
As cidades guardam joias 

 

Sabes, eu vivi aqui toda a minha vida. Arrastava os cabelos loiros da minha boneca favorita pela 

calçada do pequenino parque infantil da Estrada de Benfica, chamava-lhe Lua, ou Maria, ou só 

Boneca, conforme a birra ou a brincadeira, desenhei-lhe sardas castanhas com uma caneta de 

feltro, para que ficasse mais parecida comigo, e pedi à avó que lhe costurasse umas asas, para 

que nos dias em que fosse Lua, pudesse chegar ao céu sem dificuldades. A avó observava-me 

atenta, a partir do espaçoso banco castanho descascado pelo tempo, sempre com um sorriso 

espontâneo, suave, agora percebo que é difícil não sorrir quando olhamos para quem amamos, é 

um instinto natural ou coisa que o valha, se há acontecimento que a ciência devia estudar é o 

amor que sai dos sorrisos. E a verdade dos sorrisos que são dados por amor.  

Da escola até casa ia colecionando as folhas secas que o Outono me oferecia, levantava-as contra 

a luz do sol, até lhes descobrir as veias escuras, e ficava a completar-lhes os contornos com 

outras formas imaginadas, o Universo é tão frágil para as mãos influenciáveis de uma criança, e 

eu era só descoberta. Li algures, num desses artigos de opinião que enchem o ego dos 

intelectuais, que a ordem natural da vida está errada, o certo seria começarmos por ser adultos, e 

terminar na infância, em defesa dessa velha ideia de que a felicidade só chega no fim de um 

caminho tortuoso, que dignifica e valida essa felicidade, pela qual devemos ser eternamente 

gratos. Digo-te, eu sou pelo tudo ou nada, eu sou pela sobremesa antes das refeições, o primeiro 

ensinamento da vida tem de ser a possibilidade do impossível, porque o que se segue, é um 

desgaste inquietante da pureza genuína, uma cebola que vai inevitavelmente perdendo as suas 

camadas, até ser apenas um núcleo duro e incomestível.  

Desculpa os parênteses, falava-te da minha infância, mas tenho esta despojada sensação que foi a 

quase-morte da adolescência o combustível para esta ânsia de querer ser tudo, sentir tudo. Jurei a 

pés juntos, enquanto esmagava um cigarro proibido na ponte esguia que leva ao Estádio da Luz, 

que um dia seria a melhor bailarina que o mundo já viu. O Tó Zé olhou-me descrente e riu às 

gargalhadas, “esquece miúda, deixa de programar e anda sentir”. Arrastou-me até ao Parque 

Bensaúde, parou orgulhoso junto a um banco resguardado, e obrigou-me a gatinhar para debaixo 

dele, tinha gravado com o canivete roubado ao pai um poema do Fernando Madureira, “falar de 

amor, é falar de ti, olhar-te nos olhos, e ver-me lá”. Os rabiscos valeram-lhe um beijo fortuito e 

uma explicação demorada sobre cidadania. O Universo é tão errático para a rebeldia e 

ingenuidade dos beijos de adolescente, e eu era só corpo. Acabei por não subir ao palco em 

pontinhas dos pés. Ocorreu-me agora, que estou farta das camisas-de-forças em que colocamos 

os nossos sonhos, e por arrasto, a nossa felicidade, envenenamo-nos a nós próprios com tanta 

facilidade, que qualquer um pode ser um assassino. Devia existir um tribunal da vida, ou coisa 

que o valha, onde se julga quem anda na linha, punições severas para quem se anula, para quem 

vive atrelado nos caminhos traçados pelos outros, para quem se condena à pena de morte ainda 

em vida. Eu nunca sequer tentei ser bailarina, devia receber prisão perpétua por isso.  



Desculpa os parênteses, mas precisava de respirar um pouco antes de falar de ti. Depois vieste tu. 

No tempo verbal certo. Não sei precisar o momento em que te caí aos pés, mas recordo a 

descarga de medo que me percorreu o peito (não é engraçado que o medo ande sempre de avanço 

ao amor?) quando soube, com uma mortal dose de certezas, que era mais provável sair-me a 

lotaria do que negar-te um abraço. E nunca mais te neguei nenhum. A verdade é que nem sempre 

é tudo tão canibalesco para entregarmos o coração num só segundo. Acho que demorei a 

habituar-me ao teu cheiro, a transportá-lo na memória, a estender-te as mãos e a compreensão, 

que só o tempo faz chegar. Mais tempo ainda para que o tocar dos nossos sentidos se alinhasse 

num concerto perfeito, onde cada um sabe o exato momento em que deve sentir as cordas ou só 

deixar-se esperar. Sim, demorei a cair-me por ti. Já não me lembrava do quanto é bom esperar 

pelo amor, ir montando cada parede, cada canto, cada viga, cada teto, enfim, cada espaço para 

cuidar. E para além de montarmos espaço dentro um do outro (afinal, o amor são duas almas a 

conviver no mesmo corpo), deixaste a chave da tua casa enrolada num bilhete de letras bonitas, 

“as casas nem sempre são abrigos, mas as pessoas são sempre casas onde nos podemos abrigar, 

p.s. – a minha varanda tem o pôr-do-sol mais bonito de Lisboa”.  

Tenho saudades das nossas manhãs de Domingo na marquise envidraçada, a luz afunilada pelas 

cortinas que dormiam até mais tarde, o ignorar do reboliço das ruas e dos barulhos egoístas de 

quem não tem tempo para amar, as manhãs de Domingo foram feitas para amar, disso tenho a 

certeza. Gostava do monte descaído de panquecas empilhadas que regavas com o xarope mais 

amargo do supermercado (para despertar as papilas gustativas, argumentavas), do avental que 

deixavas a serpentear sobre o teu ombro enquanto pousavas orgulhosamente a tua heroica 

mistura de ingredientes sob o meu colo, como se carregasses um diamante, do sorriso que me 

davas, agora percebo que é difícil não sorrir quando olhamos para quem amamos. Quando te rias 

para mim o meu mundo insuflava como um balão. Juro que o sentia a dilatar, a expandir-me para 

além do que o corpo nos deixa sentir, suponho que me faltava o espaço ou o ar, era tão completa, 

tão pequena, tão aconchegada, que não precisava de mais nada. O Universo é tão pequeno para 

um amor como o nosso, e eu vivia só para ti.  

Fico com a sensação que, durante todo o tempo que partilhámos, tocava a mesma música no gira-

discos, as lembranças que temos dos bons momentos são sempre demasiado romanceadas, disso 

tenho a certeza, como as tuas panquecas, não eram tão preciosas como as julgavas, mas as 

manhãs de Domingo junto à marquise envidraçada, tornavam uma casa qualquer, de um prédio 

qualquer, com uma vista qualquer, o sítio mais feliz para se existir na vida. Foste tu que 

apontaste um dia para Monsanto e disseste “o sol morre ali, olha como fica bonito”, até aí nunca 

tinha reparado, vivi aqui toda a minha vida, mas andava tão distraída dela até tu chegares, “não 

me mentiste, a tua varanda tem o pôr-do-sol mais bonito de Lisboa”.  

Se eu pudesse voltar agora para a eternidade daquele momento que não durou mais do que um 

castelo na areia, eu diria que ainda te consigo sentir derrotado nos meus braços. Ainda sei de cor 

a prece de agradecimento que recitava quando, antes do tempo nascer, ficava a ver-te repousar o 

corpo. Mas não me consigo recordar do dia em que te perdi, acho que a lucidez obriga-nos a 



esquecer na consciência o que nunca esqueceremos no coração. Revoltei-me tanto com a minha 

falta de memória, durante tanto tempo não voltou a ser Domingo, não voltei a amar a luz filtrada 

por entre veios de folhas secas, deixei de me encantar com os secretos poemas rabiscados em 

bancos de rua vazios. Não fui descoberta, nem corpo, muito menos amor, só uma testemunha da 

vida, uma pedinte que te procurava em cada esquina.  

Depois percebi que não tinha de te encontrar, só tinha de olhar à minha volta. Reconheço agora, 

na lucidez do tempo corrido, que as cidades guardam quem somos, são os guarda-joias das 

nossas histórias. Eu já não te posso encontrar, mas posso ver-te em todos os lugares, por mais 

banais que eles sejam. Posso ter um guarda-joias vazio e pobre, comido pela tortura da perda, 

voltar ao parque infantil da minha infância, e ao banco de jardim que o Tó Zé eternizou, e sentir 

apenas a fragilidade do Universo. E achar que esta cidade é só um túmulo sem ti. E que sem ti 

sou uma inutilidade. Ou posso ter um guarda-joias repleto de diamantes, voltar a esses lugares, e 

condená-los a serem apenas a mais pura felicidade dos tempos felizes. Afinal, as cidades são 

sonhadas para serem verticais, mas o amor é transversal, os passeios que percorríamos pela 

Estrada de Benfica estão ladrilhados pelo laço das nossas mãos, continuo a gostar das folhas de 

Outono tanto como gostava da verdade do teu sorriso, continuo a acreditar em poemas e em 

histórias de amor, quer estejam escritas num livro ou num banco de jardim, e ainda sinto o cheiro 

das tuas panquecas de Domingo. Posso continuar a sonhar em ser bailarina, e tenho sempre o 

pôr-do-sol de Monsanto.  

Sabes, eu vivi aqui toda a minha vida. E vou ficar aqui contigo, pelo resto do que me falta. Ficas 

também? 


