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«[…] Who goes to bed with what 

Is unimportant. Feelings are important. 

Mostly I think of feelings, they fill up my life 

Like the wind, like tumbling clouds 

In a sky full of clouds, clouds upon clouds.»

John Ashbery

p a r t e  I

O  D I Á r I O  D e  J e N N Y



© 20
21

 S
ibi

la 
Pub

lic
aç

õe
s



© 20
21

 S
ibi

la 
Pub

lic
aç

õe
s

n a s  t u a s  m ã o s  |  3 7

a tuA cAbeçA rodou na direcção do meu rosto, os 
teus olhos fecharam-se e a tua boca avançou para 
a minha, através de uma lenta rota de luz, risos e 

lágrimas. Quando os teus dentes morderam os meus lábios 
alguém gritou «Bravo!» como na ópera e eu soube que nun-
ca uma rapariga havia sido assim amada. «Espere», dizias tu, 
«connosco há-de ser diferente.» Travavas-me o corpo todo 
com um beijo na palma da mão, os meus dedos agarravam-
-se, entontecidos, à curva funda das tuas pálpebras, e des-
se canto macio de pele eu inventei um homem para sonhar 
até ao dia branco da nossa eternidade. António. Dou-te esta 
aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade.
 António. Muito prazer. Chamo-me António José 
Castro Morais mas toda a gente me trata por Tó Zé. Rap-
taste-me ao terceiro dia: «Jennifer. Diga à sua mãe que hoje 
está muito cansada para passear e venha comigo ver a vida 
verdadeira.» O meu nome é Jenny, porque o pai que eu não 
cheguei a conhecer adorava a heroína de Uma Família In-
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glesa de Júlio Dinis, uma família aliás semelhante à nossa 
no culto discreto da riqueza como prolongamento físico da 
solidez espiritual. Mas tu, António, preferias outra coisa. Eu 
restituía-te o nome de origem, nem sequer era capaz de pro-
nunciar esse diminutivo portátil que te fazia de toda a gente, 
e tu inventavas-me para lá do livro de onde eu tinha saído. 
 Naquela época parecia-me que estas intenções con-
trárias eram a mesma, um código de segredo automático que 
escrevia a grande evidência do amor. Só na noite do nosso 
casamento descobri que havia outra pessoa que te soletrava 
António, querido. Meu querido. Cuidado. É o auge do sol e 
todas as formas da montanha se rendem ao totalitário peso 
da luz. Vais andando, com os binóculos apontados ao mais 
longínquo dos cumes, e de repente vejo o teu pé direito no 
ar, sobre o precipício. Grito cuidado e abraço-te pelas cos-
tas, cais sobre mim no alto de Meteora. Pões um braço sob a 
minha cintura, e a tua face recortada em contraluz rasga-me 
com a insuportável beleza de uma aparição. «Como te cha-
mas, anjo-da-guarda?» Foi a única vez em que me trataste 
por tu. 
 Fizeste o resto da viagem connosco, nesse Verão de 
1935. Vinhas dos mosteiros do Monte Athos, onde nem a 
sombra de uma mulher se permite, nós vínhamos da desi-
lusão de Atenas, que a minha pobre mãe definia incessante-
mente como «a viúva alegre dos deuses», para dar a entender 
que era culta, mordaz e muitíssimo viúva. Não me lembro 
de nenhuma das másculas estátuas dos museus de Salónica, 
apenas manchas de mármore sobre as quais os teus dedos 
evoluíam, longos, quase impudicos pela transparência dos 
ossos e das unhas. Esse fascínio pelos teus dedos valeu-me 
meia dúzia de vitórias ao gamão, no dia em que me levaste às 
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escondidas a ver a vida verdadeira nas sombras sumptuosas 
das igrejas ortodoxas e nos cafés do cais, povoados de velhos 
marinheiros gregos com gestos muçulmanos. Explicavas-me 
as regras mas eu não conseguia ouvir-te, embrulhava-te a 
voz na velocidade das palavras e na cor incerta da íris, quan-
do sorrias era verde-clara e depois tornava-se castanha, o 
nariz afilado, perfeito e imóvel como uma decisão, a boca ex-
cessiva destoando, lábios grossos com os cantos virados para 
baixo como uma permanente trincheira de desconfiança. 
 Nunca fui de falar muito. A minha mãe reforçava 
convenientemente a minha incomunicabilidade doutrinan-
do-me na lei da poupança verbal: uma ideia, meia palavra. 
Seguia-te desesperadamente o trilho dos dedos sobre as pe-
ças de madeira para que me julgasses inteligente, capaz de te 
vencer. Nunca mais voltaria a ganhar-te. 
 Dizem que o amor se faz de uma comunidade de inte-
resses subterrâneos, restos de vozes, hábitos que nos ficam 
da infância como uma melodia sem letra, paixões pisadas na 
massa funda do tempo, mas nesses anos entre guerras os sen-
timentos explicados não interessavam a ninguém. O amor 
era então uma criação fulminante do tédio e da inocência, 
feito do carnal recorte da beleza, magnífico de crueldade. 
Amei-te de repente, com a luminosa injustiça que me afas-
tou de todos os que me amaram por me serem semelhantes. 
Amaram-me ainda mais depois, durante o nosso longo noi-
vado, que me tornou mundana, e adoraram-me a partir do 
dia em que me fiz oficialmente tua mulher, ouvia-os sussur-
rar que estranho, está cada vez mais menina, nunca se viu 
um caso assim. 
 Namorámos em bailes e recepções, eu dava-te a mão 
e o Pedro pegava-me logo na outra mão, sentia a inveja alas-
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trando pelos salões como um perfume sensual, eram meus 
os dois rapazes mais desejados de Lisboa. Talvez não fos-
sem sequer excepcionalmente bonitos. Quando agora olho 
tranquilamente para as fotografias da vossa juventude, vejo 
dois rapazes elegantes procurando atenuar pela distinção 
dos adereços — os chapéus de aba larga, os foulards de seda 
lavrada, os coletes italianos, os casacos de ombros largos — 
certas irregularidades de formas e traços. Eram magros, o 
Pedro ligeiramente mais alto do que tu e quase macilento. 
 Apareciam sempre juntos e nunca demoravam o 
olhar sobre uma mulher. Falavam de pintura, literatura, via-
gens, aborreciam a política e os negócios. A combinação en-
tre esses interesses tão raros nos homens do tempo e a vossa 
suave indiferença às afectações da beleza feminina tornava-
-vos irresistíveis. Criava-se um zumbido abrasador à vossa 
entrada, as raparigas apertavam os pulsos umas às outras e 
segredavam: «Olha o sol e a lua.» Tu, meu querido António, 
eras a lua intrigante — apesar do teu cabelo alourado e do 
teu passo bem mais decidido do que o do Pedro. Ele era o sol 
de melena escura que sorria continuamente só para encan-
dear. Havia também uma espécie de esplendor circulando 
em torno dos dois que se extinguia quando se olhava para 
cada um de vós, individualmente. 
 Tu tinhas para mim uma cintilação própria, António, 
irradiavas uma luz turva, arroxeada, que me sacudia como 
uma onda de febre. Seguia os teus passos mecanicamente, 
enquanto dançávamos. Não conseguia ouvir a música; quase 
desmaiava de embaraço e prazer escutando a batida do san-
gue, atroadora, hipnótica, nunca soube se do teu se do meu 
coração. Ninguém antes te vira dançar. 
 As raparigas rodeavam-me, em enxames, perguntan-



© 20
21

 S
ibi

la 
Pub

lic
aç

õe
s

n a s  t u a s  m ã o s  |  4 1

do que bruxedo te fizera eu. As mais afoitas delas, segun-
do me contaram, tinham tentado vezes sem conta rodopiar 
nos teus braços ou nos do Pedro, em vão. Cansei-me de vez 
das conversas de raparigas, nunca tive uma melhor amiga. 
A cumplicidade de condição parecia-me quase vergonhosa, 
conhecia-as demasiado bem do colégio, onde a minha mãe 
me internara durante cinco anos para me «instruir e disci-
plinar», à maneira inglesa que herdara dos pais dela.
 Creio que nunca me recompus dos risinhos da Vera 
no refeitório, antes do Pai Nosso da manhã, «sonhei que es-
tava na cama com o Salazar, ai, meninas, acho que estou a 
precisar de me casar». Quase todas recebiam cartas de amor 
com assinaturas femininas, «minha extremosa amiga, olha 
esta noite para a Lua às nove e meia que eu vou estar a olhar 
também. Tua muito saudosa Alexandra», e as freiras que 
tudo liam não estranhavam estes arroubos entre meninas, 
nunca lhes ocorria que eram os meninos do Colégio Militar 
quem escrevia as cartas assinadas por Alexandras e Paulas e 
Júlias.
 Fardas, as pessoas apaixonavam-se umas pelas outras 
através do interdito das fardas. Eu tinha um pai morto cheio 
de condecorações no peito, um pai que morrera sem me ver, 
em 1917, a bem do futuro de uma Europa inexistente. Tu 
vestias linho branco ou flanela cinzenta, substituías quase 
sempre a gravata por lenços de seda que me punham tonta, 
sôfrega do teu pescoço alto de rapaz. 
 Ninguém sabia bem de que vivias, viajavas muito, ne-
gócios, dizias, e mudavas rapidamente de assunto. A minha 
mãe desvanecia-se com isso a que chamava pudor, um noivo 
que se apresentava de chaperon e não exibia os seus dotes 
profissionais era um prodígio. «Nem percebo o que é que 
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um rapaz tão exquisite viu em ti», disse-me ela, uma vez, no 
tom de brincadeira que usava para as verdades mais sentidas. 
Arranjava sempre maneira de meter uma ou duas palavras 
em inglês em cada frase, e exquisite era uma das suas favo-
ritas. No dia do nosso casamento passou a tratar-te por tu e 
a dar-te abraços maternais. Perguntou-te se estavas mesmo 
disposto a fazer feliz this little lady e tu respondeste-lhe em 
alemão. Se fosse eu, chamar-me-ia atrevida, e havia de amu-
ar de humilhação.
 A minha frágil mãe não admitia que o saber alheio a 
suplantasse, e, aliás, garantiu que eu lhe ficasse sempre atrás. 
«Dá cá isso, eu faço, tu não és capaz.» O estribilho repetia-se 
sempre que eu tentava fazer alguma coisa nova; foi quase à 
revelia dela que aprendi a tocar piano, «larga isso, criança, 
ainda me desafinas o piano, julgas que podes tapar a tua falta 
de técnica com a fúria», para ela a fúria era uma prerrogativa 
de criadores. Já estávamos casados há vários meses quan-
do tu disseste: «Você é tão intensa, Jennifer, nunca supus 
que uma mulher pudesse ter tanta intensidade.» Foi talvez o 
maior elogio que recebi de ti, e as hostilidades entre mim e 
a minha mãe terminaram nesse instante. A minha fúria era 
afinal um dom, a virtude que te levara a escolher-me como 
única mulher da tua vida, herdeira do teu nome, senhora de 
tudo o que era teu. 
 O Pedro gostava de me escovar os cabelos devagar 
antes de me fazer as tranças, tu querias ver-me sempre de 
tranças e laços. Nas repetidas escapadelas do Pedro eu subia 
a bainha aos vestidos brancos de bordado inglês, punha so-
quetes e aninhava-me ao teu colo, tu acariciavas-me o rosto, 
as mãos, as pernas. Uma vez chegaste a deitar-me no chão e 
encheste-me o peito de dentadas e lágrimas, estiveste qua-
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se a possuir-me e depois pediste desculpa, eu disse-te «vem 
para dentro de mim, não tenhas medo», e tu disseste: «Não 
posso, meu anjo. Não seria justo para si. Eu sou dele, Jenni-
fer. Se quiser, abandone-me.» 
 O abandono não é um acto de vontade mas uma con-
sequência do esquecimento, meu amor. Se amasses outra 
mulher, o meu orgulho traído encontraria forças para deitar 
pazadas de terra sobre o buraco escuro do meu peito. Mas o 
teu amor proibido empurrava-te para o limbo trágico onde 
o meu amor por ti estava afinal condenado a viver. Nem por 
um segundo me ocorreu desfazer o nosso casamento. No en-
tanto, preciso de te dizer que existiu mais do que pura pai-
xão e livre entendimento na minha decisão de permanecer 
contigo para sempre. Houve também altivez, querido Antó-
nio. Não suportaria o desolado desprezo da minha mãe, nem 
o riso das zumbidoras. A mágoa do teu desamor tornava-me 
incapaz de encarar semelhantes afrontas. A pouco e pouco, 
desenvolvi a capacidade de me cingir à felicidade essencial 
de ser a tua mulher. Tu, que nem sequer olhavas para uma 
mulher, tinhas-me escolhido para viver ao teu lado uma vida 
inteira. O sexo que eu desconhecia não podia roubar-me o 
êxtase desta aventura. Permaneceria tua namorada, cúmpli-
ce do teu amante.
 Segundo a Camila, o amor desesperado faz mal à 
pele, desfigura e amarelece-nos os contornos, mas connos-
co nunca, António. O desespero punha-te o fulgor do ouro, 
acho mesmo que te transfiguraste no dia em que a Camila 
apareceu. «Como pudeste trair-me tanto, Pedro?» Choraste 
nos braços dele a noite inteira, aos poucos ele convenceu-te 
a aceitá-la, ofereceu-ta entre pedidos de perdão e juras de 
amor. Assim me deste a filha que me impediu de enlouquecer. 
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 Nesses anos em que o amor todo se concentrava na 
feroz atracção dos corpos, podia-se viver uma vida só do sa-
bor de uns lábios. Eu, pelo menos, vivi.




