo e ela 
resolveu deixar as duas portas do andar debaixo para mais tarde. 
Queria descobrir o seu quarto. 

O quarto era sempre a parte da casa que preferia. Lá podia, 
normalmente, estar sossegada a costurar vestidos para a sua 
boneca ou entreter-se a fazer pequenas matronas de trapos que 
muitas vezes oferecia para as quermesses da igreja ou a alguma 
tombazana9 triste com quem se cruzasse no caminho. 

Sabia que a madrinha queria que ela costurasse ou bordasse 
peças para o seu enxoval, por isso mantinha sempre um desses 
trabalhos por perto para iludir a sua vigilância e evitar assim uma 
nova reprimenda ou castigo. 

No andar superior ficavam três quartos e uma grande casa de 
banho, o que na época poderia ser considerado um luxo, pois 
muitas casas nem sequer possuíam casas de banho no interior e, 
quando existiam, costumavam ser pequenas e acanhadas. 

Antes de entrar em qualquer um dos quartos, ouviu a madri-

9 Rapariga, em dialecto changana
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nha chamá-la à porta do primeiro quarto à esquerda.
— Beatriz, eu e o teu pai vamos ficar neste quarto. Tu se quise-

res podes ficar com o do outro lado que parece ser o mais alegre 
e espaçoso!

— Mas podes escolher qualquer um dos outros, se preferires 
— acrescentou o pai, sorrindo à porta do quarto.

Jaime estava bastante satisfeito. Aquela casa era magnífica, 
muito melhor do que qualquer uma das anteriores que tivera 
ocasião de habitar. E simpatizara com o Xai Xai.

— Mas escolhe depressa, rapariga, e arranja-te porque estou 
esfomeado! Hoje não jantamos em casa, vamos ao restaurante 
da Casa Cruz, que o Tomé ainda não encheu a despensa. 

Beatriz não teve necessidade de ver os outros quartos para 
decidir que iria ficar com o que lhe haviam sugerido. Entrou no 
quarto que passaria a ser seu. A sua mala já estava aberta em 
cima de uma grande cama de casal e Nomi estava a arrumar as 
suas roupas no armário. Pelos vistos, ninguém tinha tido dúvidas 
que ela ficaria com aquele quarto.

O quarto estava decorado em tons pastel e tinha uma grande 
janela de onde se via um pedaço do jardim que ficava em frente 
à Casa Cruz.

— Menina, — disse-lhe Nomi — posso preparar o seu banho, 
agora? O seu pai parece estar com pressa para sair!

— Sim, Nomi. Obrigada. — respondeu-lhe Beatriz, dirigindo- 
-se ao armário e tirando um vestido azul.

Uma hora depois encontravam-se os três sentados numa das 
mesas do restaurante da “Casa Cruz”, saboreando uma refeição 
quente depois de um dia de viagem extenuante.

***

— Olá paizinho!
Beatriz acabara de chegar a casa vinda do seu primeiro dia de 

trabalho. 
O pai, acedendo aos pedidos da filha de que já tinha idade 

para fazer alguma coisa útil e ganhar o seu próprio dinheiro, 
arranjara-lhe emprego na Casa Cruz, ao balcão da secção da 
venda a retalho.

Corria o ano de 1951 e a Casa Cruz tornara-se numa das me-

lhores casas comerciais da vila. A cantina encontrava-se dividida 
em várias secções: venda a retalho para europeus, venda a reta-
lho para negros, restaurante com bar, bombas de gasolina e, no 
primeiro andar, possuía quartos para alugar aos viajantes. Além 
disso, tinha ainda um grande armazém de mercadorias, situado 
nas traseiras do edifício, aonde muitos dos comerciantes da vila 
e arredores iam abastecer-se.

Fora o próprio patrão, o senhor Cruz, que de passagem pela 
vila acertara tudo com ela e com o pai. Beatriz fora colocada a 
ajudar no balcão de venda a retalho para europeus.

O patrão apresentara-a ao colega, um senhor de meia-idade 
com uns olhos intensamente azuis. O senhor Clemente, assim 
se chamava o colega, encarregou-se de lhe mostrar “os cantos à 
casa” e de lhe ensinar o que tinha de fazer. 

Naquela secção havia um pouco de tudo, desde figurinos de 
moda, importados das principais capitais europeias, e tecidos 
finos a louças e brinquedos. Mas o que mais encantara Beatriz 
fora a magnífica montra de chocolates e bombons. Havia-os das 
mais variadas formas e cores.

Beatriz era irremediavelmente gulosa. Adorava tudo o que 
fosse doce! Mas o chocolate era a sua perdição!

Aliás, fora exactamente por causa do chocolate que o patrão, 
atento e espertalhão, a chamara uma manhã — meses depois 
deste primeiro dia — ao seu escritório. 

Nas suas passagens pelo Xai Xai, o senhor Cruz já tinha repara-
do no modo como a rapariga olhava gulosamente para a montra 
das doçarias e numa ocasião ou outra já a tinha apanhado a sa-
borear um chocolatezito. Nessas alturas, a moça embaraçara-se 
e procurara disfarçar. Fora uma dessas situações que o levara a 
chamá-la para falar consigo.

— Senta-te, Beatriz.
Toda ela se sentia a desfalecer. Iria o patrão mandá-la embora 

por causa do raio do chocolate? Sem se sentar, apressou-se a 
desculpar-se:

— Senhor Cruz, peço imensa desculpa por estar a comer o 
chocolate mas eu posso pagá-lo e prometo que não volta a 
acontecer.

O Cruz sorriu.
— Calma rapariga! Não te pese a consciência por causa dos 
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benditos chocolates. Chamei-te, aliás, para te contar uma histó-
ria. Agora senta-te, por favor.

Beatriz sentou-se, um pouco mais sossegada por aquelas pa-
lavras e ele recomeçou a falar.

— Também eu, quando tinha a tua idade, talvez menos um ou 
dois anos, trabalhei numa cantina parecida com esta. E sabes, 
os chocolates também eram a minha tentação. Um dia o meu 
patrão apanhou-me com a boca na botija, ou melhor dizendo, 
com a boca cheia de bombons de chocolate. E sabes o que fez?

Beatriz ficou novamente apreensiva e respondeu um quase 
inaudível:

— Não, senhor Cruz.
— Pois bem, eu conto-te. Pediu-me que o acompanhasse ao 

escritório, tal como eu estou agora a fazer contigo, e lá chegados 
disse-me: “Oh Cruz, de hoje em diante não precisas de andar 
para aí a comer chocolates às escondidas. Tens carta branca para 
comeres todos os que te derem na real gana!”

Como deves calcular, eu fiquei mais contente que um passa-
rinho e não esperei por nova autorização. Não precisei de muito 
tempo para apanhar tal dor de barriga que nunca mais na minha 
vida tive vontade de comer um chocolate. Portanto, rapariga, 
agora digo-te o mesmo que esse meu patrão me disse, de hoje 
em diante tens carta branca para comeres os chocolates que te 
apetecer. Faço só um acrescento — vê lá se não apanhas uma dor 
de barriga porque não te desconto os chocolates no ordenado 
mas se me faltas por causa deles, desconto-te com certeza o dia! 
Agora podes ir.

Beatriz ergueu-se e pediu licença ao senhor Cruz para se 
retirar. Nem sequer pôde agradecer a autorização relativa aos 
chocolates porque ainda não conseguira perceber se o patrão 
falava realmente a sério ou se estava a entrar com ela. Contou 
ao senhor Clemente a entrevista que tivera e os seus olhos azuis 
sorriram:

— Podes crer que o Cruz não brinca em serviço, Beatriz. Se te 
deu essa autorização, estás à vontade com os chocolates. 

A partir desse dia, Beatriz ficou encarregue da montra dos do-
ces. Sempre que aparecia algum cliente a pedir chocolates ou 
docinhos, o Clemente passava-lho e lá ia ela para o interior da 
gigantesca montra de chocolates, onde além do saco de choco-

late enchia também os seus bolsos.
E não, nunca apanhou nenhuma dor de barriga nem tão pou-

co enjoou os chocolates. Muitos anos depois, no Inverno da sua 
vida, continuaria a apreciar saborear chocolates e doces.

O primeiro dia de trabalho fora agradável, com o senhor 
Clemente a mostrar-lhe tudo e depois a atender a sua primeira 
cliente. Vinha por isso ansiosa por contar ao pai as novidades 
do dia mas este, que encontrara de saída no alpendre, estava 
apressado para um qualquer encontro de trabalho e ela não teve 
ocasião de lhe contar o seu dia.

Quando entrou em casa, ouviu de imediato a voz de Marta numa 
qualquer altercação doméstica com uma das empregadas que 
haviam contratado depois de se instalarem no Xai Xai. Suspirou 
e seguiu directamente para o seu quarto. Nomi encontrava-se 
lá a arrumar algumas roupas e foi ela quem ouviu uma Beatriz 
entusiasmada a relatar-lhe o seu dia.

Beatriz gostava muito de Nomi. Habituara-se a conversar com 
ela e a tê-la sempre por perto por isso, quando esta faleceu, 
poucos meses depois desta conversa, Beatriz sentiu-se muito 
triste e pesarosa. Para ela, Nomi nunca fora uma simples serviçal, 
tornara-se uma amiga mais velha, uma espécie de mãe, com 
quem conversava mais facilmente do que com a madrasta, e 
que a ajudava a organizar as suas coisas e a sua vida. Quando ela 
partiu, Beatriz sentiu-se um pouco perdida, porém valeu-lhe o 
novo sentimento que crescia dentro de si e não a deixava perder 
a esperança no futuro.

 




