
O Relógio 

 

Cheguei cedo. Demasiado cedo, diria, tendo em conta que nenhuma das minhas irmãs estava lá. 

Fui andando de quarto em quarto até chegar ao fundo do corredor que se abria para a cozinha 

onde faziamos a maior parte das refeições. É estranho pensar nesses dias e naquilo que foi a 

nossa vida familiar. Apesar de termos vivido em três apartamentos diferentes aqui na zona, é 

deste que tenho a maior parte das memórias. Ou se calhar passei as memórias todas para um só 

cenário, o desta casa. 

Ouço o comboio da linha de Sintra a passar e espreito pela janela. O dia está ensolarado e a 

esplanada da Conchita está cheia de velhotas a tomar o pequeno-almoço. Bolas, eu devia ter feito 

o mesmo; estou a começar a ficar cheia de fome. Afinal onde é que aquelas três andam que 

nunca mais chegam? Vou ligar à Rita. Não atende. Tento a Inês. Voice-mail. Fantástico. Nem 

quero tentar a Laura, com quem não falo há mais de cinco anos. Bom, mais vale começar sem 

elas. 

Tinhamos concordado previamente que ia ser tudo doado à pároquia e à associação de 

recuperação de toxicodependentes. Da paróquia todas tinhamos boas memórias, apesar de não 

seguirmos a religião que prega. Eu até andei na creche do centro paroquial e as minhas irmãs 

fizeram lá a catequese e a primeira comunhão. A associação tinha a vantagem de mandar pessoas 

para irem levar os móveis o que nos pareceu no mínimo prático para nós, já que nenhuma fazia 

questão no trabalho braçal. 

Começo a abrir os armários da cozinha e a embrulhar em jornal a loiça. Os pratos com as 

florzinhas azuis que usámos para as torradas ao pequeno-almoço; a caneca da tartaruga, por onde 

só a Laura podia beber; os talheres desirmanados, que se foram juntando de vários conjuntos. O 

relógio da sala dá as onze horas. Vou deduzir que elas afinal só vêm depois do almoço como 

deram a entender que seria o mais provável. Nunca gostei deste relógio. Toca a cada quarto de 

hora, começando com umas notas aos quinze minutos que se estendem no resto da melodia aos 

trinta e depois aos quarenta e cinco. A música completa toca de hora a hora. Acho que durante 

todos aqueles anos em que tive de viver com o relógio fui bloqueando o som, mas agora já me 

estava a irritar. Quem é que precisa de ser relembrado da passagem do tempo a cada quarto de 

hora? É masoquismo ouvir sempre as mesmas notas, hora após hora, dia após dia, ano após ano. 

A minha mãe tinha herdado o bendito relógio da avó Benedita e tratava-o como uma relíquia. Na 

verdade, de relíquia não tinha nada. Desengane-se quem acha mesmo que lá porque uma coisa é 

velha automaticamente é antiguidade. Este relógio foi comprado numa viagem qualquer a 

Badajoz, à laia de souvenir. O meu avô detestava-o, mas a avó Bé achava que dava uma certa 

classe à sala ter um relógio forrado a folha dourada, ao estilo rococó século XX. 

Já não posso mais com a fome. Saio porta fora e quase que tropeço nas escadas escuras do 

prédio. A rua ensolarada acolhe-me melhor e tenho de decidir rapidamente onde quero almoçar. 



O melhor é ir seguindo pela Estrada de Benfica, e, pelo caminho, vêm-me imagens à cabeça de 

quando ia para a Delfim Santos com o Miguel e a Ana, todos contentes por sermos “crescidos”, 

mochilas cheias de livros e cadernos. Gozávamos tanto com a minha vizinha, que andava na 

nossa turma, mas que tinha sempre a avó a levá-la e a trazêla, como os miúdos da primária. Nós 

não, nós iamos sozinhos e no regresso por vezes até parávamos no Arabesco para comer um 

bolo. 

Entro num café qualquer que não conheço e peço a sopa do dia e um folhado. Menos mau, o 

problema da fome está resolvido. Agora era mesmo preciso que pelo menos a Rita atendesse o 

telefone porque não trouxe o meu carro e nem pensar que vou carregar as caixas todas para a o 

centro paroquial a pé. Sabe-me bem andar pelas ruas da minha infância a apanhar o sol na cara e 

a rever os sítios por onde passava todos os dias e onde não vinha há tanto tempo. É engraçado 

como de um dia para o outro o centro do nosso mundo está tão ligado a alguns lugares e a certas 

pessoas e, de repente, nunca mais voltamos a esses lugares. Nem às pessoas. Quando os meus 

pais se divorciaram foi ao contrário, foi ele quem foi e nós ficámos. A minha mãe manteve a 

mesma rotina de sempre connosco e chegámos a um novo normal com relativa rapidez. Os 

mesmo pratos com as florzinhas azuis, a mesma caneca da tartaruga, os mesmos talheres 

desirmanados; suponho que para o meu pai o novo normal tenha sido mais lento a chegar, sem o 

cenário e os adereços a que estava habituado. Ainda assim, até as minhas memórias dele depois 

da separação estão tingidas de familiaridade. Aquilo que na altura parecia estranho e deslocado 

agora vejo com a distância de vinte e cinco anos e parece encaixar perfeitamente no resto. 

O telefone toca. Finalmente! É a Rita. Está à porta de casa e a chave não entra. Tal e qual como 

antes, quando a mãe lhe dizia para ir fazer outra cópia, que aquela obviamente tinha algum 

problema. Durante anos fez o percurso até Sete Rios sempre pelo lado direito da estrada por 

preguiça de passar para o outro lado, onde há uma loja que faz chaves. E durante anos ficou à 

porta de casa várias vezes até alguém chegar, o que podia demorar horas. Acelero o passo e vejo-

a ainda a tentar rodar a chave na fechadura. Cumprimentamo-nos como duas estranha, apesar de 

estarmos de novo neste espaço onde partilhamos mais de vinte anos de vida. É curioso a ligação 

que temos aos sítios e quanto da nossa história depende de coisas materiais. As nossas memórias 

estão cheias destas paredes, da luz que entra por estas janelas e até do maldito relógio que 

continua a tocar a cada quarto de hora. 

Começamos a embalar o resto das coisas e a trazê-las para o carro dela. Coisas velhas, sem 

importância, manchadas, rasgadas, partidas. Talvez alguém lhes ache piada ou utilidade e as 

compre na venda de Natal da igreja. Não sei bem como imaginar as torradas alheias nos pratos 

das flozinhas azuis, mas para que é que quereria levá-los para minha casa? 

Estamos quase a terminar quando chega a carrinha da associação. Os rapazes que vêm para levar 

os móveis começam a trazer tudo para baixo e depois a carregar a carrinha em manobras de 

Tetris mobiliário. Um deles passa por mim carregado com o relógio, esse mono feio e irritante. 

Toca mais uma vez. Para mim será a última. São horas de ir embora. 


