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outrora, toDa a ilha De castellamare foi assolada por uma praga de 
pranto. Viera das grutas à beira-mar e, como os ilhéus tinham erigido 
as casas com essa rocha, o fogo líquido do próprio vulcão, não tardou a 
que o pranto ressoasse em todas as paredes dos edifícios, reverberasse 
nas ruas, e até a arcada à entrada da vila carpia de noite como uma 
noiva abandonada.

Transtornados por esta praga, os ilhéus brigavam e discutiam entre 
si. Os pais discordavam dos filhos, as mães viravam-se contras as fi-
lhas, os vizinhos recusavam-se a falar uns com os outros; em suma, 
ninguém tinha paz.

Assim continuou por muitos anos, até que, em dado outono, houve 
um grande terramoto. Os ilhéus acordaram com um tremor no cora-
ção da ilha, uma trepidação horrenda. O terramoto abalou as pedras 
da calçada e a louça dentro dos armários. Os edifícios começaram a 
tremer como ricota. De manhã, todas as casas tinham desabado.

Enquanto as pedras caídas carpiam, os ilhéus reuniram-se para de-
cidir o que fazer.

A filha de um jovem camponês, chamada Agata, tinha tido uma 
visão com Nossa Senhora e ganhara ideias próprias quanto à praga de 
pranto.

— Uma certa tristeza infiltrou-se nas pedras da ilha — disse ela.  
— Temos de pegar nas ruínas e construir uma nova vila e, depois dessa 
grande labuta, a praga de pranto desaparecerá.

Por conseguinte, os ilhéus reconstruíram a vila, pedra sobre pedra.

Retirado de uma antiga lenda da ilha, na versão que me foi con-
tada por Pina Vella, registada no festival de Sant’Agata de 1914.
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I

ele acorDou com o arranhar das persianas da janela. Significava que 
teria adormecido.

— Vem aí o bebé! — bradou alguém. — Signor il dottore!
Estava tão confuso, que chegou a pensar que se referiam ao bebé 

da sua esposa, e foi à janela enrolado nos lençóis, antes de se lembrar 
que ela dormia a seu lado. A cara à janela era a do camponês Rizzu, que 
flutuava como uma lua na escuridão.

— O bebé de quem? — perguntou o médico.
— Do signor il conte. De quem mais seria?
Para não acordar a esposa, ele foi à porta. O luar no pátio impunha 

a tudo uma claridade insólita. Até Rizzu estava alterado. O camponês 
tinha fato domingueiro: colete e gravata; usava-os com rigidez, como se 
lhos tivessem pregado ao corpo.

— É um equívoco — disse o médico. — Não tenho instruções para 
partejar o bebé do conde.

— Mas o próprio signor il conte mandou-me vir buscar o dottore.
— Não tenho instruções para assistir la contessa em trabalho de 

parto. A parteira está encarregada da sua gravidez desde sempre. 
D’Isantu deve tê-lo mandado buscar a parteira.

— Não, não, eles já têm a parteira. O conde também quer o dottore. 
Com urgência, disse ele. — Rizzu estava ufano com a importância do 
recado. — Vamos agora? Imediatamente?

— O bebé da minha esposa está para nascer. Não quero afastar-me 
de casa, se puder evitar.
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Ora, Rizzu não abandonava a missão.
— O bebé da contessa está a nascer agora, neste momento — disse 

ele. — Não creio que possa evitar, dottore.
— E a parteira não dá conta do recado?
— Não, dottore, é… um parto complicado. Precisam de si porque o 

bebé não sai sem aquelas pinças de prata que o dottore tem. — Rizzu 
franziu os lábios por ter de falar diretamente de tais assuntos; ele pró-
prio não assistira ao parto de nenhum dos nove filhos, preferia pensar 
que tinham irrompido da terra como Adamo ed Eva. — Vamos agora? 
— perguntou outra vez.

O médico praguejou interiormente, pois era evidente que tinha de ir.
— Vou buscar o casaco; vou buscar o chapéu — disse. — Vou ter 

consigo à estrada daqui a cinco minutos. Tem a carroça e o burro ou 
temos de ir a pé?

— Não, não, dottore, trouxe a carroça.
— Que esteja a postos.
Vestiu-se às escuras. O relógio marcava um quarto para as duas. 

Guardou os instrumentos: fórceps, tesoura de aço, estojo de seringas 
— todos preparados para o parto iminente da esposa — bem como 
morfina e sulfato de magnésio, em caso de emergência. Quando ter-
minou, teve de acordar a esposa.

— As dores acordam-te com que regularidade, amore? — pergun-
tou. — A esposa do conde entrou mais cedo em trabalho de parto, 
maldita, e chamaram-me para assistir.

Ela não gostou que a acordassem.
— Ainda falta muito… deixa-me dormir…
Se Deus quisesse, ele conseguiria partejar o bebé da contessa e vol-

tar a tempo do da esposa. Antes de partir, atravessou a praça a correr e 
acordou a velha Gesuina, parteira da ilha até começar a perder a visão.

— Signora Gesuina, mi dispiace — disse ele. — Não se importa de 
ficar com a minha mulher? Chamaram-me a outro parto, e a minha 
mulher tem tido dores.

— De quem é o outro parto? — perguntou Gesuina. — Bendita 
seja Sant’Agata! Há mais alguma alma prestes a falecer nesta malfa-
dada ilha, para o dottore deixar a sua mulher nesta altura?
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— A mulher do conde entrou mais cedo em trabalho de parto, e há 
complicações… precisam que eu leve os fórceps.

— A mulher do conde, com que então? E foi chamado a assistir?
— Sim, signora.
— Do que me constou, o dottore tem razões para não partejar o 

bebé de signora la contessa. — A velha calou-se, num silêncio cheio de 
sentidos.

— O que é que lhe constou, Signora Gesuina? — O médico não 
conseguiu refrear a irritação.

— Boatos — respondeu Gesuina.
— Seja como for, não se importa de ficar com ela?
Gesuina recompôs-se.
— Não, por Sant’Agata, claro que não me importo. Onde está, 

rapaz? Deixe-me apoiar em si, senão perco o tento nestas pedras  
escorregadias.

A mulher estava realmente quase cega. Gesuina foi atrás dele pela 
praça, agarrada à bainha do casaco, e instalou-se numa cadeira ao canto 
do quarto. O médico ficou na esperança de que, ao ver a anciã, a esposa 
não se alarmasse ao acordar.

Já passava das duas. Ele beijou-lhe a fronte e saiu.
Ainda a praguejar, foi à procura de Rizzu e da carroça. Maldito 

conde e sua mulher. Ela recusara a assistência dele na gravidez, pre-
ferira os cuidados da parteira da ilha. Porquê agora aquela pressa em 
chamá-lo à mansão às duas da manhã? A complicação provavelmente 
não seria mais do que o cordão torcido, ou uma dor particularmente 
violenta, e não havia necessidade de fórceps — todavia, a sua própria 
esposa tinha de ficar sem assistência, enquanto ele atravessava a vila 
às ordens deles.

Rizzu aguardava, com o chapéu nas mãos, como se estivesse na 
missa. Subiram para a carroça, um veículo caprichoso verde e amarelo. 
Os painéis pintados contavam a história de grandes batalhas, naufrá-
gios e milagres inerentes à ilha. Não era um veículo concebido para 
pressas. Num silêncio pontuado pelo azul do mar revolto, percorreram 
as ruas adormecidas. A lua polia as folhas de palmeira e alumiava o 
lombo poeirento do burro.
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— Dois bebés para nascer em toda a ilha — resmungou o médico. 
— Da minha esposa e da contessa, e os dois ao mesmo tempo. Quem 
quer ser medico condotto?

— Ah — disse Rizzu, nada inclinado a dar opinião sobre as atribu-
lações dos médicos de província. — Mas é uma bênção a dobrar, não 
é dottore? Dois bebés nascidos na mesma noite… Nunca tinha aconte-
cido na ilha!

— É uma inconveniência a dobrar.
Chegaram ao portão do conde às duas e vinte. O médico pegou no 

casaco, no chapéu, na maleta e no estetoscópio, e desceu o acesso a 
correr; quanto mais cedo terminasse aquilo, melhor.

O conde estava de sentinela à porta do quarto da esposa, na parte 
moderna da casa. O brilho da luz elétrica na sua cara dava-lhe um ar 
suado, reptiliano.

— Está atrasado — disse. — Mandei buscá-lo há quase uma hora.
— Não tinha quaisquer instruções para assistir a este parto. —  

A irritação dava franqueza ao médico. — A minha esposa está a co-
meçar o trabalho de parto; há dias em que tem dores intermitentes.  
É muitíssimo inconveniente deixá-la sozinha. Pensei que la contessa só 
queria a parteira presente.

— Pois queria, mas fui eu quem o mandou chamar. A Carmela está 
lá dentro; é melhor ver com os seus próprios olhos.

O conde desviou-se para deixar o médico passar pela sua corpulên-
cia e entrar no quarto da condessa. A eletricidade, recentemente insta-
lada, conferia palidez a tudo. A parteira trabalhava a um ritmo primitivo: 
respire, força, respire, força. Mas Carmela não respirava, não fazia força,  
e ele via agora que não era somente um cordão torcido ou uma dor par-
ticularmente violenta. Que uma doente naquela fase não fizesse força, 
nunca era bom augúrio. Ele raramente tinha medo a trabalhar, mas 
agora sentia, arrastando-se como uma corrente fria entre as omoplatas.

— Finalmente, você! — disse a parteira com desprezo.
Uma criada pequenina tremia aos pés da cama — como se cha-

mava? Pierangela — ele tratara-lhe dos joanetes.
— Traga-me com que lavar as mãos — disse. — Há quanto tempo 

está a doente assim?
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— Oh, Deus, horas, signor il dottore! — carpiu Pierangela, trazendo 
sabão e água quente.

— Ela sofre convulsões há uma hora — corrigiu a parteira. — E de-
pois tem ataques de cansaço, quando não vê nada nem ninguém.

— Quando começaram as contrações? — perguntou o médico.
— Chamaram-me ontem de manhã cedo. Às 7 horas.
Às 7 horas. Há 19 horas que estavam naquele esforço.
— E foi uma gravidez simples?
— Nem nada que se pareça. — A parteira pôs-lhe nas mãos uma 

resma de papéis, como se ajudasse ler os apontamentos dela agora!  
— La contessa está acamada há um mês, com as mãos inchadas e vio-
lentas dores de cabeça. Eu diria que o dottore sabia — resmungou ela.

— Mãos inchadas! — exclamou o médico. — Dores de cabeça! Por-
que não me chamaram?

— La contessa recusou-se — respondeu a parteira.
— Mas você podia ter-me chamado.
— O médico que signor il conte tem no continente viu-a na semana 

passada. Disse que não era nada. O que podia eu fazer?
— Ela devia parir no hospital, em Siracusa, e não aqui! — O médico 

virou-se para a parteira e uma Pierangela aterrada. — Não tenho ins-
trumentos para uma cesariana! Nem sequer tenho morfina suficiente!

— Ela recusou ser vista pelo dottore — disse a parteira. — Descon-
fiei de pré-eclampsia, mas nunca me dão ouvidos nessas coisas.

Esta troca de galhardetes enfurecia-o.
— Devia ter insistido para que a levassem para o hospital — disse 

ele. — Devia ter feito finca-pé!
Pierangela começou uma lamúria espontânea.
— Valha-nos Jesus e Maria Mãe de Deus, Sant’Agata dos infortú-

nios e todos os santos…
O conhecimento do que tinha de ser feito acalmou-lhe as mãos. 

Acalmava sempre, mais cedo ou mais tarde.
— Tire toda a gente do caminho — mandou. — Prepare água a 

ferver, lençóis lavados. Tem de estar tudo limpo.
Trouxeram a água, os lençóis foram arrancados de debaixo do corpo 

inerte de Carmela. O médico esterilizou uma seringa, cheia de sulfato 
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de magnésio, e injetou-lha no braço. O trabalho levava-o agora de tarefa 
em tarefa, como se fosse um ritual, o angelus do meio-dia ou o terço. 
Preparou a morfina, a tesoura de aço, os fórceps.

— Arranje agulha e linha — disse à parteira. — Prepare compres-
sas, prepare tintura de iodo. Está tudo na minha maleta.

Carmela, num momento de lucidez, falou.
— Eu só queria a parteira — disse. — Tu, não.
Sem se dirigir diretamente a ela, o médico retorquiu:
— Já não há volta a dar. Temos de tirar o bebé o mais depressa 

possível.
Preparou a morfina e injetou-a no braço esguio outra vez. Enquanto 

Carmela se adormentava com o peso do medicamento, ele pegou na te-
soura e gizou a incisão, fazendo-a primeiro no ar. Um corte limpo com 
dois centímetros e meio de comprimento. Os lençóis — onde estavam 
os lençóis?

— Tragam lençóis lavados — ordenou. — Imediatamente.
Pierangela cambaleava de consternação.
— Tem de estar tudo limpo! — bradou o médico, que aprendera o 

ofício na lama e no gelo das trincheiras em Trentino. — Tudo. Se os 
ataques não a matarem, morre de infeção.

Carmela, novamente lúcida, fitou-o, os próprios olhos cheios de 
medo, como ele vira numa centena de soldados a quem aplicavam éter, 
na guerra, quando despertavam. O médico pôs as costas da mão no 
ombro dela. Algo se alterou ao toque dele, como ele bem o sabia. Ela 
levantou a cabeça e, com toda a força de uma praga, disse:

— Isto é culpa tua.
— Dê-lhe mais morfina — disse ele à parteira.
— Isto é culpa tua — disse Carmela outra vez. — O filho é teu. Toda 

a gente desconfia menos tu. Porque não olhas para mim, Amedeo?
Injetou-a sem lhe olhar para o rosto, mas sentiu o quarto mais 

opressivo com a acusação. Assim que Carmela soçobrou, ele ajoelhou-
-se e fez uma pequena incisão, inseriu a mão e virou o bebé um quarto 
de volta. Depois, com os fórceps, tirou-o num movimento único.

Um rapaz. Já respirava. Cortou o cordão e pôs o bebé nos braços 
da parteira.
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— Ela só estará a salvo quando sair a placenta — disse. Nisto, essa 
massa saiu inteira, e acabou tudo numa confusão de sangue e prantos.

Carmela começou a reanimar-se nos minutos seguintes, como ele 
sabia que seria. Soergueu-se nos lençóis ensopados e exigiu o bebé. Com 
o alívio, e o fardo de o esconder, o médico sentiu náuseas. Foi à janela. 
Contemplou a alameda da porta do conde até à estrada. Viu como os 
lampiões entre as árvores criavam esferas de luz verde. Viu como, além 
deles, o panorama era melancólico, apenas a encosta vazia e o mar negro 
e infinito. Tudo se alterara desde a última vez que ele contemplara aque-
las coisas. O quarto alterara-se. Carmela alterara-se. Ele não reconheceria 
nada.

Quando se recompôs, voltou aos doentes. Verificou o ritmo cardíaco 
de Carmela e do bebé. Coseu a incisão e desinfetou tudo com tintura 
de iodo. Presidiu à queima da placenta, dos lençóis, das compressas e 
dos panos ensanguentados. Só então se permitiu olhar devidamente 
para Carmela. Absorta na contemplação do bebé, já não dava por ele. 
Era estranho pensar que o corpo tão assolado pelo trabalho de parto, 
que ele injetara, abrira e manejara na cama pouco antes, tinha estado 
inteiro e jovem da última vez que ele a vira. «Isto é culpa tua», dissera 
ela. «O filho é teu.» Permitiu-se olhar brevemente para o bebé. Um 
rapaz robusto com cabelo preto — ora, um bebé naquela fase pode ser 
de qualquer um. Observou-o e pareceu-lhe ganhar as feições do conde, 
pescoço papudo e olhos salientes.

Fosse como fosse, ela acusara-o, era só o que importava.
Sentiu um cansaço enorme, agora que o seu trabalho estava feito.  

O conde apareceu à porta, e limparam e cobriram Carmela o mais rapi-
damente possível. Competia ao médico anunciar o nascimento. Assim 
fez, com mais denodo do que sentia, desempenhou o seu papel, profe-
riu as expressões esperadas:

— Uma bela criança… um rapaz forte… foi um caso de eclampsia… 
esperança de boa recuperação.

O conde inspecionou o bebé e a esposa, e depois fez um aceno de 
cabeça ao médico, e este compreendeu que podia sair.

Agora indesejado no local, limpou os instrumentos, guardou-os e 
percorreu as passagens obscuras da mansão até sair para a luz. O sol 
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despontava, com a claridade calma que era apanágio do Mediterrâneo. 
Pouco passava das seis da manhã.

Apareceu uma figura a correr entre as palmeiras. Rizzu.
— Signor il dottore — bradou o velho, exultante. — Tem um rapaz!
Naquele cansaço extremo, não assimilou logo.
— Um rapaz! — bradou Rizzu outra vez, e assustou as pombas 

pousadas nas palmeiras. — A sua esposa teve um rapaz!
Cazzo! Esquecera-se. Lançou-se a correr para Rizzu.
— Um parto muito rápido — disse Rizzu, esquecida a modéstia.  

— Uma hora, e a Gesuina disse que podia ter feito o parto de olhos 
fechados! — O velho calou-se a pensar. — O que vai dar ao mesmo! 
Louvado seja Deus e Sant’Agata, louvados sejam todos os santos…

O médico recusou a carroça extenuante e lançou-se a correr pelas 
ruas que despertavam. As cigarras tinham começado a cantar. A luz 
entrava nas vielas e nas praças. Uma centena de janelas, numa centena 
de pátios, abriam-se com um som abrupto e impaciente. Enquanto cor-
ria, ele sentiu a luz a convergir dentro de si e à sua volta, parecia que o 
mundo inteiro estava carregado de luz.

O quarto cheirava a sangue e esforço. Gesuina dormitava, sentada 
muito direita numa cadeira aos pés da cama. O bebé também dormia, 
aninhado na prega da cintura da mãe.

— Lamento, amore — disse ele.
— Foi mais fácil do que eu esperava — disse ela, sempre prática.  

— Tanto pavor, e despachou-se numa hora! A Gesuina e eu arranjámo-
-nos muito bem sem ti.

Ele limpou o resto da placenta. A criança era uma criaturinha que 
miava e se mexia, insólita como um gatinho recém-nascido. Ele pegou 
no levíssimo peso do corpo e inspecionou braços e pernas, calcou as 
solas dos pés, separou os dedos e — com a emoção do orgulho — aus-
cultou com o estetoscópio o bater do coração de passarinho. Na extrema 
alegria que o assolou, sentiu-se terno, até poético. Era diferente ser pai 
do que ser mero amante — agora compreendia! Porque esperara tanto 
para conceber um filho? Compreendeu que não havia mais nenhuma 
parte da sua vida que importasse; tinha sido tudo um acumular de 
ritmo para aquela hora.



A Casa à Beira da Noite

23

Mas agora havia o problema do outro bebé. À tarde já correriam 
boatos em cada canto da ilha, graças à bruxa da Carmela — um mila-
gre, gémeos de mães diferentes, a irromperem no mundo como que 
combinados! Ele bem sabia como seriam as más-línguas.

A esposa jazia com a lassidão de um atleta de resistência. Fez-lhe 
um exame completo, cobriu-a de beijos — mais do que teria dado, ver-
dade, se a culpa não o espicaçasse. Sabia que vinha aí uma tempes-
tade de sarilhos: a parteira e Pierangela tinham ouvido as acusações de  
Carmela. Um boato assim bastaria para ganhar inimigos na própria 
esposa, nos vizinhos, talvez até para o expulsar da ilha. Porém, agora 
ele só permitia ter dentro de si a luz.



24

II

o seu próprio nascimento tinha siDo uma coisa obscura, não festejada, 
não registada.

Na cidade de Florença, acima do rio Arno, fica uma praça de luzes 
foscas e sombras marítimas. De um dos lados da praça, um edifício 
com nove pórticos e, na parede do edifício, uma janela com seis barras 
de ferro: três horizontais, três verticais. As barras estão escuras de fer-
rugem; nas noites de inverno, aguentam o ar frio, húmido, enevoado. 
Atrás da janela, naquele tempo, havia um pilar de pedra; em cima do 
pilar, uma almofada.

Ali começara a vida do médico, numa noite de janeiro, quando foi 
empurrado pelas barras de ferro sem cerimónias. Tocou uma sineta. 
Nu e sozinho, o bebé começou a chorar.

Ouviram-se passos de dentro. Mãos a pegar-lhe. Foi encostado a 
um peito engomado e levado para a luz.

Quando as enfermeiras do hospital dos enjeitados o desembrulha-
ram, viram que o corpinho ainda era tenro: recém-nascido, apesar do 
tamanho. O medalhão de um santo, cortado ao meio, enrolado ao pes-
coço numa fita vermelha.

— Pode ser São Cristóvão — disse uma enfermeira. — Vês, duas 
pernas e três linhas onduladas, como água. Ou qualquer santo do Sul.

O bebé parecia gozar de boa saúde. Deram-lhe uma ama de leite 
para essa noite.

Ao início, não conseguia mamar, mas a ama de leite, Rita Fiducci, 
mulher destemida, continuou a pôr-lhe a teta calejada na boca até ele 
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começar a mamar sofregamente. Saciado, adormeceu. Rita embalou-o 
e, num tom algo severo, cantou-lhe:

— Ambara-bà, cic-cì, coc-cò!
Uma cantiga para uma criança mais crescida, mas o bebé parecia 

robusto de mais para Rita pensar em canções corriqueiras. Era uma 
melodia de que Amedeo se lembraria, em momentos díspares, todos 
os dias da sua vida.

O diretor, antes de sair do turno, foi ver o recém-chegado. Cinco 
bebés numa noite! Mais parecia uma epidemia. Um terço de todas as 
crianças nascidas em Florença passava agora pela janela de ferro do hos-
pital dos enjeitados, para as embrulharem, darem nome, comida, trata-
mento das maleitas, e, depois, mandarem-nas de volta ao mundo que 
as abandonara. O diretor abriu um novo registo no grande livro amarelo 
Balie e Bambini, tomou nota da hora de chegada do bebé, da ama de 
leite que lhe tinham atribuído, da descrição da envolta em que fora en-
contrado («azul, algo manchada de sangue») e do medalhão («possivel-
mente São Cristóvão»). Também registou o tamanho anómalo do bebé, 
quatro quilos e trezentos gramas, o maior que o hospital já recebera.

O diretor pegou no medalhão, guardou-o num envelope de papel e 
arquivou-o na caixa que dizia «janeiro de 1875». A caixa já estava cheia 
de outros objetos em sobrescritos quadrados: um frasco de perfume 
num fio de prata; a silhueta de uma senhora em papel cortada ao meio; 
medalhões em metades e quartos, como bilhetes num depósito de ba-
gagem perdida. Mais de metade das crianças trazia algo com elas.

O diretor pensou um pouco e deu ao bebé o nome «Buonarolo». 
Naquela maré recente de bebés — dois mil depositados só no ano an-
terior —, o diretor, a enfermeira-chefe e o pessoal tinham resolvido 
mudar uma ou duas letras de cada vez para criar um apelido a cada 
criança: por conseguinte, nessa noite, os cinco bebés eram Buonareale, 
Buonarealo, Buonarala, Buonarola, Buonarolo. «Amedeo» para pri-
meiro nome ficaria bem àquele bebé gigante — um nome sólido e 
temente a Deus. O diretor acrescentou os nomes e fechou o livro.

O bebé acordou outra vez e mamou no peito de Rita, desta feita 
com convicção. Já se desenrolava nele a grande ambição da sua vida: 
viver, crescer, encontrar um lar e uma família.
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Além de ser o maior bebé que o hospital de enjeitados já recebera, 
crescia com o dobro da rapidez de Buonareale, Buonarealo, Buonarala 
e Buonarola. Eram precisas duas amas de leite para o alimentar, e com-
prou-se uma cama especial para pôr entre as duas camas, em vez do 
habitual berço branco, pois Amedeo gostava que o deitassem lá, uma 
vez que já empurrava os lados das camas. Crescia em grandes surtos: 
«uma coisinha esgalgada», dizia a segunda ama, Franca («um anjo 
abençoado», era o que Rita lhe chamava). Rita segurava-o no joelho e 
cantava-lhe «Ambara-bà, cic-cì, coc-cò!» e, por vezes, ele esquecia-se de 
que ela não era verdadeiramente sua mãe.

Quando estava mais crescido, Rita leu-lhe a sina com um bara-
lho velho de cartas tarocco. O diretor apanhou-a e proibiu-a. Amedeo 
não se lembrava dessa sina, mas lembrava-se das cartas e adorava 
as histórias nelas: O Eremita, os Amantes, o Enforcado, o Diabo,  
a Torre. Estava sequioso por mais. Em vez das histórias das cartas, Rita  
ensinou-lhe a lenda de uma rapariga que se transformou em maçã, em 
árvore, em pássaro. Ensinou-lhe a história de uma raposa matreira. 
Uma narrativa que o comoveu e o fez desejar ter uma raposinha a 
dormir consigo no chão de pedra do dormitório. A sede de histórias 
aumentou. Franca ensinou-lhe duas: a primeira era sobre um demónio 
chamado «Nariz de Prata», e a segunda era com um bruxo chamado 
«Corpo-Sem-Alma». Após estas histórias, Amedeo tinha de se trancar 
com desconforto dentro do armário à cabeceira da cama de Rita, não 
fosse o demónio e o bruxo andarem à procura dele, mas continuava a 
adorar as lendas.

Rita foi-se embora quando Amedeo ainda não era crescido, sem 
ninguém falar mais nela. Mandaram-no para o campo durante algum 
tempo, para uma casinha com chão de terra batida, onde ele teve nova 
mãe e pai. Quando se sentava na latrina e espreitava pela janela, podia 
ver a cova de névoa que era a cidade de Florença, onde ele nascera, e a 
serpente cintilante do rio Arno.

Era muito dispendioso alimentá-lo, disse essa mãe; queixou-se de 
que a roupa lhe ficava sempre curta. Mandaram-no embora.
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Aos 6 anos, só havia praticamente raparigas no hospital dos enjei-
tados, e Amedeo. A janela por onde o tinham deixado estava fechada. 
Os bebés tinham de ser levados ao escritório numa cesta, porque assim 
era «civilizado», como dizia a enfermeira Franca. Caso contrário, dizia 
ela, as pessoas más abandonavam os filhos por conveniência. Amedeo 
foi crescendo e pensando se o teriam abandonado «por conveniência» 
(interpretou como sendo «por acidente»). Ganhou o hábito de se postar 
nos degraus por baixo da janela fechada, caso a mãe verdadeira voltasse 
para ele.

Uma tarde, em maio, o médico deparou-se com Amedeo quando ia 
observar os bebés. O médico sempre tivera Amedeo debaixo de olho. 
O tamanho anómalo do rapaz resultava em dores nas pernas e na pro-
pensão para toda a espécie de acidentes, e precisava de mais cuidados 
do que o médico gostaria.

— Então, homenzinho — disse o médico (que tinha dificuldade 
em dirigir-se às crianças passados os nove meses) —, não te aleijaste 
nas últimas semanas, pois não? Bom progresso. Mas o que será de ti?

Amedeo, nessa tarde em particular, sentia-se vagamente melancó-
lico, e essa melancolia agora ganhava foco e forma. Levou a pergunta 
mais a peito do que era intenção do médico, e chorou.

O médico ficou abalado, apesar de tudo. Procurou nas algibeiras e 
ofereceu ao rapaz uma rápida sucessão de coisas: uma drageia violeta, 
uma moeda de lira, um bilhete de teatro usado e um lenço com as le-
tras «A. E.» (este último, Amedeo, choroso, aceitou).

— Pronto, já passou — disse o médico. — Não é bem o teu mono-
grama, mas terá de servir. A primeira letra está certa, «A», de Amedeo, 
vês?, pois o meu nome de batismo é Alfredo, mas a segunda, não. Já 
sabes ler? Não me parece. O meu apelido é Esposito. Bom nome para 
um enjeitado como tu; significa abandonado. Claro que, hoje em dia, 
não se pode dar esse nome a um enjeitado, por receio de preconceitos.

— Também era enjeitado? — perguntou Amedeo, parando de cho-
rar por um momento.

— Não — respondeu o médico. — Creio que talvez o meu bisavô 
fosse, dado que não temos registo dele.
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Mais uma vez, o rapaz chorou, como que pessoalmente insultado 
pelo facto de o médico não ter sido enjeitado.

— Toma uma drageia violeta — instou o médico.
— Não gosto — respondeu Amedeo, que nunca provara.
— De que é que tu gostas? — perguntou o médico.
O rapaz, ainda choroso, disse:
— De histórias.
O médico sondou a memória e desencantou uma história meio 

lembrada que a própria ama lhe contava. Era sobre um papagaio que 
queria impedir uma rapariga de trair o marido, e conseguiu isso con-
tando uma história fantástica e infindável. O papagaio voou para a ja-
nela da rapariga e contou-lha, manteve-a tão entretida que passaram 
não só noites mas dias inteiros. O marido voltou e ficou tudo bem. Ou 
algo parecido.

Amedeo endireitou-se, secou os olhos e disse:
— Conte-me a história como deve ser.
O médico não se lembrava bem, mas, na semana seguinte, levou 

a Amedeo uma cópia, transcrita num caderno de couro vermelho pela 
governanta, Serena, que conhecia bem a história, pelo menos na ver-
são particular dos familiares do lado da sua avó, os quais eram magnífi-
cos contadores de histórias. O médico não sabia explicar por que razão 
se dera ao trabalho de arranjar a história para o rapaz. O caderno tinha 
uma flor-de-lis dourada na capa. Era a coisa mais bonita que já passara 
pelas mãos de Amedeo. Perante aquela alegria, o médico deu-lhe essa 
prenda espontânea.

— Toma — disse o médico, satisfeito. — Podes acrescentar mais 
histórias, ou treinar a leitura e a escrita.

Depois, Amedeo ganhou o hábito de ouvir as histórias de toda a 
gente — enfermeiras, freiras, os padres da Santissima Annunziata que 
passavam pelos degraus do hospital dos enjeitados, benfeitores de vi-
sita —, e sempre que lhe agradavam, escrevia-as no caderno.

Quando lhe perguntaram, aos 13 anos, que ofício queria seguir,  
disse-lhes que gostaria de ser médico. Mandaram-no ser aprendiz 
de relojoeiro, o qual o mandou de volta passados três dias: o rapaz 
tinha dedos grandes, que partiam os mecanismos diminutos. Depois, 
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mandaram Amedeo ao padeiro, mas este deu consigo a tropeçar no 
aprendiz gigante e, após vários meses de tolerar o rapaz, torceu um 
pé assim e deixou de o tolerar. A seguir, Amedeo passou vários meses 
com um tipógrafo. Gostou, mas foi devolvido ao hospital dos enjeita-
dos devido ao seu infeliz hábito de parar o trabalho dez vezes por dia 
para ler histórias, o que custava ao tipógrafo fregueses e dinheiro.

Assim, o rapaz continuava sem ofício nem vocação. Mandaram-no 
de volta à escola, mesmo já não tendo idade. Distinguiu-se finalmente, 
terminou todos os anos em primeiro lugar, à frente dos filhos peque-
nos de amanuenses e comerciantes em cujas fileiras tinha trabalhado. 
Persistiu na vontade de ser médico. Seria a primeira criança do hos-
pital dos enjeitados, tanto quanto se lembravam, a estudar Medicina,  
e o diretor consultou o doutor Esposito para lhe pedir conselhos.

— Poderá ser? — perguntou.
— Poderá — respondeu Esposito —, se alguém pagar e se encarre-

gar de o instruir e orientar. Se ele deixar de ser canhestro, mas atrevo-
-me a dizer que o rapaz poderá ser médico, se for dedicado.

Convencido pelo diretor do hospital dos enjeitados, um benfeitor 
ofereceu-se para pagar parte dos estudos de Amedeo, e outro para com-
prar livros e roupa. Perderam-se mais dois anos no serviço militar, mas, 
quando Amedeo regressou, o Dottore Esposito submeteu-se ao inevitá-
vel (ao longo dos anos, ele realmente afeiçoara-se ao esgalgado rapaz)  
e deixou que Amedeo fosse morar consigo. O rapaz ficaria no quar-
tinho ao fundo da casa do médico, tomaria as refeições com a gover-
nanta Serena, e o médico trataria da sua instrução médica. O rapaz já 
tinha quase 21 anos, poderia contar-se que tomasse conta de si mesmo 
no resto. O médico tratou de que ele tivesse aulas na escola do hospital 
de Santa Maria Nuova e, ao serão, ganhasse o sustento a lavar copos 
num bar perto da Via dell’Oriuolo, em Borgo degli Albizi.

Este trato foi um êxito. O rapaz era atencioso, apressava-se a acen-
der a lareira, ou a ajeitar a poltrona do médico quando ele chegava, de 
uma maneira que este, solteirão à beira da velhice, achava comovente e 
filial. Amedeo também era companhia satisfatória em conversas, dado 
estudar diariamente todas as páginas do jornal e devorar sistematica-
mente a biblioteca do médico. Em suma, Esposito estava contente por 
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ter acolhido o rapaz. Por vezes, o médico convidava Amedeo a jantar 
consigo no escritório escuro, onde estava habituado a jantar à secretária, 
rodeado por resmas de revistas científicas. O médico era colecionador, 
e o escritório estava cheio de espécimes: borboletas, minhocas brancas 
em boiões, esculturas de coral, roedores da Polinésia empalhados, entre 
outras curiosidades da natureza que juntara durante a sua longa e soli-
tária vida, sendo o último de uma extensa dinastia de homens de ciên-
cia. O rapaz sentia especial fascínio pelo modelo de um olho humano 
em cera, a superfície levantada para revelar a rede de veias por baixo, 
o qual estava na mesa do átrio ao lado dos guarda-chuvas. Penduradas 
de modo alarmante sobre a escada, em dois arames, estavam barbas 
da boca de uma baleia. Amedeo não se deixava perturbar por estas relí-
quias; antes pelo contrário, afeiçoou-se às coleções como se afeiçoara ao 
velho médico. De si para consigo, decidira que, um dia, teria coleções 
suas: uma sala cheia de espécimes científicos e uma biblioteca cheia 
de livros. O caderno vermelho enchia-se de histórias, e a cabeça dos 
anseios de um homem educado pela metade.

Quando, por fim, se formou (na experiência de Amedeo, tudo de-
morava o dobro do tempo quando se era enjeitado), não se fez cirurgião 
hospitalar, como o pai adotivo, mas sim medico condotto. Em deferência 
para com o pai adotivo, Amedeo ficou com o apelido Esposito. Não 
conseguia arranjar emprego permanente, mas treinava o ofício em 
localidades onde os médicos idosos tivessem falecido, ou os médicos 
exaustos tivessem adoecido. Não tinha cavalo nem bicicleta. Em con-
trapartida, caminhava entre as casinhas de pedra nas madrugadas chu-
vosas e nas noites gélidas. Nas encostas abaixo de Fiesole e Bagno a 
Ripoli, ligava artelhos partidos e ombros esfolados de camponeses e 
partejava os bebés das mulheres. Enviou cartas de apresentação para 
cada localidade na província em busca de colocação, mas em vão.

Entretanto, recolhia histórias a cada ano que passava. A vocação e 
o feitio pareciam convidar confidências. Os camponeses contavam-lhe 
histórias de filhas perdidas no mar, de irmãos apartados que se reen-
contravam mas confundiam com estranhos e se matavam, de pastores 
cegos dos dois olhos que se orientavam pelo som dos pássaros. Pare-
cia que as histórias mais apreciadas pelos pobres eram as tristes. Ora,  
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as histórias ainda tinham magia para ele. Voltando a casa pela madru-
gada cinzenta, para os aquartelamentos temporários onde habitasse, 
lavava as mãos, servia-se de café, escancarava as janelas aos sons re-
confortantes dos vivos e transcrevia as histórias no caderno vermelho. 
Fazia-o independentemente de a sina do doente ser vida ou morte,  
e sempre com a maior solenidade. Desse modo, o caderno encheu-se 
dos panoramas luminosos de mil outras vidas.

A despeito disso, a vida pessoal continuava tacanha e desenraizada, 
como se nunca a tivesse encetado propriamente. Homem grande e im-
ponente, com sobrancelha única na fronte, era alto sem se envergonhar 
da sua altura, ao invés da maioria dos homens dessa estatura. A altura e 
o desconhecimento do passado faziam dele um inadaptado, um estran-
geiro em toda a parte. Quando via os jovens a tirar fotografias na Piazza 
del Duomo, em Florença, ou a beber chocolate quente em mesinhas 
de pernas tortas nas esplanadas, sentia que nunca pertencera àquela 
espécie. A mocidade passara e já se sentia no início da meia-idade. Era 
solitário e reservado, trajava sobriamente, passava o serão a estudar pu-
blicações médicas e os domingos na sala do pai adotivo e idoso a debater 
as notícias no jornal, a examinar o espécime mais recente da coleção 
do velho, e a jogar às cartas. Conforme mexia as mãos, lembrava-se das 
histórias do tarocco da infância: o Enforcado, os Amantes, a Torre.

O velho médico já se aposentara. Ainda ia ao hospital dos enjeita-
dos, modernizado em anos mais recentes e cujas crianças agora dor-
miam em dormitórios bem arejados e brincavam em grandes terraços 
cheios de roupa a secar e construídos de propósito para o efeito.

Amedeo continuou a candidatar-se a um cargo permanente. Enviava 
cartas para todo o lado, localidades no Sul cujos nomes nunca ouvira 
falar, comunas nos píncaros dos Alpes, ilhas insignificantes cujos ha-
bitantes enviavam resposta de barco e através de localidades vizinhas 
porque os serviços postais ainda lá não tinham chegado.

Finalmente, em 1914, um autarca respondeu por esses meios indi-
retos. Dizia que se chamava Arcangelo e que morava em Castellamare. 
Se Amedeo estivesse disposto a viajar para sul, havia uma ilha com-
pletamente desprovida de assistência médica onde poderia haver uma 
vaga para ele.
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A ilha era uma migalha entre as páginas do atlas do pai adotivo;  
a sul e a leste da Sicília, era o mais longe de Florença que Amedeo 
se poderia ter aventurado, sem chegar a África. Escreveu de volta na 
mesma tarde e aceitou.

Finalmente, um cargo permanente. O pai adotivo despediu-se dele 
na estação, chorou apesar das intenções, e prometeu que, no verão, 
haveriam de tomar um cálice de limoncello num terraço cheio de bu-
ganvílias (o médico tinha uma visão vaga e romântica do Sul).

— Talvez até me mude para lá na velhice — disse o médico.
Acabara por ver em Amedeo não só um filho adotivo mas um filho 

de pleno direito, embora não encontrasse em si as palavras para o dizer. 
Entretanto, Amedeo pensou em agradecer, mas só conseguiu apertar a 
mão do médico. Assim se despediram. Nunca mais se veriam em vida.
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III

ameDeo viajou em classe económica num barco a vapor saído de Nápoles. 
Era a primeira vez que via o mar, e estava tonto com esse silvo hidráulico, 
a vastidão. Levava com ele um baú cheio de instrumentos médicos, em-
brulhados em palha, e uma pequena maleta de couro onde tinha pouca 
roupa, o estojo da barba e um cachimbo, e o caderno das histórias. Além 
disso, uma máquina fotográfica Kodak nova, prenda inesperada do pai 
adotivo. Amedeo estava decidido a ser outro homem em Castellamare, 
um homem que tivesse experiências dignas de fotografar, um homem 
que bebia chocolate quente nas esplanadas de bares elegantes, e não um 
enjeitado, um médico sem emprego e sem um tostão. Pois ele ainda ha-
bitava o mundo despojado como nascera nele, sem esposa, sem amigos 
além do pai adotivo, sem descendentes. Não poderia a vida mudar? Não 
tinha a sua vida começado a mudar naquela viagem? Ele tinha quase 
40 anos. Era tempo de embarcar na verdadeira existência que sempre 
acreditara ter à sua espera.

Desde a meninice que se sentira contracorrente, e assim era agora: 
olhou para trás e viu que todos os navios saídos do porto de Nápoles 
pareciam virar a norte, como que atraídos por uma bússola invisível, 
ao passo que o seu navio cortava contra as ondas e rumava a sul, re-
volvendo o luar branco debaixo da proa. O navio passou por Salerno e 
Catânia, e atracou em Siracusa. Dali, Amedeo viu Castellamare pela 
primeira vez. A ilha era uma coisa baixa e taciturna no horizonte, não 
mais do que uma rocha na água. Para o levar, não encontrou nem barco 
a vapor nem ferry, apenas um barco de pesca, com o sinistro nome de 
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Deus tenha Misericórdia. Sim, disse o pescador, poderia levar Amedeo 
à ilha, mas por nunca menos de 25 liras, pois, com aquele vento, iria 
demorar a tarde toda.

Um velho, que entralhava redes, foi atraído pela conversa. Res-
mungou qualquer coisa sobre a ilha ser um lugar de azar, assolada 
por uma praga de pranto, e começou uma história confusa sobre uma 
gruta cheia de crânios brancos — mas o pescador mandou-o logo calar 
e sair dali, pois achava-se prestes a fazer negócio.

Pois fez, dado que Amedeo não era supersticioso — e, dado ser 
novo no Sul, não tinha propensão para regatear. Pagou as 25 liras e, 
com a ajuda do pescador, guardou o baú dos instrumentos médicos na 
bancada da embarcação.

O pescador remava e falava, remava e falava. O povo de Castellamare, 
disse a Amedeo, ganhava a vida a pastar cabras e a apanhar azeitona. 
Também pescavam atuns, que matavam com paus. Outros peixes, todo 
o tipo de peixe, que se pudesse matar à pancada, apanhar com anzol 
ou espetar com arpão por baixo das guelras. Amedeo, enjoado desde 
Nápoles, seguiu de boca bem fechada, enquanto o pescador desenvolvia 
esses assuntos. Por fim, acercaram-se do cais de pedra de Castellamare.

O pescador deixou-o pouco depois das 9 horas. Amedeo ficou a ver 
a luz do mastro do Deus tenha Misericórdia baixar entre as ondas, e um 
amplo vazio e silêncio instalarem-se em seu redor, como se a ilha fosse 
desabitada. Certamente que não se via luz nas poucas casas visíveis ao 
longo da costa. O cais de pedra, que ainda mostrava vestígios de calor, 
tinha pétalas de buganvília e loendro espalhadas; pairava no ar um leve 
aroma a incenso. Amedeo deixou o baú e foi em busca de um lavrador 
ou pescador que tivesse um carro de mão. Porém, só encontrou uma 
antiga tonnara árabe com arcada de pedra, onde se viam cartas de jogar 
e beatas de cigarro espalhadas, e uma capela branca, que também se 
revelou deserta. O altar tinha a imagem de uma santa que Amedeo 
não reconheceu; de cada lado da estátua, jarros de lírios cujas hastes 
soçobravam com o calor.

A carta que Amedeo recebera do autarca Arcangelo indicava que su-
bisse o monte, onde encontraria a localidade, «passando uma moita de 
figos-da-índia e uma arcada de pedra, no cimo da rocha». Amedeo já se 
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habituava ao escuro, e agora distinguia os contornos de uma povoação 
alcandorada no penhasco: casas estreitas e fechadas, a fachada barroca 
e descascada de uma igreja, uma torre quadrangular com cúpula em 
esmalte azul a refletir a luz das estrelas.

Amedeo não podia levar o baú pelo monte acima. A única coisa a 
fazer seria subir sem bagagem. Deixou-o no abrigo da capela, o que lhe 
deu alguma garantia de que ficaria intocado, e arrancou apenas com a 
maleta. A estrada era de pedra e desnivelada; de cada lado, as lagartixas 
rastejavam no mato rasteiro. O som da rebentação era ampliado pela es-
curidão e, olhando para baixo, ele viu que o mar espumava e fazia poças 
à entrada de uma centena de grutas pequenas. Mais acima, a estrada 
curvava para longe da costa e ele avistou outra parte da ilha, mais plana e 
mais ordeira, cortada em pequenas faixas de terra e rodeada pelas casas 
dos camponeses como caixas de pedra. Passou pela sombra de um oli-
val, entre os vultos sombrios dos catos. Lá estava a arcada de pedra, des-
botada e descascada. Agora que atingira o cume da ilha, com toda a força 
do vento, viu que Castellamare não diferia do que parecera à distância, 
continuava a ser uma rocha num oceano negro e vasto. A norte, as luzes 
de Itália e da Sicília brilhavam na névoa. A sul, a escuridão era contínua.

A localidade propriamente dita tinha o sossego cego de um local 
pouco habituado a visitas. A rua direita tinha candeeiros de filamentos 
enegrecidos a alumiá-la, as ruas laterais tinham lampiões a gás de di-
ferentes géneros e suspensos das varandas. A abundância de tomilho 
e manjericão resultava num odor forte na escuridão. Foi obrigado a 
percorrer a localidade em busca de sinais de vida. Passou por uma rua 
de comércio, em que as lojas tinham nomes pintados em maiúsculas 
pretas no estuque, uma fonte que cheirava a verdete e um miradouro 
com vista para o mar. Não se via vivalma. Quando ele começava a de-
sesperar, ouviu cantar. Após algumas voltas em vielas sem luz, uma 
luta com uma corda de roupa baixa, e um encontro infeliz com um cão 
vadio, deparou com uma longa escadaria até à beira da praça e, final-
mente, encontrou os habitantes de Castellamare.

A praça inteira fora inundada por  um caos ruidoso. As mulheres 
levavam sobre a cabeça peixe em grandes travessas; o vinho vertia-se 
nos copos; os acordes de guitarra e organetti elevavam-se na escuridão. 
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Um rapaz e uma rapariga descalços empurravam um carrinho de mão 
perigosamente no meio das pernas da multidão. Junto a um canto, 
decorria o leilão de um jumento; em redor da criatura, homens, mu-
lheres e crianças empurravam-se, brandindo papéis cor-de-rosa. Num 
pedestal, pairava uma grande efígie de gesso de uma santa, uma mu-
lher com cabelo preto e olhar alarmante, aquecida por uma centena de 
chamas rubras. Amedeo iria descobrir que chegara a meio do festival 
anual de Sant’Agata. Por enquanto, parecia apenas uma desordem as-
sombrosa e mágica como ele nunca tinha visto.

Nessa desordem, como que num mar cálido, entrou Amedeo. Pas-
sou por aromas a jasmim e anchovas e licor, por fragmentos de dialeto 
e italiano com sotaque, e lamentos cantados cuja língua não reconhe-
ceu, pela luz de fogueiras e archotes e pela centena de velas rubras que 
alumiavam a santa fantasmagórica. Por fim, saiu da multidão com a 
maleta agarrada ao peito, e deparou com uma mansão extraordinária.

Um edifício quadrangular em âmbar esmaecido, parecia equili-
brado na encosta, entre a luz da praça e o escuro do monte e do mar. 
O terraço estava drapeado com grande abundância de buganvílias. Em 
mesinhas, entre as flores, os ilhéus bebiam limoncello e arancello, bri-
gavam e praguejavam por causa de jogos de cartas, oscilavam com as 
cantigas rodopiantes de um organetto. Numa tabuleta em letras capri-
chosas lia-se «Casa al Bordo della Notte»: Casa à Beira da Noite.

Um velho pequenino acercou-se de Amedeo. Cambaleando ligeira-
mente, o homem olhou para cima e perguntou:

— Quem é você?
— Amedeo Esposito — disse Amedeo, obrigado a apresentar-se.  

— Sou o novo médico.
O velho ficou ufano.
— O novo médico! — disse. — O novo médico!
Amedeo ficou alarmado quando os ilhéus o cercaram, a bater pal-

mas, a encostar ombros, a pegar-lhe vigorosamente nos braços. De-
morou uns instantes a reconhecer aquilo: as boas-vindas. O velhote 
continuava a bradar, encantado.

— O meu nome é Rizzu — disse. — Este bar é do meu irmão.  
Os Rizzus são uma família importante na ilha, como signor il dottore 
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verá. Vou buscar-lhe um copo. Vou buscar-lhe anchovas assadas e um 
bolinho de arroz e um prato de mozarela.

O médico não comia desde Siracusa e sentiu logo fome. Sentou-se. 
Serviram-lhe licores, limparam uma mesa. O autarca Arcangelo apare-
ceu pouco depois, um merceeiro atarracado que passou pela multidão 
com um encanto bem oleado, todo sorridente. Apertou a mão a Amedeo, 
deu-lhe uma palmada no ombro e as boas-vindas à ilha. Depois apresen-
tou o padre, que era delgado e se chamava Ignazio e também era, disse 
Arcangelo, membro do conselho municipal.

Após estas boas-vindas apressadas, o autarca desapareceu, mas o 
padre, com uma tosse roufenha, sentou-se perto de Amedeo.

— Creio que ainda não foi apresentado a il conte. Vice-presidente 
da Câmara. Esta é a primeira vez que não é presidente da ilha, pelo que 
signor il dottore nos encontra numa época de grande modernização.

Amedeo, que pensava não haver condes em parte alguma de Itália 
no século xx, não sabia responder.

— Há de encontrar o conde em breve — disse o padre. — Não se 
apoquente. Será melhor despachar isso.

Rizzu voltou com travessas, e com um homem igualmente peque-
nino que disse ser o irmão e dono do bar. Rizzu sentou-se na cadeira do 
outro lado de Amedeo, serviu-lhe mais licor e começou a explicar a histó-
ria da ilha, e da santa em honra da qual decorria agora o festival na praça.

— Estou sempre a dizer ao padre Ignazio que tem de falar com o 
papa para oficializar Sant’Agata — disse a Amedeo. — Ela tem curado 
toda a espécie de maleitas. Uma vez, uma praga de pranto, outra vez, 
uma epidemia de tifo. Noutra vez, salvou a ilha de invasores deitando 
uma tormenta de peixes voadores em cima dos navios inimigos e, 
numa quarta ocasião, mostrou a sua graça sarando as pernas de uma 
jovem que tinha caído num poço, louvada seja a santa. Ora, lá está a 
rapariga… Signora Gesuina…

Amedeo olhou.
— Não, signore, acolá!
E finalmente compreendeu que Rizzu apontava para uma velha 

que oscilava cegamente com os acordes do organetto. 
— Quando é que o milagre se deu? — perguntou o médico.
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— Oh, já foi há uns anos — respondeu Rizzu. — Mas contamos 
que Sant’Agata faça outro milagre, um destes anos. No festival levamos 
a estátua pela costa fora. Depois, para nos recompensar, ela abençoa 
os barcos de pesca, as sementeiras, e todos os bebés nascidos na ilha. 
Sete, este ano; cuido que o dottore andará ocupado!

— E todas se vão chamar Agata — acrescentou o padre. — Pois 
não deve haver lugar no mundo com mais Agatas do que esta ilha. Em 
anos recentes, tem havido uma epidemia de Agatas. Agora é necessá-
rio referi-las por atributos: Agata dos olhos verdes, Agata da casa com 
buganvília, Agata filha da irmã do padeiro…

— «Agata» é o melhor dos nomes! — protestou Rizzu, animado 
devido ao álcool. Desceu do banco e foi à procura de vinho para o mé-
dico, a quem pareciam não agradar os licores da ilha, pois bebia muito 
devagar, achava Rizzu, e com tosses e engasgos desnecessários.

Entretanto, Amedeo encantou a multidão sacando do livro de his-
tórias e fazendo registo do relato que Rizzu fizera de Sant’Agata, que 
também o encantara a ele. Como tudo naquela noite parecia um sorti-
légio e pouco real, estava ansioso por não esquecer.

Quando os outros dispersaram um pouco, o padre Ignazio inclinou-
-se para Amedeo.

— Receio bem que não tenha paz — disse. — Não temos médico 
na ilha desde que os primeiros mareantes gregos aportaram há dois 
milénios. Os ilhéus vão trazer-lhe joanetes e hemorroidas, gatos doen-
tes e filhas histéricas, toda a acumulação de queixas médicas. E as his-
tórias. Muito mais histórias. Fica avisado.

— Nunca tiveram médico na ilha?
— Jamais.
— Qual é o procedimento quando alguém está doente?
O padre Ignazio abriu as mãos.
— Em todos os casos graves, mandamos os ilhéus ao continente 

num barco de pesca.
— E quando faz mau tempo e não há barco? Tive dificuldade em cá 

chegar; só havia um homem disposto a trazer-me.
— Tenho alguns remédios que posso distribuir — disse o padre.  

— Aquela boa viúva, Gesuina, trata das futuras mães. Safamo-nos 



A Casa à Beira da Noite

39

como podemos entre nós. Mas não é maneira de viver. Ficaremos con-
tentes de o ter cá. Fico desgostoso por enterrar jovens sem um médico 
para nos dizer se poderia ter sido evitado.

— Mas porque é que só agora procuraram um médico?
Em resposta, o padre Ignazio soltou uma fungadela melancólica.
— É uma questão de política. O autarca anterior não queria. Não 

via necessidade de um médico na ilha. Agora, o conselho municipal 
mudou; eu faço parte dele, e o mestre-escola Vella também. Agora,  
Arcangelo é o presidente da Câmara, e estamos a fazer coisas.

— Quem era o presidente antes?
— Il conte d’Isantu — respondeu o padre.
— O conde de que toda a gente está à espera.
— Sim, dottore. Claro que, oficialmente, ele já não é conde. Mas 

desde a Unificação que os ilhéus, malditos tolos, têm votado num 
d’Isantu em todas as eleições. Exceto esta vez… sabe Deus e Sant’Agata 
porquê!

— Esse conde foi autarca durante anos e não via necessidade de 
um médico? Quantos habitantes são?

O padre Ignazio respondeu que estimava um milhar, embora, tanto 
quanto sabia, nunca houvera recenseamento. Porém, aqui, o padre 
abordou abruptamente o alojamento de Amedeo.

— O dottore vai ficar em casa do mestre-escola Vella e sua esposa,  
a Pina — disse. — Devem andar por aí, deixe-me ir buscá-los.

O padre levantou-se da mesa e voltou minutos depois com o mestre-
-escola e a esposa. Il professore era um homem perto da meia-idade, com 
brilhantina no cabelo e risco ao lado. Deu uma palmada no ombro de 
Amedeo e disse:

— Ah, ótimo, ótimo, um homem instruído, finalmente.
Com isto, o padre fungou. Il professore açambarcou Amedeo e co-

meçou a contar-lhe passagens da história da ilha.
— Invadida por oito potências separadas, imagine-se!
«Sem igreja até 1500.»
Cerca das 3 horas, perdido de bêbedo, caiu da cadeira.
Acompanharam o mestre-escola a casa. A esposa, Pina, agora saía 

das sombras. Il professore contara a Amedeo, confusamente, que os 
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ilhéus eram parte normandos, parte árabes, parte bizantinos, parte gre-
gos, parte fenícios, parte espanhóis, parte romanos, e isso era evidente 
em Pina, o cabelo preto como cordas e os olhos de uma surpreendente 
cor de opala. Foi puxada para o círculo e exortada a contar aquilo a 
que os ilhéus chamavam «a verdadeira história de Castellamare». Ela 
assim fez, em voz hesitante mas forte: um relato de invasores e exila-
dos, erupções de fogo líquido e prantos fantasmagóricos, vozes lamen-
tosas e grutas cheias de ossos brancos a chocalhar — uma narrativa 
tão deslumbrante que Amedeo teria dificuldade em lembrar-se dela 
devidamente, quando acordasse no dia seguinte, e pensaria para todo o 
sempre que se esquecera da parte mais importante, que versão alguma 
poderia fazer jus à de Pina Vella.

Acabada a história, Pina despediu-se; tinha de ir ver se o marido 
chegara bem a casa. Talvez voltasse para o fim do festival, e certamente 
para o arremesso das flores.

— Pina é inteligente — comentou o padre, a vê-la ir-se embora.  
— Batizei-a, dei-lhe catequese. Demasiado instruída para esta ilha,  
e para o marido, o que é uma pena, mas não consigo convencer il pro-
fessore a desistir do emprego e deixá-la ficar com o cargo. Sair-se-ia 
muito melhor do que ele, pois o homem é um tédio tremendo.

O velho Rizzu, que reaparecera para o relato de Pina, continuava 
encantado.

— O padre Ignazio adora escândalos — disse. — É quase sempre o 
causador. É o padre menos convencional que já tivemos.

Parecendo satisfeito com o comentário, o padre emborcou o cálice 
de arancello de um só trago.

Começaram a reparar numa perturbação na mole de gente, em 
ondas sucessivas — uma espécie de emoção coletiva.

— Il conte — disse Rizzu. — Chegou, por fim.
— Ah — disse o padre Ignazio. — Outro homem para quem tenho 

pouquíssima paciência. Com sua licença, dottore. Tenho de me evadir.
Avistaram il conte, um homem amplo de casaca de veludo, por 

baixo da estátua da santa. Amedeo ficou desconcertado pela maneira 
como ele seduzia a multidão, atraía atenções e favorecimento. Alguns 
ilhéus faziam vénias e apertavam-lhe a mão; outros levavam prendas 
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— uma travessa de beringelas, uma garrafa de vinho, uma galinha viva 
numa gaiola —, que o conde aceitou e depositou nas mãos da comitiva. 
Parecia que a cena não incomodava mais ninguém — embora Amedeo 
reparasse que nem todos se acercavam do conde, nem estendiam a 
mão a saudá-lo.

Finalmente, o conde parou diante deles. O padre fugira; Rizzu aba-
nava e curvava a cabeça de um lado da mesa. Amedeo percebeu o que 
era de esperar e levantou-se também.

O conde disse:
— Consta-me que você é o novo médico. Sou Andrea d’Isantu, conte.
Amedeo apresentou-se à pressa.
— Piacere — disse o conde, sem prazer algum. — A minha esposa, 

Carmela.
Uma jovem com ar entediado saiu da multidão. O cabelo preto en-

caracolado; um chapéu com uma pluma em riste, como era moda em 
Paris e Londres, e desfasada com as décadas de roupa domingueira dos 
outros ilhéus.

— Carmela — disse o conde, acenando na direção dela. — Traga 
café e licores. Traga vinho. Algo ligeiro para comer, um pastel ou um 
bolinho de arroz.

Dito isto, o conde puxou uma cadeira, sentou-se nela e caiu num 
silêncio calculado e taciturno.

— Então — disse, por fim. — Quando é que chegou? Quem é que 
o foi buscar ao cais?

— Por volta das 9 horas — respondeu Amedeo. — Ninguém me foi 
buscar, dei com o caminho sozinho. Mas já me apresentaram o Signor 
Arcangelo, e um ou dois do conselho municipal: o professor Vella e o 
padre Ignazio.

— É homem da cidade, não é? Do Norte? O que faz nesta rocha à 
beira do mundo civilizado? Foge de alguma coisa, calculo. — O conde 
soltou uma gargalhada.

Amedeo não sabia como responder a isto, exceto dizer que pro- 
curara o cargo de medico condotto em todo o país e encontrara-o ali.

— Bem, espero que ganhe o sustento. De onde vem a sua família? 
Esposito é um nome esquisito.
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— Não tenho família, além de pai adotivo — respondeu o médico. 
Falou com clareza, pois não se costumava envergonhar desse facto, 
embora, com o interrogatório do conde, e o calor continuado da praça, 
começasse a suar um pouco. Passou um dedo pelo colarinho engo-
mado da camisa.

— Homem sem família? — comentou o conde. — Homem de ne-
nhures, órfão?

— Fui criado ao cuidado do Ospedale degli Innocenti, em Florença, 
hospital de enjeitados. Um dos melhores — acrescentou, movido pelo 
orgulho.

— Ah, assim pensei, pelo nome. Esposito. Abandonado.
Carmela reapareceu, Rizzu e o irmão atrás, trazendo bandejas com 

taças orladas a ouro, uma travessa com um sortido de pastéis, e uma 
garrafa intacta de arancello.

— O melhor — murmurou Rizzu, pairando na cadeira do conde.
— Carmela, sirva o licor. — Mais uma vez, o conde nem olhou para a 

esposa. Ela limitou-se a assentir, a servir o licor ao marido, e foi sentar-se 
a pouca distância, com as mãos respeitosamente entrelaçadas.

— Temos sorvete e licores como deve ser na mansão, enviados de 
Palermo. — O conde suspirou forçadamente. — De resto, vai achar-nos 
um povo primitivo, dottore. Sem luz elétrica, sem bibliotecas. O ar do 
mar apodrece os livros. Gente iletrada também. Só eu sei ler, e o padre, 
e o mestre-escola, e o merceeiro Arcangelo, à sua maneira. E a Carmela, 
calculo, embora não se possa considerar letrada, a ler revistas de moda 
e romances franceses. Ah-Ah! Espero que o hospital de enjeitados o 
tenha criado com gostos simples, pois esta ilha seria uma provação para 
qualquer homem civilizado.

— A principal marca de uma sociedade civilizada — disse Amedeo, 
que acabara de formar essa opinião —, creio eu, é o emprego de um 
médico.

Com isto, a bela Carmela — para consternação de Amedeo — de-
satou à gargalhada. O conde mexeu o café e partiu um pastel. Atacou-o 
com grandes dentadas, engoliu, limpou as migalhas da boca.

— O emprego de um médico nunca foi prudente nesta ilha — 
disse. — O novo autarca e o conselho equivocaram-se. É uma despesa 
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incomportável. Espero certamente que consiga ganhar o seu sustento 
aqui, mas são tempos difíceis e poderá não aguentar um ano, lamento 
dizer.

Fez-se silêncio à mesa. Amedeo e Carmela entreolharam-se, e ele 
ficou desarmado. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente.

— Tem de jantar connosco na mansão — disse Carmela, com o 
rosto iluminado por uma malícia contida. — Você e meu marido terão 
muito a dizer um ao outro.

— Bondade vossa, mas terei muito pouco tempo assim que assu-
mir funções.

— Bem, bem, nesse caso, talvez sobreviva — comentou o conde. 
— Pelo menos, não trouxe mulher nem filhos. Só com o próprio sus-
tento, e sem tempo para distrações sociais, talvez se saia bem, solteirão 
remediado. Não seria vida para mim, mas talvez se possa safar. É con-
veniente ser enjeitado, homem sem mulher nem filhos, homem com-
pletamente sem cadilhos neste mundo! — Aqui, olhou para Carmela, 
que ainda estava a divertir-se.

— Então e o signor il conte? — perguntou Amedeo. — Tem muitos 
filhos com la contessa? — O instinto dizia-lhe que não, e ele tinha a 
esperança indelicada de o espicaçar.

O conde limitou-se a abanar a cabeça.
— A minha mulher é estéril.
Carmela curvou a cabeça, e Amedeo viu-a enrubescer no pescoço 

por ser publicamente aviltada daquela maneira. De uma assentada,  
o conde derrotara-a e calara o médico, e começava agora a despedir-se. 
Pegou num último pastel, emborcou o resto do café, e tornou a esten-
der a mão a Amedeo.

— Espero que ganhe a vida aqui — disse.
— Tenho essa intenção — reiterou Amedeo.
Quando il conte se foi nos magotes de ilhéus, Amedeo ouviu uma 

fungadela melancólica, virou-se e viu o padre Ignazio atrás de si.
— Pronto — disse este. — Sobreviveu ao primeiro encontro com il 

conte. Doravante, é sempre a melhorar.
— Tenho alguma pena da Carmela — disse Amedeo.
— Sim — disse o padre Ignazio. — Todos temos alguma pena dela.
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A aurora surgiu mais cedo do que o esperado, com uma claridade 
cinzenta, e o festival continuou. Amedeo, bêbedo de mais para con-
fiar nos pés, e desejando muitíssimo ir deitar-se, continuou sentado 
entre o padre e Rizzu, enquanto a música ficava ainda mais frenética, 
a dança ainda mais desordenada. Os que jogavam às cartas estavam 
absortos numa ronda de scopa que parecia durar há horas. De cada vez 
que um vencedor recolhia as cartas da mesa, os brados ficavam mais 
guturais, os insultos bem-dispostos mais extravagantes e criativos. Na 
última ronda, o irmão pequeno e franzino de Rizzu saltara do banco 
em triunfo, com as cartas no ar, entornando uma das garrafas de li-
moncello. Entretanto, entre os dançarinos, um jovem de colete e casaca 
de camponês fazia uma série de saltos perigosos em círculo. Até que,  
a certa altura, os dançarinos apartaram-se, as cartas foram recolhidas, 
e houve grande alarido na praça.

— Maldição! Já são horas das flores! — exclamou o padre Ignazio, 
levantando-se da cadeira. — Esqueço-me sempre!

Abriu caminho pela multidão com uma agilidade surpreendente 
e parou diante da estátua da santa. Um grupo de jovens içou-a no ar.  
A toda a volta da praça, abriam-se persianas.

— O que estão a fazer? — perguntou Amedeo, mas Rizzu também 
desaparecera.

Amedeo ficou sozinho no terraço do bar.
O padre entoou uma oração. De súbito, desabou uma assombrosa 

chuva de pétalas, como um fenómeno natural. De cada janela superior, 
as mulheres esvaziavam cestos de loendro e buganvília, dentelária e 
madressilva, até o ar ficar cheio de flores. As crianças gritavam e ca-
briolavam; os organetti e as violas lançaram-se num hino; a estátua da 
santa foi levada a oscilar por cima da multidão; e, na confusão, as flores 
continuavam a rodopiar, a encher o ar.

Ocorreu a Amedeo que aquilo daria uma bela fotografia. Procurou 
na maleta e montou a máquina. Pousou-a na mesa e tirou a primeira 
chapa, uma imagem granulosa e mal iluminada do bar, da praça, da 
chuva de flores.
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Revelou a imagem semanas depois, na câmara escura improvisada 
que fizera no fundo do roupeiro em casa do mestre-escola (que também 
era um esconderijo útil das lições do professor). As flores eram apenas 
manchas brancas em fundo cinzento, mas, mesmo assim, a clareza da 
imagem surpreendeu-o, era uma coisa belíssima. A primeira fotogra-
fia que ele tirava. Entre os rostos da multidão, distinguiu os estranhos 
dessa noite, que se tornariam as figuras do seu quotidiano: Rizzu e o 
irmão, de braço dado diante do bar, as luzes cintilando como estrelas 
presas; o padre Ignazio por baixo da estátua; a sombra escura do conde; 
Pina Vella numa janela de primeiro andar; e — desprendida à beira da 
multidão — a bela Carmela.

Mais tarde, ele acharia aquela fotografia um portento, pois nela, 
como as histórias escondidas no baralho de cartas de Rita Fiducci, esta-
vam escondidos os sinais de toda a sua vida vindoura.

Para além da costa da ilha, nesse ano de 1914, o mundo encetava 
longos e demorados preparativos para a guerra. Ao princípio, Amedeo 
não se deu conta. A notícia do assassinato do arquiduque em Sarajevo, 
poucas horas após aquela milagrosa chuva de flores, demorou 13 dias a 
chegar a Castellamare — entrementes, a ilha estava tão luminosa e ani-
mada que agora lhe parecia o único mundo real. Todavia, não se podia 
negar que Amedeo era forasteiro. Deslocado como o gigante num dos 
seus contos, era tão alto que magoava a cabeça várias vezes a sair e a 
entrar na casa dos doentes. As camas na ilha eram curtas de mais para 
um homem do seu tamanho; tinham sido feitas para camponeses do 
século xix, e foi obrigado a juntar duas e dormir atravessado, até se 
fazer uma cama especial (anos depois, também teve de se fazer um cai-
xão especial para a sua altura de mais de dois metros — pois continua-
ria até ao fim o homem mais alto de Castellamare). Por conseguinte, 
não se integrou de imediato, mas continuava a sentir, de um modo obs-
curo e importante, que era ali o seu lugar. Por exemplo, quando acor-
dou ao meio-dia, depois do festival de Sant’Agata, viu que alguém lhe 
levara o baú esquecido dos instrumentos médicos pela encosta acima 
e o depositara à sua porta. O padre Ignazio, desde a primeira manhã, 
procurava-o para comentar as notícias do continente: «Você é homem 
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de cabeça, Esposito, há de ter opinião.» Os velhotes irmãos Rizzu  
apanhavam-no nas visitas da manhã e mimavam-no com café e boli-
nhos de arroz. Num mês, as viúvas do Comité de Sant’Agata queriam 
a sua opinião (embora não fosse religioso, e tivesse escandalizado o 
povo no primeiro domingo por não ir à missa) quanto às cores a en-
comendar para uma nova faixa dedicada à santa. Depois de extrair os 
espinhos de um ouriço-do-mar do pé do pescador Pierino, a Guilda dos 
Pescadores convidou-o para a tonnara, a apresentação cerimonial de 
um atum.

Havia um milhar de quezílias na terra em que era preciso tomar 
partido (pois já o tinham convencido a participar no conselho munici-
pal enquanto conselheiro); vários casos de tifo; oito bebés para nascer 
ou a caminho. Quando a Itália entrou na guerra, ele ia a caminho de 
inspecionar o pântano para ver se poderia ser escoado a fim de reduzir o 
risco de malária e, de algum modo, o pântano e a malária pareceram-lhe 
mais importantes do que a declaração de guerra; ali, em Castellamare, 
aquela guerra contra a pestilência e a água estagnada era mais digna de 
travar. A ilha parecia-lhe um país separado e não parte da Itália onde 
passara uma mocidade solitária.

Nos domingos à tarde, o padre Ignazio ensinava-lhe a nadar, mer-
gulhando à sua frente nas ondas com um fato de banho de tecido preto. 
No terraço da casa do professor, ao serão, depois de o mestre-escola 
adormecer de bêbedo, Pina Vella contava-lhe todas as histórias ineren-
tes à ilha.

— Um lugar pequeno como este é uma opressão — avisara o padre 
Ignazio. — Você ainda não sente, mas acabará por sentir. Toda a gente 
que o visita, sem ser cá nascida, acha deliciosamente rústico. Eu tam-
bém assim pensei. Mas qualquer pessoa nascida em Castellamare fará 
todos os possíveis para sair da ilha e, um dia, você fará o mesmo. A mim 
aconteceu-me por volta do décimo ano.

Porém, Amedeo, que sempre se sentira sem peso, sob risco de flu-
tuar para longe de qualquer terra, agora agradecia a solidez do lugar, 
a estreiteza das fronteiras. Divertia-o a maneira como os doentes sa-
biam tudo da sua vida uma hora antes de ele saber; ficava impertur-
bável quando as viúvas o observavam das cadeiras à porta das casas, 
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com olhos semicerrados e apreciadores; achava reconfortante o facto 
de poder ver, da janela da casa de qualquer doente, a mesma linha azul 
do mar. A ilha tinha oito quilómetros de comprimento e, nas visitas 
diárias, ele percorria toda essa extensão. Descobria as covas onde as 
cabras bravas dormiam ao meio-dia, perturbava os ninhos de lagartixas 
nas casas em ruínas fora da localidade, e elas corriam como água pelos 
muros acima. Sentado no terraço do velho Rizzu, fez um mapa da ilha 
em papel pardo, com o velho a assentir com ar aprovador e a apontar 
falhas.

No início da primavera, enviou uma carta ao pai adotivo, a convidá-lo 
para tomar limoncello na Casa à Beira da Noite — pois havia realmente 
um terraço com buganvílias, escreveu com avidez, exatamente como o 
velho médico imaginara.

Porém, quando o verão chegou outra vez, não se sentou com o pai 
adotivo à sombra fresca das trepadeiras. Antes pelo contrário, recebeu 
um telegrama que o convocou para norte.




