DUNAS (metamorfoses)
José Manuel Vllhena ·

Sabes aquela magia dos caracóis todos fora dos esconderijos ao longo dos muros, das plantas,
do empedrado do páteo quando chove? As lesmas mais velhas arrastando-se devagar, ignorando
o tempo?
Algures, em nenhuma parte, ouve-se um violino. É então que pintas os teus quadros brancos onde
provavelmente um dia alguém desenhará o voo das gaivotas vermelhas. Com os olhos. Nomes que
ninguém entende.
Aqui entra Lígia, nua, cheia de liberdade ainda entre os dedos dos pés.
Olha-te. Está nua.
Tu avanças olhando-a. Colocas-lhe as mãos sobre a cabeça. É então que descobres o medo.
Sentas-te. Levantas-te depois. Procuras os cigarros.
Para além da janela só existem as dunas, a praia. Está calor. Quando te voltares ela desapareceu.
Pintas então os lábios de vermelho, despes-te, e choras. Tens sêde.
Lígia? Sim? Porque foste lá? Apeteceu-me. Gosto de lá ir. As dunas, sabes.
E apeteceu-me fazer amor com ele.
Batem à porta. É então que entras. Saímos os três para jantar.
Sabes que nas ruas as pessoas têm sempre pressa. Se lhes bateres à porta a meio da noite falam-te
por detrás das trancas. É por isso que gosto que faças amor com a Lígia.
Sabes aquela magia dos caracóis todos fora dos esconderijos ao longo dos muros, das plantas, do
empedrado do páteo quando chove? É um pouco isso. Os três.
Ao fundo da rua, depois dos caixotes de lixo tombados, a casa velha. É essa.
A mãe tinha as mãos brancas. Côr de rosa.
Quando Lígia sonha há sempre umas mãos brancas que a afogam. Com ternura.
Saíu.
Os caixotes continuam tombados. Saíu. Já não tem pena.
No entanto, às vezes, ... Em que pensas, Lígia? Ora, em nada.
Damos as mãos à volta da mesa. Olhamo-nos durante muito tempo. Sais para ir à casa de banho e
nós baixamos os olhos.
Os empregados olham-nos desconfiados. Pagamos.
Empurramos depois o corpo pelas ruas. Bebemos. Bebemos sempre.
Já não damos as mãos. Rimos. Beijamo-nos na boca.
Alugamos o quarto mais barato da segunda pensão que encontramos. Um casal, sim. Digo.
Entras depois do tempo de dar a volta ao quarteirão. Estamos escondidos atrás da porta, às
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escuras. Sobes. Enganas-te e bates no quarto em frente. Uma velha ameaça chamar o gerente.
Rimos. Descobres-nos. Fazemos amor. Não acendemos a luz.
Em França, quando já não tínhamos dinheiro e o último tinha sido para a gasolina, parávamos à
beira da estrada ao pé daqueles casais de velhos que encostam à berma, tiram a mesa de fórmica
desmontável para fora e comem pernas de frango com água mineral.
Algum problema? Precisam de alguma coisa? Não, não, merci. Oh, ils sont si simpatiques, diziam
de uma forma geral as velhas.
Não querem comer qualquer coisa? Comíamos.
Falamos às vezes disso. Rimos.
Nunca mais vi o Henri. Então voltámos.
De manhã levantámo-nos cedo e saímos. O dono da pensão olhou-nos. Desconfiado.
Depois já não nos rimos tanto. Nem demos beijos na boca.
Comemos três torradas e galões. Eu preferi água das pedras. Partimos.
Nos olhos, ainda, a permanência das cores mais claras, alguns quadros brancos, desbotados, onde
se foram desenhando com alguma insistência os sulcos mais profundos.
Dos lábios , ainda, os beijos. E os fantasmas finalmente saídos dos canteiros, no interior das
árvores mais velhas, dos galhos secos, da terra mudada. Mistérios antigos.
Do lado de fora, um quadrado preto, uma janela com os vidros partidos.
Insinuando-se.
Talvez também cortinas. Mas extremamente vermelhas. E limpas.
Uma espécie de duelo secreto com o tempo. Desde muito antigamente. E que continua.
Lígia, sentindo-se triste, volta à praia.
O vermelho, algum violeta, um pouco de amarelo, descem suspensos, imobilizando-se a poucos
centímetros da areia. Mais intenso no mar.
Lígia caminha por entre a solidão das conchas. Parada.
Rodeia-se do fim da tarde, mais nítido a partir dos cabelos .
Guarda, em pequenas caixas de coral transparente, cada uma das partículas de sal , pétalas
diversas, cheiros, carícias, de que se constituem os corpos. Decompõe-nos nas suas múltiplas
combinações de gestos , medos, ruborizações interiores, imperceptíveis.
Sabe-se nua. Abre então as pernas. Por causa do vento.
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Desenha as dunas. Um ir e vir constante. E sempre outras. As mesmas.
O vento. Alguns escaravelhos, pouco mais.
Há duas noites que ninguém dorme com o barulho do fogo na areia. Desenha então as giestas.
Restitui os lugares mais antigos, as escadas, alguns móveis, Pedro e José, cálices de porcelana
chinesa guardados para ocasiões especiais que nunca acontecem. Algumas conchas.
Não sabe onde meter as carochas, no caso de haver tempestade. Crê saberem os lugares secretos.
Talvez tenham medo.
Regressa à praia. E depois a casa.
o·cheiro das dunas a arder ainda, por entre as nádegas, a boca, no sobressalto quente próprio
dos corpos a abrirem-se.
Pára. E recorda-se: "se soubesses o cheiro das tuas pernas ... gostava que aprendesses a beijá-las". José. Sorri.
Reúne então os espaços brancos. Será Setembro.
Os pássaros, o corpo. O silêncio filtrado pelo silêncio da pouca luz da casa.
As palavras misturadas com o respirar verde das plantas, o transpirar do murmúrio lento dos
móveis, dos múltiplos aquários vazios, de vidro branco, onde se depositou com cuidado a água.
Regressa então a casa. Mas encontra-se na praia.
Num outro lugar, apenas por comodidade, Maria estará grávida.
Paulo e Luís, inutilmente angustiados, agridem-se na tentativa de descobrir o pai.
Maria, sózinha, afasta-se. Resolve abortar.
É então que Lígia se levanta e, sem saber porquê, começa a chorar.

Lígia encontrará Maria numa mesa de café, numa segunda-feira, às dez horas da manhã. Não se
conhecem. Nem nunca mais se voltarão a encontrar.
Lerá um dia, por acaso, num jornal diário, a referência breve do título de um suicídio de rotina.
O de Maria.
Com ele, Lígia fo.rrará o caixote de lixo que Pedro, essa noite ficando lá em casa, irá pôr à porta.
Na rua , talvez do calor, as pessoas , ausentes, movimentam-se com uma ap~rente calma demasiada.
É então que pintas os teus quadros brancos onde provavelmente um dia alguém desenhará o voo
das gaivotas vermelhas . Com os olhos.
Lisboa, 1981
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