HALIKARNAS
Jorge Listopad

Ele entrou no sonho com a facilidade do corpo velho ao entrar nas águas do mar brasileiro,
entre Salvador e Recife. Iniciou o sonho com algumas ideias simples - era pintor de quadros
brancos e estrangeiro - mas igualmente partilhava o sonho da mulher que dormia a seu lado e que
no sonho era a sua mulher.
Ela entrou no sonho acompanhada do delicado ruído da maçã ao cair da árvore, porém a
queda não era livre por entre os ramos frondosos, folhas e outras maçãs, prolongava-se, longa
como o sopro. Ao cair dentro do sonho estava possuída também de algumas ideias simples- era
lince transformado todas as noites em mulher de cabelo ruivo e quente de Veneza e de belo pescoço delgado; porém o louvor da nuca
nuca de raça, sonhou ele
lia-o nos olhos dele quando não estavam fechados a dormir como agora
Ela não entrava no sonho dele.
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Ele sonhava: eu sonho e também sonho o sonho da minha mulher. Tenho na mão o corpo
de cristal, não, o copo de cristal, da cor das granadas, cristal de Murano marchetado, com transparências nos profundos cortes laterais; dentro do copo o líquido. Ofereço-o a beber à minha
mulher. O vinho do sul, capitoso mas harmonioso, de outra época. Vivo agora em Itália. A minha
naturalidade é turca mas sou mais europeu do que turco, falo inglês e francês (estudei no Egipto)
- como se fazer os parêntesis no sonho? - agora cultivo o italiano com a minha mulher. Ela é
italiana.
Sou italiana todas as noites. O casamento tem de ser festejado à noite ou pelo menos à
hora do crepúsculo avançado.
Casei-me então com a jovem e bela italiana tão rapidamente como o é possível durante o
sonho e, naturalmente, sem tempo de esperar o eventual consentimento do meu pai que, mal
soube do acontecido, fez os preparativos necessários para abandonar, pela primeira vez o seu país,
deixou o palácio solitário na vasta propriedade depois de orar junto aos túmulos dos seus avoengos. Chegou a Itália, anunciando-se apenas com breve antecedência.
Veio para deserdar o meu marido, bem sabia. Levantou-se, porém, uma núvem doirada de
Veneza, perfumada com tal densidade e composição, o perfume não fala, sugere apenas, sabes ...
Ele respondeu, no sonho, que sabia. O pai ficou, no entanto, maravilhado com a nora e com
o filho recém-nascido, corrijo, filhinho, corrijo, fascinado (palavra talvez dispensável mas que
ecoava entre o sonho meu e dela) que nos convidou, pediu que nos levou aos três, num inesquecível cerimonial, para a Turquia, para o seu palácio que eu conhecera até então somente por
fotografias. As últimas 20 milhas do caminho foram atapetadas de flores brancas e amarelas e
vermelhas de nome não conhecido na Europa.
O meu sonho acabou, não tenciono sonhar mais, sonhou o que tinha sonhado que era
pintor, quero acordar, mas o sonho dela continuou.
Oh meu Deus eu não queria mais do que cuidar da criança, pintar as sedas, ouvir a música
do sol, da chuva, da neve (na Turquia há neve ... ) nos vidros dos meus aposentos, e tocar com a
minha sensibilidade nas palavras dos outros durante as ceias mas
... o pai fazia a corte à rriinha mulher; oferecia-lhe porcelanas finas mas obrigava-a a acompanhá-lo nessas compras a Ahasbed onde lhe pôs no dedo da mão direita como de viúva o anel com
um diamante e o anel, sabe-se, é redondo e fechado, sem saída para o dedo cativo. Cortou a· barba
e riu-se muito para ela mesmo no meio dos convidados e depois fê-la sair da sala e foi-se com ela
pelo jardim do vento, vento de dedos enluvados, quem não é turco não sabe, tépido, da flutuação
do desejo.
Fui com as minhas servas comprar mais cores e também linhas de seda à loja do chinês, era
longe mas não muito longe; quando voltámos, o pai do meu esposo já tinha sido encontrado morto
em condições consideradas suspeitas.
Fui condenado a 7 anos de prisão. Durante esse tempo a minha mulher divorciou-se e
casou-se de novo, no sul do país, já na fronteira com o Irão. Ao sair da prisão fui de minha livre
vontade para a ilha de Halikarnas, situada no Mediterrâneo, longe da civilização. Vivi com os
pescadores.
Casei-me com um engenheiro inglês que mais tarde trabalhou para o governo iraniano.
Jogávamos as cartas, visitávamos os amigos europeus e mais de uma vez fomos convidados pelo
shah, que era o seu duplo, mas de uma melancolia real.
Na Europa tinha sido pintor, mas uma vez na ilha lembrei-me dos meus estudos de genética
na Universidade de Alexandria; consegui um novo género de fruta - hoje vende-se em todas as
loja_s de Delikatessen do mundo. A fruta, embora não bonita de forma e de cor (parece uma batata
doce peluda) tem um gosto delicioso, uma textura subtil, o perfume do mel negro. Conhecidos, os
frutos, por "karnas" ou "carnas"- a abreviatura do nome da ilha. Era eu que os cultivava, para
exportação, cada fruto embrulhado em papel de seda, branco, amarelo ou vermelho. Casei-me com
a filha dum pescador e tive três filhas.
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O meu filho do primeiro casamento adoeceu no dia dos seus 16 anos, e apesar de todos os
nossos cuidados, meus e do meu segundo marido que chamou especialistas de Inglaterra, do
Egipto e da Índia, não se restabeleceu. Quase sempre fechado no seu quarto ou apenas falando
com os seus pombos, era duma tristeza atroz. Tinha 19 anos quando ped[u autorização para se
afastar e ir a Halikamas visitar o séu pai de cuja imagem não se lembrava nem sequer eu; obteve o
nosso consentimento, fruto de desespero e cansaço.
Fui preso pela minha actividade em favor da independência da ilha, actividade em Ankara
chamada de "terrorista" e "antiturca"; o meu fllho, ao desembarcar em Halikamas, já não me
encontrou em liberdade. As minhas filhas, suas meias-irmãs, informaram-no sobre a minha ·
situação pessoal; ele instalou-se em casa, dava ordens e começou a dirigir os negócios, à sua
maneira, naturalmente. Quis casar-se com uma das irmãs. Eu, finalmente liberto, voltei para casa.
Entendi todas as alterações trazidas por ele dentro do meu lar e nos negócios e naturalmente não
gostei
Foste sempre ciumento, disse ela no sonho.
O meu sonho já terminou, disse ele, sonhando estar acordado.
Não acabou, disse ela. Fizeste-o beber o chá da raíz dos "karnas": quando cortadas em
noite de lua cheia são venenosas. O meu, o nosso filho, mais morto do que vivo, foi transportado
para terra. Para a terra turca.
Sou eu agora que sonho, o fllho, ou talvez o pai que se transformou em fllho, irei também
para a Europa, quero pintar, esquecer, pintar quadros brancos, ser estrangeiro, e porventura
partilhar o sonho com ela, Myriam, a minha noiva de Halikarnas
sou eu Myriam que sonho que sou lince transformado todas as noites em mulher sem nome
com destino
agora
circulação no único volume
sonho .que sonho
quem
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