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O reencontro

O amor é cego!

A na olhou-se mais uma vez ao espelho. Os seus dedos tré-

mulos de ansiedade tentaram desenhar com o batom o 

contorno dos lábios, pressionando-os depois delicadamente para 

uniformizar a cor. Esboçando um sorriso forçado, pensou: Que 

tola! Pareço uma adolescente antes de sair pela primeira vez com um 

rapaz.

Ainda de olhos postos na imagem refletida, quis certificar-se 

de que havia escolhido a cor certa para os lábios. O batom não 

poderia ser de um tom muito vivo, pois evidenciaria o fogo que 

lhe ia no corpo, mas também não convinha que fosse demasiado 

discreto, afinal era importante realçar algo no seu rosto.

A sua mente divagou pelo trabalho dos artistas que escolhem 

as tonalidades das tintas com que pintam, armadilhando os sen-

tidos de quem as admira. As sombras, o segredo da luz por entre 
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a mescla de cores, tudo isso contribui para que o observador in-

cauto seja apanhado na teia da genialidade do mestre. Extasiado, 

aquele que observa deixa os sentidos bailarem na dança tão bem 

arquitetada pelo autor. No entanto, é preciso ir mais longe, para 

lá dessa perfeição superficial, ultrapassando a excelência das for-

mas e das cores e deixando aflorar a subjetividade da emoção 

que a tela inspira em cada um. Só assim, detendo-se um pouco 

mais, se consegue perceber que a obra possui «alma», escondida 

por entre a harmonia das pinceladas. 

— Claro — verbalizou Ana. — Um quadro é para se sentir 

e não apenas para se ver. Quero que ele veja além do meu rosto. 

Quero que ele sinta o meu verdadeiro Eu. Afinal, sou bem mais 

do que apenas uma cara — e, pegando num lenço de papel, ten-

tou rapidamente disfarçar nos lábios a cor carmim demasiado 

artificial.

Desceu as escadas ansiosa pela expetativa do encontro.  

Os saltos altos e finos exigiam-lhe um grande equilíbrio, apesar 

de lhe conferirem a feminilidade e elegância pretendidas. 

Passou pela cozinha e pegou no prato com o bolo que havia 

preparado. Optara pela receita do bolo de mel e nozes que a sua 

avó costumava fazer sempre que havia um aniversário na famí-

lia. Tinha seguido todos os passos à risca, enquanto recordava  

a satisfação da avó ao bater os ovos, imaginando as bochechas 

dos netos lambuzadas de creme e de felicidade.

Com a mão que estava livre pegou nas chaves e, de seguida, 

saiu de casa, fechando a porta atrás de si com alguma dificulda-

de. Atravessou o jardim com pressa, não tanto por se fazer tarde 

mas pelo magnetismo descontrolado que a impelia em direção 

à casa do vizinho.  Cai sempre bem, como sinal de boas-vindas, 

oferecer um bolo aos novos moradores e esta ilusão de cordia-

lidade dava-lhe confiança. Assim, dissimulando o desejo mudo 

que lhe soprava do coração e que a mente também consentia, 

tocou à campainha.
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Suportou pacientemente a demora, imaginando os olhos 

azuis e profundos que decerto a abalariam quando a porta se 

abrisse. Enquanto esperava, recordou os escassos minutos em 

que se cruzara com o novo vizinho, havia cerca de quinze dias, 

quando tirava as compras do supermercado da mala do carro.

— Boa tarde — ouviu ao tentar erguer-se com o peso dos sa-

cos, dois ou três em cada mão. Endireitou-se e olhou em frente. 

Não conseguiu responder de imediato. 

O tempo parecia ter parado de forma intencional naquele 

exato momento. Os olhares dos dois misturaram-se, despren-

dendo uma magia intemporal e magnetizante. Tudo demasia-

do complexo para ser entendido. O coração de Ana quase lhe 

saltava do peito. Os seus olhos colaram-se na profundidade do 

olhar daquele ser, na precisa fração de segundo em que a astúcia 

do tempo o resolveu parar. Foi uma pausa aparentemente breve 

mas que durou uma infinidade. Foi um comungar de sentimen-

tos adormecidos, um desabrochar de algo enterrado nas profun-

dezas da eternidade. Decerto que o inexplicável eclodiu naquele 

segundo milenar. O ar faltava-lhe e Ana não conseguia articular 

uma única palavra. Saiu-lhe um som abafado que muito dificil-

mente poderia ser interpretado como algum tipo de cumprimen-

to. Só mais tarde, quando começou a sentir um formigueiro nos 

dedos, já roxos devido ao peso dos sacos, regressou à realidade 

do presente. Havia experienciado um sentimento estranho e des-

concertante que lhe inebriou os sentidos e lhe atordoou a alma.  

E essa sensação intensa, que coube na imensidão de um segundo, 

era tudo o que lhe restava como recordação do primeiro encontro.

Desse dia em diante, procurou saber mais sobre o quoti-

diano dos moradores da casa ao lado. Afastava as cortinas, de  

forma quase impercetível, assim que ouvia algum ruído vindo 

do jardim. Tentava espreitar sem ser vista. Tentava sentir de novo 

aquela embriaguez que lhe toldou os sentidos logo da primeira 

vez que o vira. Por esse motivo , encontrava-se agora junto à porta  
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da vizinha moradia amarela, de prato na mão, olhos ansiosos  

e coração expetante.

A porta abriu-se com suavidade e uma senhora de idade avan-

çada esboçou um sorriso acolhedor. A pele muito clara, apesar de 

sulcada pelos anos, contrastava com o vestido preto. Os cabelos 

brancos, disciplinadamente apanhados atrás, davam-lhe um as-

peto prático e despretensioso. Ana reparou no seu olhar pleno de  

resignação e soube que se tratava de uma pessoa afável.

— Olá! Eu sou a Ana, a vossa vizinha aqui do lado — apre-

sentou-se, tentando que o seu sorriso conseguisse também  

refletir a simpatia que a senhora irradiava. — Fizemos um bolo 

de boas-vindas — acrescentou depois de uma pequena pausa. 

Ana escolhia criteriosamente as palavras procurando que elas 

não a atraiçoassem. Tinha propositadamente dito «fizemos um 

bolo» em vez de «fiz», para que a oferta parecesse ter sido ideia 

de toda a família e não apenas algo pessoal, o que poderia ser 

considerado menos próprio. 

A senhora agradeceu e com um gesto convidou-a a entrar. 

— Entre! Vou pôr o bolo na cozinha. Não era preciso ter-se 

incomodado. Não estávamos à espera de nada.

Ana seguiu a mulher, apercebendo-se do cheiro da casa que 

lhe era estranha. Um misto de aroma a flores secas e âmbar, ou 

talvez fosse apenas o cheiro a cera dos móveis antigos. Seja como 

for, a atmosfera que se respirava era agradável e deixava que se 

saboreasse uma certa tranquilidade.

Viu várias fotografias alinhadas numa mesa baixa e desviou 

o olhar sentindo que estava a invadir a intimidade de um lar que 

não era seu. 

— Chamo-me Amélia — apresentou-se a senhora idosa 

num tom de voz meigo e que deixava adivinhar algum cansaço.  

— Aceita um chazinho? Sente-se por favor e faça-me companhia. 

Ana preparava-se para recusar educadamente, no entanto, 

perante a sinceridade do convite e o seu imenso desejo de rever 
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o outro habitante da casa, aceitou pondo de lado qualquer ceri-

mónia.

— Gosto muito desta casa — principiou D. Amélia, não  

deixando que se instalassem silêncios desconfortáveis. — As es-

cadas são largas e as divisões muito espaçosas, mas foi o jardim 

o principal motivo que nos levou a comprá-la. É grande e plano. 

Sabe — confidenciou, baixando ligeiramente o tom de voz —,  

o João entretém-se muito lá fora.

João… Ele chama-se João, deduziu Ana, gravando com nervo-

sismo o nome no coração.

— Enviuvei há trinta anos e vivo sozinha com o meu filho 

desde essa altura. Tem sido muito difícil — desabafou D. Amélia 

deixando a palavra «difícil» a pairar no ar, carregada que estava 

de sofrimento. Ana reparou nos olhos da vizinha que choravam 

em silêncio sem que nenhuma lágrima fosse derramada. Con-

tinuava a pôr a mesa para o chá, sem pressa, como se o futu-

ro fosse agora mesmo. Ana sentia já uma grande empatia por  

D. Amélia.  

— Quer partir o bolo? — Sugeriu simpaticamente a anfitriã, 

passando a faca a Ana. — O João não deve tardar a descer. De 

certeza que ouviu a campainha. Sabe… a minha história, melhor 

dizendo, a nossa história, é muito triste — suspirou, sentando-se 

finalmente à mesa da cozinha.

A dona da casa apoiou os cotovelos na mesa e, com as mãos 

abertas sobre a testa, ocultando um pouco o rosto magoado pelos 

espinhos da vida, começou a narrativa da sua desventura.

— Tínhamos ido passar um fim de semana à aldeia dos 

meus pais que fica lá para o norte, no Minho, perto de Ponte 

da Barca. Eles tinham uma quinta de lavoura com uma bonita 

casa em pedra de onde se conseguia ver o rio. Nesse dia havia 

feira em Ponte de Lima. Era um acontecimento importante por-

que, na altura, era lá que se comprava tudo o que se precisa-

va. Nessa manhã, levantei-me cedo e acompanhei os meus pais  
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à feira. Como o meu pai tinha também uns negócios a tratar, 

ficou combinado que só regressaríamos durante a tarde. O meu 

marido ficou em casa a descansar. Andava a sentir-se muito can-

sado e assim aproveitava e fazia companhia ao Joãozito, que nes-

sa altura ainda não tinha dez anos. — D. Amélia fez uma pausa, 

como que a ganhar coragem para continuar a remexer num pas-

sado que já se adivinhava doloroso. Colocou os olhos no vazio 

da parede da cozinha e prosseguiu: — Quando o João acordou, 

foi sozinho tomar o pequeno-almoço. Eu já tinha deixado tudo 

preparado para eles comerem. Sei que o meu filho se entreteve 

pela quinta o resto da manhã. À medida que o tempo passava, 

começou a achar estranho o pai ainda não se ter levantado. Daí 

ter ido procurá-lo ao quarto.

Ana reparou no timbre diferente na voz de D. Amélia, pres-

sentindo que algo de muito grave teria acontecido. Movida por 

uma intensa compaixão, pousou-lhe delicadamente a mão no 

ombro, interrompendo-a:

— Não precisa de me contar nada. Só se lhe apetecer. São 

coisas que ainda doem, não é?

— Sim. Doem ainda, mas não como há trinta anos. Quando 

se diz que o tempo cura, é bem verdade. À força de tanto sofrer, 

a dor agora é mais sumida. Está lá ainda, mas mais fraquinha. 

Deixe-me contar-lhe isto, menina. Pois cada vez que falo nisto, 

apesar de me custar, parece que consigo aceitar melhor o sofri-

mento e perceber que a vida é mesmo assim…

» Voltando à minha história… Quando o João entrou no quar-

to e viu o pai a dormir, voltou para trás. No entanto, mal chegou 

ao corredor, sentiu um aperto no peito, como se adivinhasse que 

havia alguma coisa errada, e regressou ao quarto. Chegou perto 

do pai, abanou-o e tentou acordá-lo. Mas… Mas… 

D. Amélia titubeou, fechando os olhos e inclinando a cabe-

ça para trás como se estivesse a rebobinar o filme no seu cére-

bro. A dor que sentia fazia com que os músculos do rosto se  
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contraíssem, exibindo um semblante de verdadeira agonia. Pas-

sados alguns momentos, em que Ana tão compassivamente  

soube respeitar-lhe o pesar do silêncio, prosseguiu:

— O meu Vicente teve um acidente vascular cerebral, como 

mais tarde os médicos confirmaram, e por isso não respondia. 

Estava inanimado. O João, atrapalhado, fartou-se de o sacudir 

mas… nada! Naquele tempo não havia telemóveis e os meus pais 

não tinham telefone em casa. O meu Joãozito, que sempre foi 

um rico filho, desenrascou-se da maneira que lhe pareceu ser a 

melhor. Foi à cavalariça e pegou no Macho, era assim que cha-

mávamos ao cavalo que os meus pais usavam para puxar a car-

roça. Até Ponte da Barca, a vila mais próxima, ainda eram uns 

valentes quilómetros. O Joãozito montou o Macho como pôde  

e tentou cavalgar o mais depressa possível para ir buscar ajuda. 

O caminho era muito difícil e cheio de curvas. Quando chegou 

à estrada principal, que já era alcatroada, viu um carro passar  

e tentou desmontar rapidamente para fazê-lo parar. O pobrezi-

nho atrapalhou-se e caiu… Oh! De cada vez que me lembro!

Algumas lágrimas escorreram silenciosas, lavando o rosto 

de D. Amélia. Apesar do sofrimento evidente, não havia revolta, 

apenas um sorriso esbatido, pleno de resignação. 

— Tão novinho, o meu menino! — Fungava a senhora, 

amargurada pela sua desdita. — Não sei quanto tempo ficou lá 

deitado na berma da estrada. Entretanto, houve alguém que viu  

o Macho a pastar junto à beira da estrada e, por isso, resolveu 

parar. Só então reparou no meu Joãozito caído e meio encoberto 

pelo feno alto. Foi esse senhor, a quem eu não me canso de agra-

decer, que o levou para o hospital. Quando cheguei a casa com os 

meus pais, mais para o final da tarde, vi logo a ambulância. Estava 

instalada a confusão no pátio da quinta, com muita gente desco-

nhecida a entrar e a sair. Cheirou-me imediatamente a desgraça! 

Tinham acabado de transportar a maca com o meu marido, mas 

não me deixaram  sequer chegar perto. Pelos vistos o meu menino  
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quando veio a si, mesmo estando tão mal, conseguiu convencer 

os médicos de que o pai estava sozinho em casa, inanimado e 

a precisar de socorro. Só mais tarde é que soube que o tinham 

encontrado morto na cama. O resto já sabe… Já deduziu…

D. Amélia virou-se para Ana, esforçando-se por mostrar um 

sorriso tranquilo que demonstrasse apenas uma dor mais sere-

na, mais apaziguada. Não desejava que os seus novos vizinhos 

sentissem pena ou, também eles, dor pelo ocorrido. Tratava-se 

de uma cicatriz antiga e teria de conviver com ela, sem a escon-

der nem a expor deliberadamente à comiseração dos outros. 

Aceitara com resignação os obstáculos que a vida lhe reservara e 

tinha aprendido a coexistir com eles. 

Perspicaz, Ana captou essa mensagem silenciosa no olhar da 

senhora e, como se nada fosse, começou a partir o bolo explican-

do à sua nova vizinha as particularidades da receita.

Minutos depois sentiu um ruído abafado à entrada da sala. 

Levantou o olhar e deparou-se com o homem que tanto a pertur-

bara dias atrás. Tratava-se do filho de D. Amélia que parara junto 

à porta. Ouviu-o saudar com a sua voz grave e sonante:

— Boa tarde. Chamo-me João. A minha mãe provavelmente 

já a esteve a incomodar com a sua história favorita — gracejou, 

algo embaraçado pela presença da nova vizinha. 

Ana ficara imobilizada. Sentia-se atordoada pelo magne-

tismo que a presença de João surtia em si. Não sabia explicar, 

mas havia qualquer coisa que a impelia para aquele indivíduo. 

Algo em si parecia conspirar contra tudo e contra todos para lhe 

tornar inexorável essa atração. Reparou nos cabelos grisalhos,  

e apreciou com agrado o tom moreno de pele e as linhas máscu-

las do rosto. Tinha até um sulco esculpido no queixo saliente que 

lhe lembrava os galãs de Hollywood. Contudo, não era nenhum 

destes atributos físicos que a prendia ao novo vizinho. Era certa-

mente qualquer coisa de mágico e incompreensível que se des-

prendia do fundo daqueles olhos azuis. Qualquer coisa muito  
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forte e ancestral que a fazia reconhecer o brilho meigo desse 

olhar. Foi precisamente esse sentimento de familiaridade que 

ela percebeu na envolvência discreta do olhar dele e que a fez 

responder simplesmente:

— Olá. Sou a Ana.

Por seu lado, João, também perturbado com o encontro, fez 

rodar com agilidade a cadeira de rodas onde se encontrava até ao 

lugar da mesa deixado propositadamente sem cadeira. Mordeu 

o lábio e baixou o olhar, constrangido pela sua incapacidade físi-

ca. Imobilizado da cintura para baixo desde que caíra do cavalo, 

sempre fugira das mulheres. Sentia-se diminuído e não arrisca-

va nenhum relacionamento que lhe exigisse um compromisso 

maior. 

Nos tempos da faculdade chegou a ter uma namorada. Uma 

relação séria que ainda durou um bom punhado de anos. Cha-

mava-se Cristina e D. Amélia adorava-a. Quase sempre, a boa 

senhora costumava incluir nas suas orações da noite a seguinte 

prece:

Obrigada, meu Deus, por esta moça ter aparecido  

na vida do meu filho. Um dia, quando chegar a minha hora, 

posso partir descansada e sem ralações  

pois o meu João já tem alguém que lhe possa valer.

Logo de seguida adormecia tranquila por ter entregado ao 

céu as suas preocupações. 

Cristina, reconhecidamente uma rapariga despachada e sem 

preconceitos, costumava insistir com João para que ele levasse 

uma vida o mais normal possível. Foi a seu pedido que ele tirou 

a carta de condução, tendo-se tornado indiscutivelmente mais 

autónomo. Os anos passaram e quando João soube que concluí-

ra com êxito a última cadeira do curso de Economia pegou no 

seu carro adaptado e conduziu que nem um louco até Santarém,  
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a cidade natal de Cristina e onde moravam os pais dela. Assim 

que lá chegou, tocou à campainha satisfeito por morarem num 

rés-do-chão. Quando os pais da namorada lhe abriram a porta, 

surpresos e apreensivos por o verem sozinho, João tranquilizou- 

-os de imediato:  

— Não! Não se preocupem que não aconteceu nada! Está 

tudo bem com a vossa filha. Queria apenas ter uma conversa em 

particular convosco — mal acabou de pronunciar a frase entrou, 

forçando-os a afastarem-se. Tinha pressa em abordar o assunto 

que o fizera vir num desassossego desde o Porto, a cidade onde 

os dois estudavam.

— É o seguinte… — começou sem rodeios, assim que en-

trou no espaço mais amplo da sala de estar. — Gosto muito  

da vossa filha mas o amor que tenho por ela não me dá o di-

reito de lhe arruinar o futuro — João pronunciava cada palavra 

pausadamente, tentando dar-lhes a sonoridade e a importância 

que elas mereciam. — Quando regressar ao Porto vou terminar 

o nosso relacionamento. Quero que a Cristina tenha a possibi-

lidade de construir um lar e uma família como deve ser. Não 

quero ser um estorvo para ela, sobrecarregando-a com a minha 

incapacidade. Amo-a demasiado, a ponto de não querer estragar- 

-lhe a vida. Se ela insistir em ficar comigo, provavelmente serei 

obrigdo a mentir e a dizer-lhe que já não sinto nada por ela. Só 

vos vim participar a minha decisão pelo respeito que tenho por 

vós. E agora, se me dão licença, vou-me embora pois tenho ainda 

muitos quilómetros para fazer.— da mesma forma que entra-

ra também depois, rapidamente e sem grandes cerimónias, se 

dirigiu para a porta de saída sem sequer aguardar que os pais 

de Cristina recuperassem do pasmo em que  ficaram após todo 

aquele monólogo.

— Mas não quer ficar mais um pouco… descansar… ou to-

mar qualquer coisa? A viagem ainda é grande… — balbuciou  

a mãe de Cristina.
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No fundo ela sabia que o namorado da filha estava certo. 

Tantas vezes se lamentara, ao saber que Cristininha namorava 

com um inválido. Reconhecia as virtudes do suposto futuro gen-

ro, contudo, como a maioria das mães, desejava para a sua filha 

a perfeição de um príncipe encantado; alguém cheio de quali-

dades, suficientemente bem-parecido e que lhe minorasse as 

preocupações da vida ao invés de as agravar. No entanto, aquela 

atitude nobre de João tinha-a deixado sem argumentos, pois adi-

vinhava que dificilmente a filha encontraria para marido alguém 

de caráter tão nobre como aquele indivíduo de pernas definha-

das que se movia numa cadeira de rodas. Por isso, enquanto lhe 

acenava, vendo-o a afastar-se, não conseguiu reprimir algumas 

lágrimas.

De volta ao Porto, e ainda nessa tarde, João deteve-se algum 

tempo na florista para encomendar um número considerável de 

ramos de flores. Eram imensos, de várias espécies e tamanhos 

e todos em tons de vermelho, a cor preferida de Cristina. Pediu 

também à vendedora para lhe fazer os arranjos da forma o mais 

original possível.

— Quero-os perfeitos e inesquecíveis! Faça de conta que são 

para si. Olhe…Como é que os gostaria de receber? Sabe, as flores 

são para uma despedida — justificou-se, encolhendo os ombros.

Entretanto, telefonou a Cristina a marcar um encontro para 

essa mesma noite, avisando-a de que iria ter com ela ao seu apar-

tamento de estudante. Bateu à porta apresentando-se meio ocul-

to por entre a profusão de verdes e vermelhos, de folhas e pétalas 

que compunham os delicados arranjos que adquirira.

— Estas flores são para fechar um ciclo e trazem também 

um pedido de desculpas — explicou, oferecendo-lhe os ramos 

sem, no entanto, ser capaz de olhá-la nos olhos. — Venho des-

pedir-me. Venho pôr um ponto final no nosso relacionamento.

— Como? O que é que queres dizer? Estás a brincar? — Per-

guntou a rapariga, incrédula.
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— Perdoa-me se estou a ser demasiado direto, mas o nosso 

namoro chegou ao fim e cada um deverá seguir o seu caminho. 

Tenho a certeza de que encontrarás o homem ideal para ti e que 

serás muito feliz — a seriedade do olhar atestava a veracidade 

das palavras. 

— Não compreendo… Queres dizer que deixaste de gostar 

de mim, assim de repente? Como é que isso pode ser possível? 

— Replicou a jovem com os olhos marejados de lágrimas. — Eu 

amo-te tanto! É ao teu lado que quero ser feliz. 

— Minha cara — acrescentou João, escolhendo um tom frio 

e distante —, não quero passar nem mais um segundo da minha 

vida contigo! Sabes que para dançar um tango são precisos dois, 

não é? Quando um desiste, o outro não pode continuar. O facto 

de eu ter as pernas paralíticas não me tira o direito de escolher  

a mulher ideal para mim. Eu não te quero!

A frase soou brutal e lancinante e o desfecho foi o previsto. 

Virando-lhe as costas, Cristina sucumbiu num choro compulsi-

vo e sufocante. Aproveitando o choque causado pelas suas pró-

prias palavras, João afastou-se sem mais explicações. Mordia os 

lábios, como era seu hábito, esforçando-se por conter a dor que 

lhe apertava o peito. Trancou-se no carro e conduziu pela noite 

fora, ao acaso, até parar numa estrada secundária rodeada por 

mato cerrado. Sabendo que se encontrava só e que podia remoer 

todo o seu desgosto à vontade e sem assistência, gritou. Gritou 

toda a mágoa que tinha no coração. Gritou pelo amor que ar-

rancara do seu peito e gritou pelo sofrimento que causara à mu-

lher que tão friamente repudiara. Gritou também pelas fracas 

pernas que possuía… Sentiu-se o mais baixo e desprezível dos 

seres. Desanimado, deixou-se ficar a sós com a escuridão que 

lhe embebia a dor. Tentou vivenciá-la, senti-la ao máximo para 

que pudesse desaparecer. Chorou tudo quanto havia e, quando 

a última lágrima se esgotou, já o sol avisava que iria romper.  

No final, aquela dor tão remexida e desgastada parecia já não 
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causar tanto incómodo. Tinha-lhe feito arder o coração, consu-

mindo-o e deixando-lhe apenas as cinzas, sem espaço para mais 

nada. Por isso, respirou aliviado e concluiu:

— Já doeu, agora parece ter passado. Fiz o que tinha a fazer. 

Sem dúvida que vai ser difícil para ela, mas libertei-a de um far-

do. Será mais feliz sem mim.

Mas quão iludido se encontrava João. Convencendo-se da no-

breza e do altruísmo da atitude que tomara, havia violentamente 

menosprezado a grandeza dos seus mais íntimos sentimentos, 

companheiros sempre fiéis na viagem da felicidade. Para João,  

o amor e a felicidade só podiam existir em seres fisicamente 

escorreitos. A vida teria de lhe ensinar que não é assim, mos-

trando-lhe que o amor verdadeiro só enxerga com os olhos do  

coração, não reparando nas possíveis imperfeições do corpo. Não 

é de todo em vão que a sabedoria popular repete, ano após ano, 

século após século, o adágio: «O amor é cego! O amor é cego!»

Apercebendo-se do desconforto de João, Ana pegou descon-

traidamente num prato com uma fatia do bolo e estendeu-lho. 

— É uma receita da minha avó. Não há ninguém que não 

goste. Um bolo é sempre uma boa maneira de dar as boas-vindas 

aos novos vizinhos.

— Obrigado! Não precisava de se ter incomodado — agra-

deceu João com o semblante gelado que usava para afastar  

todos aqueles que tentavam aproximar-se. — Nós levamos uma 

vida muito recatada e não costumamos incomodar a vizinhança.  

É raro sairmos de casa e sentimo-nos bem assim.

Sem refletir e induzida por aquele brilho familiar que se des-

prendia do olhar do seu interlocutor, Ana exclamou:

— Já percebi! Pensa que por estar numa cadeira de rodas não 

tem direito à vida! — Apesar de sentir o que dissera, a observa-

ção soou-lhe demasiado agressiva pelo que a emendou, receosa 

de magoar o vizinho. — Desculpe, não queria ofendê-lo, mas a 

vida é para ser vivida da melhor forma possível.
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Depois, talvez porque João levasse uma vida demasiado reca-

tada, ou apenas porque o seu íntimo assim o desejasse, Ana fez 

o convite:

— No próximo fim de semana, gostaria muito que fossem 

almoçar a minha casa para conhecerem a minha família.

— Oh, muito obrigada! — agradeceu D. Amélia com since-

ridade. — Mas não queremos dar-vos trabalho — justificou-se, 

enquanto olhava para o filho tentando adivinhar-lhe a vontade.

— João, o que é que dizes? — insistiu a senhora.

Entretanto Ana, que já adivinhara a carapaça que João criara 

para se esconder do mundo, aproximou-se. Dobrou os joelhos 

para se colocar ao seu nível e apoiou uma das mãos sobre o braço 

dele. Depois, com um à-vontade muito difícil de explicar, mur-

murou-lhe com suavidade, quase como num segredo:

— Construiu um casulo à sua volta para quê? Para se pro-

teger dos outros ou de si? Tem medo de sofrer? Tem medo de 

ser feliz? — Ana interrogava-o num sussurro, como se fosse  

a própria consciência dele a alertá-lo. Enquanto falava, os olhos  

de Ana prendiam-se na imensidão do olhar azul de João. E des-

prendia-se magia… 

Ele estremeceu. Pressentia que aquela mulher lhe lia a alma. 

Era como se o conhecesse desde sempre e essa intimidade lhe 

permitisse dizer abertamente todas as verdades que ele sentia 

no seu íntimo. Quem era aquela desconhecida cuja presença  

o deixava inquieto? Que magnetismo possuía ela para o deixar 

desarmado? Sim, absolutamente desarmado. Aquela mulher 

conseguia penetrar no mais profundo do seu ser e lia-lhe o 

que ali se encontrava tão bem guardado, mesmo aquilo que a 

sua consciência ainda não tinha decifrado. Mas como, se ela só  

o olhara nos olhos? João, sem que nunca lho tivessem dito, aca-

bara de adivinhar que os olhos são a janela da alma. E, instinti-

vamente, desviou o olhar, esforçando-se por mantê-lo protegido, 

entretido com uma qualquer imperfeição do soalho. 
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João continuava em silêncio. Ana, que lhe pegara suavemen-

te no queixo virando-o para si, procurou-lhe de novo o olhar e 

tornou a perguntar, no mesmo tom baixo e melodioso. Pretendia 

que ele lhe desse a resposta verdadeira, aquela que não é filtrada 

pela razão e que vem diretamente da alma:

— Então? Tem medo de ser feliz? Acha que não merece ser 

feliz?

Ele não conseguiu responder. Era difícil mentir àquela mu-

lher, por isso esboçou apenas um sorriso que lhe acentuou umas 

covas muito sensuais no rosto bem barbeado. Também não pre-

cisaria de dizer mais nada, pois ela já lhe conseguira ler o íntimo 

através do azul intenso da íris.

Ana levantou-se e, depois de ter composto o vestido amarro-

tado, virou-se para D. Amélia para lhe explicar:

— O seu filho está com receio de… de incomodar — mentiu, 

olhando de soslaio para João como que a tranquilizá-lo de que 

nunca o trairia, não revelando o que acabara de ler no seu olhar. 

— Então, está decidido! Espero-vos lá em casa, no próximo 

sábado, para almoçar. Sem cerimónias, como bons vizinhos! Vão 

gostar de conhecer a minha família. 

D. Amélia envolveu as duas mãos de Ana com as suas, aper-

tando-as em sinal de franco reconhecimento.

— Obrigada! Muito obrigada! — repetiu com sinceridade. 

Sentia-se grata pelo pretexto que permitiria tirar o seu filho de 

casa, conviver e torná-lo um ser mais sociável. 

Desde que terminara o curso e começara a lecionar na Uni-

versidade do Porto que João raramente saía. Estudava e preparava 

as aulas, tendo-se seguido o mestrado e por fim o doutoramento. 

Era muito conceituado e todos o respeitavam como professor. 

Contudo, não convivia com ninguém fora do círculo universi-

tário e era muito invulgar aceitar um convite para o que quer 

que fosse. D. Amélia preocupava-se, mas que podia ela fazer? 

O filho criara um invólucro onde se refugiava, não partilhando  
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a sua vida com mais ninguém. Ela própria sentia-se muito só, 

por não lhe restar mais nenhum familiar vivo. Pouco depois de 

se ter dado a tragédia no Minho, naquele fatídico dia de feira, os 

pais de Amélia, sem se darem por vencidos, arrendaram a quinta 

e foram viver com a filha e o neto inválido para o Porto, a «Cidade  

Invicta». Queriam ser prestáveis nos anos difíceis que se suce-

deriam ao acidente e o epíteto de invencível atribuído à cidade 

pareceu-lhes na altura um bom presságio. Mais tarde, quando 

faleceram, foi nos braços de Cristina que João procurou amparo 

para a sua dor. O aforismo que diz que «quando Deus dá o frio 

dá também o agasalho» não poderia ser mais verdadeiro. Desse 

modo, as horas amargas do luto de João foram choradas no acon-

chego do amor de Cristina, que o tentou consolar como sabia e 

podia. Por seu lado, D. Amélia, aprendendo com as vicissitudes 

trazidas pelos anos, tornou-se a trave-mestra do seu lar. À noite, 

chorava muitas vezes velada apenas pela solidão do seu quarto. 

Era nessas alturas que se permitia desabafar, dando largas à sua 

dor e chorando a mágoa e o sofrimento acumulados durante es-

ses tempos tão complicados. No dia seguinte, disfarçando umas 

pálpebras inchadas pelas lágrimas da véspera, envergava um sor-

riso lavado de fresco, procurando que essa sua boa disposição 

conseguisse contagiar aqueles de quem cuidava. 

A boa senhora, que acreditava que todos teriam um dia  

direito à felicidade, desde cedo pressentira que o seu filho fugia 

do lado bom da vida por julgar não o merecer. Assim, quando 

ele mostrou interesse por umas flores que tinham murchado na 

varanda, a mãe, achando que se poderia tornar num passatempo 

saudável, prontamente tratou de arranjar mais vasos com novas 

plantas. A pequena varanda do apartamento na Praça Velásquez 

adquiria uma exuberância de verdes e uma diversidade de flores 

muito pouco habituais no meio do cimento citadino. Não tardou 

muito, D. Amélia começou por idealizar uma pequena moradia 

não muito distante do centro da cidade, onde o filho pudesse  
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manejar à vontade o ancinho e ao mesmo tempo tirar partido do 

ar fresco e do sol benfazejo. Todavia a senhora, a quem a vida já 

ensinara a subtileza da astúcia, não deixou logo transparecer os 

verdadeiros motivos que a faziam sonhar com uma vivendazinha 

ladeada por relva florida. Desabafava com o filho, comentando 

que se sentia só e que gostaria de ter um jardim que lhe permitis-

se apanhar tranquilamente um pouco de sol, sem ser necessário 

afastar-se do recato da sua casa. Sabia de antemão que o filho 

tudo faria pela mãe e que nunca ousaria sequer pensar numa mu-

dança de casa por motivos exclusivamente pessoais. João sempre 

se abstivera de investir no seu próprio bem-estar e há muito que 

havia prescindido do seu pleno direito de ser feliz. Precisava de se 

consciencializar de que as regalias da felicidade são um privilégio 

disponível a todo e qualquer ser humano, sem distinção. 

Foi assim que numa manhã ensolarada, daquelas que dão es-

tímulo ao simples facto de se estar vivo, D. Amélia, envergando 

o seu melhor fato, entrou sorridente na dependência da agência 

imobiliária que mais sucesso tinha na altura.

— Venho pôr à venda um dos meus terrenos no Minho. 

Trago comigo estes documentos que poderão ser necessários — 

anunciou, exibindo uns papéis amarelecidos pela idade. — De-

pois gostaria de comprar uma vivenda, não muito grande, mas 

com um jardim razoável. O apartamento onde vivo atualmente 

também é para vender. O meu filho virá cá mais tarde para dis-

cutir os valores. 

As cartas estavam lançadas e daí até lhe terem sugerido uma 

pequena moradia guarnecida por um bem cuidado jardim, entre 

a zona da Boavista e a Foz, foi um instante. O facto de a casa não 

ser nova não representou qualquer obstáculo. Seria apenas ne-

cessário fazer algumas obras de pequena monta para adaptar as 

casas de banho e a escadaria à realidade física de João.

Deste modo se justificava a gratidão que D. Amélia tinha ma-

nifestado a Ana quando, ao despedir-se, lhe apertou as mãos tão 
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intensamente. O esforço de libertar o filho do seu recolhimento 

parecia começar a dar frutos. 

Ana regressou a casa. Sentia-se perturbada e ao mesmo tem-

po confusa com a disparidade de sentimentos que fervilhavam 

dentro de si. Como conseguira falar ao vizinho naquele tom tão 

íntimo? E como, sem o conhecer, lhe adivinhara o afastamento  

e a armadura que ele construíra para se isolar e proteger de to-

dos, inclusivamente de si próprio? Parecia tratar-se de alguém 

conhecido, alguém que a fazia sentir-se bem e paradoxalmente 

até… alguém de quem gostava.

Abriu a porta de sua casa e entrou, deixando esses pensa-

mentos para trás. Aproximou-se do sofá grande da sala por trás 

e, inclinando-se, beijou a cabeça do marido junto à testa, onde  

o cabelo já rareava.

— Fui à casa do lado, visitar os vizinhos novos. Levei-lhes um 

bolo e convidei-os para almoçarem connosco no próximo sábado. 

David não respondeu. Levantou uma das mãos como que  

a pedir silêncio e continuou absorto no filme que lhe prendia  

a atenção. 

Ao lado do pai, Beatriz, sentada de pernas cruzadas, ignorou 

por completo as palavras da mãe, ocupada com os novos jogos do 

seu computador portátil. 

Resignada, Ana encolheu os ombros. Tanto o marido como  

a filha estavam demasiado entretidos para lhe prestarem o míni-

mo de atenção. Beijou também a cabeça de Beatriz e anunciou 

em voz alta:

— Vou-me deitar. Estou cansada. 

Subiu as escadas devagar, deixando-se depois cair pesada-

mente no cadeirão do seu quarto. Nunca gostara em particular 

daquela poltrona. Não condizia em absoluto com a decoração 

que tão pormenorizadamente havia escolhido. Todavia, como 

David insistira evocando todos os benefícios do conforto, não 

conseguiu recusar-lhe o desejo, até porque, bem vistas as coisas, 
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um quarto de casal é para ser partilhado e isso inclui haver peças 

de mobiliário de que os dois gostem. Fechou as pálpebras e virou 

a cabeça para o lado, sentindo o prazer do couro fresco a arrefe-

cer-lhe a temperatura do rosto. Deixou-se ficar assim, relaxada  

e tranquila, experimentando a leveza de quem se perde na imen-

sidão do vazio, subtraindo a mente de preocupações e de outros 

pensamentos que habitualmente lhe atulhavam o cérebro.

Sentiu-se livre como se se tivesse desprendido do seu corpo, 

ganhado asas e principiado a flutuar na vastidão do tempo, sem 

rumo nem direção.
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Princesa, escrava ou apenas mulher

Os breves momentos em que os seus olhares se misturaram 

serviram para semear um sentimento que haveria de ficar 

gravado na memória do tempo.

—D iana! Mexe-te, rapariga! Despacha-te que não tens o dia 

todo. — A jovem concordou com um aceno de cabeça, 

sem desviar o olhar da sua tarefa.

Delicadamente, tirou do cesto os figos secos e colocou-os na 

taça junto às tâmaras, nozes e restante fruta seca. Compôs ainda 

as almofadas dos divãs e atou as cortinas que separavam a sala de 

jantar do átrio. Por fim, olhou em redor para se certificar de que 

tudo estava no seu lugar. Pegou no cesto da fruta vazio e atraves-

sou rapidamente o pátio interior. Os seus pés nus regozijaram 

com o calor que irradiava dos mosaicos, ainda mornos pela ex-

posição ao sol que agora se punha no horizonte. Afastou a estopa 

que escondia a entrada de uma outra divisão e arrumou o cesto 

junto de uns potes de barro. Tinha sido um dia particularmente 

fatigante. Fora preciso arrumar e limpar toda a habitação e ainda 
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dar uma ajuda na cozinha para que tudo estivesse pronto para 

receber o senhor da casa e a sua comitiva. 

Regressou ao seu pequeno cubiculum. Tratava-se de um quar-

to de dormir de reduzidas dimensões que, como a maioria dos 

outros compartimentos da casa, era vedado por cortinas em vez 

de portas. Ao fundo, enrolada numa manta sobre uma esteira, 

Camilla, uma outra escrava do mesmo senhor, dormitava.

Diana refrescou o rosto. Num ritual que habitualmente lhe 

dava tranquilidade e prazer, lavou também os pés esfregando-os 

com alfazema, a planta que os romanos apelidavam de lavanda 

por ser utilizada frequentemente para lavar, sobretudo na água 

do banho. Soltou o cabelo e escovou-o minuciosamente para lhe 

aprimorar o brilho. Depois, apanhou-o enlaçando por entre as 

madeixas do penteado pequenas calêndulas, umas flores de cor 

amarela-alaranjada semelhantes a margaridas e que se encon-

tram praticamente em todas as calendas do ano. As vestes su-

jas da labuta do dia que findava foram trocadas pela alvura de 

uma túnica de algodão. No fim de se ter preparado, deitou-se na 

enxerga próxima da de Camilla, tentando não desfazer a beleza 

elaborada com que apanhara os cabelos. Apesar de o sol já se ter 

recolhido, a chegada do grande Titus Licinius Crassus, prevista 

para aquele dia, era aguardada com ansiedade. Como sucedia 

sempre que o dono da casa chegava de viagem, todos os escravos 

domésticos perfilavam num aprumo sorridente junto da por-

ta principal da villa, contribuindo para a atmosfera acolhedora 

com que era sempre recebido. A Diana, escrava donzela de fina  

linhagem, cabia a tarefa de saudar o seu amo e restante comiti-

va, atirando-lhes pétalas de flores que viriam depois a ser pisa-

das com agrado pelas sandálias estafadas dos recém-chegados.  

A noite ainda não ia avançada quando ela abriu os olhos sobres-

saltada. O barulho ensurdecedor dos escravos que batiam com 

paus, ferros e com tudo que fizesse barulho arrancara-a do sono. 

Assim que se avistou a comitiva, na estrada ladeada de ciprestes 
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que conduzia à entrada da quinta, Scopulus, o vilicus, ou seja,  

o feitor da propriedade, passou palavra e todos se dedicaram 

àquele batuque ensurdecedor, honrando a chegada do senhor 

e seus acompanhantes. Compondo a roupa depois do breve 

descanso, as duas jovens atravessaram pátios e salões corren-

do apressadas até ao vestíbulo onde encenariam a cerimónia de 

boas-vindas. O vestíbulo da casa de Titus Crassus, situada nos 

arredores de Roma, era, em boa verdade, deslumbrante. Trata-

va-se de um pequeno compartimento anexo à entrada principal, 

ricamente decorado com pinturas murais e onde a extravagância 

das cores remetia para segundo plano as cenas representadas. 

No painel do fundo viam-se jovens, belos e robustos, fazendo 

todo o tipo de exercícios, desde levantamento de halteres, boxe 

e, até mesmo, jogos com bolas. Na parede da direita, duas mu-

lheres vistosas sobressaíam de um fundo ocre, rolando um arco  

e jogando com um disco cor de bronze. 

O grande e gordo Titus Crassus, distinto oficial de uma bem- 

-sucedida legião do Império Romano, desceu do cavalo e bateu 

fortemente com os pés no chão para os desentorpecer da longa 

viagem. Possuía o calçado próprio dos militares, as caligae refor-

çadas na sola para maior proteção e durabilidade. Bastava o es-

talar das caligae, solene e ameaçador, sobre as pedras da calçada 

para logo ser imposto o respeito. Junto de um dos pilares laterais 

que enquadrava a porta principal, Crassus aguardou que Marcus 

Marcellus, o seu distinto convidado de honra, se apeasse tam-

bém. Ambos pertenciam à classe senatorial, a elite que brilhava 

no topo da pirâmide social romana, sendo certo que nas suas 

fortunas se contavam muitos aureus e denarius, moedas romanas 

de alto valor, cunhadas em ouro e prata respetivamente. O extre-

mo virtuosismo militar de Crassus, bem como uma desmedida 

ambição de poder, acabariam por lhe granjear o posto de Legatus 

Legionis, um cargo muito venerado ao qual competia representar 

o imperador junto das fronteiras mais instáveis. 
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O outro oficial, mais jovem e a quem o dono da casa tratava 

com deferência, tirou o capacete emplumado e passou descon-

traidamente os dedos pela cabeça, suspirando pelo sossego e con-

forto domésticos, simples prazeres que já não usufruia há tantas 

semanas. Marcus Claudius Marcellus, assim era o seu nome com-

pleto, tinha iniciado recentemente a sua carreira militar. As suas 

origens nobres permitiram-lhe ascender de imediato ao posto de 

Tribunus laticlavius para poder observar o exército e completar a 

sua formação. Mais tarde, como se esperaria de um promissor tri-

buno da classe senatorial, abrir-se-lhe-iam as portas para os mais 

altos cargos na vida política e administrativa de Roma. Naqueles 

tempos, uma legião de homens, a quem chamavam legionários 

por pertencerem à mesma legião, era comandada por seis tribu-

nos militares, existindo apenas um único tribuno laticlávio que 

seria sempre da linhagem mais nobre da sociedade romana, a or-

dem senatorial. Os outros cinco eram indivíduos provenientes de 

uma classe mais baixa, geralmente a da ordem equestre e quase 

sempre com mais experiência militar. Cada tribuno tinha depois 

a seu cargo o comando de cinco a dez centúrias, agrupamentos 

de cem soldados comandados por um centurião, um oficial mais 

inferior. Por sua vez, cada centurião comandava dez decúrias,  

encabeçadas pelo decurião que respondia pelos seus dez subor-

dinados, os soldados rasos. Acima de todas estas figuras milita-

res, encontrava-se o general, que liderava uma inteira legião e 

que, além de planear as táticas militares, estimulava a força e a 

tenacidade necessárias aos seus valorosos legionários em batalha. 

Marcellus, apesar de ser hierarquicamente subalterno de 

Crassus, possuía fortes ligações familiares no senado, o que fa-

zia da sua amizade uma poderosa arma de arremesso político  

e um excelente canal no tráfico de influências. Orgulhoso da sua 

grande capacidade de antevisão, Crassus auspiciava-lhe um futu-

ro muito promissor na magistratura do Império, justificando-se 

assim a cortesia com que o tratava. 
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Os dois militares, já um pouco esquecidos das agruras da 

viagem, sorriam descontraídos ante o festim muito pouco im-

provisado com que, lá fora, alguns escravos os recebiam. Com 

deferência, o recém-chegado anfitrião deu a primazia da entrada 

ao seu ilustre convidado. No vestíbulo, perdurava um leve aroma 

a incenso, pressentindo-se a existência de uma incrível magia, 

indelével nos seus desígnios. Logo que Marcellus entrou, talvez 

por se ter deixado inebriar por essa ambiência sedutora do des-

tino ou porque fosse presenteado com a extraordinária beleza 

de Diana, o jovem oficial sentiu o seu olhar irremediavelmente 

cativo pela transparência dos olhos cor de esmeralda da escrava. 

Os breves momentos em que os seus olhares se misturaram, fo-

ram suficientes para semear um sentimento que haveria de ficar 

gravado na memória do tempo. Respirando da mesma atmosfera 

transcendente, também Diana havia ficado impressionada com 

a figura esbelta e musculada do jovem. Não fora apenas o seu 

porte atlético e a imponente couraça de couro e metal luzidio 

que lhe protegia o tronco, mas, sobretudo, a ternura que lhe adi-

vinhara no olhar. Parecia enviado pelos deuses, assemelhando-se 

a Febo Apolo, o mais belo deus de Roma, descido à Terra para 

arrebatá-la com o seu encanto. Apercebendo-se do imenso de-

sejo que transpirava do corpo másculo do jovem, Diana baixou 

humildemente os olhos, como convinha à sua condição inferior.

Depois dos calorosos desejos de boas-vindas no vestíbulo, 

a pequena comitiva que acompanhava Titus Crassus no seu 

regresso dirigiu-se à sala de jantar onde se serviria, já fora de 

horas, uma apetitosa e bem merecida refeição. Com as toalhas 

e taças de água já preparadas, os criados aguardaram um sinal 

do senhor da casa para avançarem e permitirem que todos os 

hóspedes se pudessem lavar e refrescar antes do jantar. Discre-

tamente, Marcellus levantou a mão, enquanto o seu olhar pro-

curava avidamente a figura alva e esguia de Diana. Scopulus, 

responsável pela organização tanto da casa como dos servos,  
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e possuidor de uma perspicácia impar que lhe conquistara o 

atual posto, tentou satisfazer esse desejo subentendido empur-

rando a bela escrava na direção do convidado. Ingénua na arte da 

dissimulação, Diana tremia enquanto oferecia ao jovem oficial 

uma toalha de linho. A presença de Marcellus fazia despertar em 

si sentimentos nunca antes experimentados e este, observador 

atento do sexo feminino, reparava-lhe no volume dos seios que 

arquejavam ofegantes pela emoção pouco contida.

 — Quem és tu, linda rapariga? Como te chamas? — Inqui-

riu, curvando a cabeça e aspirando o aroma a flores silvestres que 

se desprendia dos seus cabelos.

Antes de responder ao convidado, Diana procurou primeiro 

com o olhar o consentimento de Scopulus e só depois retorquiu:

— Sou Diana. Filha do antigo rei Duras da Dácia e serva des-

ta casa. Ao vosso dispor. — Tentava em vão disfarçar o tremor da 

voz, procurando manter uma postura o mais natural possível. 

Contudo, o rubor das faces e o brilho da pele, húmida de trans-

piração numa noite tão fresca, atraiçoaram-lhe a comoção. O dis-

tinto hóspede, habituado a lisonjear o sexo oposto e a procurar 

na subtileza dos gestos femininos a resposta aos seus galanteios, 

apercebeu-se de que a sua presença não havia passado desperce-

bida à inocência da jovem escrava.

 — Porque tremes tu, bonita Diana, filha de Duras? Porque 

escondes o teu olhar nas lajes do chão? Acaso me receias? Toda a 

mulher que, como tu, foi bafejada pela beleza de Vénus, deveria 

ostentar essa formosura de cabeça erguida e oferecê-la aos olhos 

ávidos de um viajante cansado como eu.

Diana, obediente, levantou o olhar mas o seu coração tremia 

ante o magnetismo daquele queixo quadrado e dos olhos casta-

nhos como avelãs. A barba espigada e as feições morenas vinca-

das pela fadiga da viagem conferiam ao jovem oficial um toque 

de masculinidade soberbamente selvagem. As duas pequenas 

covas que lhe emolduravam o sorriso contribuíam também para 
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o latejar desenfreado do sangue na rapariga, corando-lhe as faces 

e deixando-a num êxtase difícil de esconder. Nunca homem ne-

nhum havia surtido em si esse efeito, pois que era ainda cândida 

nesses assuntos do coração. Sabia que muitas jovens na sua con-

dição eram oferecidas aos mais respeitáveis visitantes, depois de 

iniciadas pelos senhores da casa. Todavia, Crassus, o seu senhor, 

sempre lhe preservara a inocência tendo-a albergado sob o seu 

teto pouco tempo após a derrota dos romanos por Decebalus,  

o recente e bravo rei da Dácia. 

A história da bela Diana era intrigante e digna de ser narrada 

pormenorizadamente nos salões das grandes festas.

Há quase uma dezena de anos, por volta do ano 85 após  

o nascimento de Cristo, Duras, o então rei da Dácia, havia atra-

vessado o Rio Danúbio, congelado pelas baixas temperaturas da  

invernia, e invadido a província romana da Mésia. O reino  

da Dácia, berço de um povo destemido e orgulhoso da sua cul-

tura, localizava-se no território que corresponde hoje à Roménia 

e Moldávia. O imperador romano Domiciano, zeloso das fron-

teiras do Império, reuniu de imediato as suas forças militares e 

avançou para Nordeste para travar a insolência desse monarca, 

tendo delegado a Fuscus, seu praefectus, o comando do exército. 

Como a guerra com os Dácios não tivesse ficado logo resolvida 

com o primeiro, e apenas aparente, triunfo dos romanos, Fus-

cus, amigo de Crassus de longa data, foi obrigado a empreender 

uma fatídica ofensiva em território inimigo, a qual, para além de 

lhe ter roubado a vida, acabaria também por levar ao vexante e  

aniquilamento de uma completa legião romana. A própria águia- 

-real, símbolo da supremacia do mundo civilizado, havia-se per-

dido por entre o sangue derramado dos combatentes. 

Poucos anos mais tarde, Titus Crassus foi integrado na lide-

rança das tropas que partiram em nova campanha rumo à Dácia, 

clamando a vingança do Império e dos valentes assassinados em 

batalha. Acontece que, durante esse período de lutas sangrentas,  
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Crassus e um punhado de homens seus subordinados, todos 

eles instigados por um enorme sentimento de revolta, forçaram 

a entrada numa das aldeias mais para o interior da Dácia. Pre-

tendiam capturar um certo homem da confiança de Decebalus, 

o então recém-coroado rei da Dácia, e haviam recebido informa-

ções de que ele se encontraria nessa zona. Para contentamento 

do grupo, houve mesmo um aldeão que, a troco de umas moe-

das de prata, lhes indicou a casa que albergaria o tal indivíduo, 

braço direito do grande rei Decebalus. Quando se acercaram da 

habitação, foi fácil dominar os guardas que a protegiam, tendo 

rapidamente penetrado no seu interior. Os romanos, soldados  

e oficiais, revoltados pelas baixas que o inimigo lhes havia pro-

vocado noutros tempos, não poupavam ninguém que se lhes  

atravessasse à frente.

No final, os homens de Crassus, de bolsos cheios com algu-

mas peças de valor furtadas e supondo terem já matado todos 

os habitantes da casa, atearam fogo às paredes, uma atitude não 

muito habitual mas que representaria o culminar da sua pas-

sagem pela aldeia inimiga. Todavia, antes da retirada do grupo 

e de forma absolutamente inesperada, uma porta abriu-se dan-

do passagem a duas mulheres esbaforidas, que corriam escor-

raçadas pela ameaça do fogo. Penduradas no colo ou agarradas 

às suas vestes vinham também algumas crianças. Os olhos de 

Crassus arregalaram-se ante a beleza escultural da mulher mais 

nova. Parecia-lhe uma mensageira dos deuses, se não mesmo  

a personificação da mais bela deusa que alguma vez havia pisado 

o solo imundo da Terra, albergue da humanidade. Talvez por se 

encontrar há muito longe de casa, e ansioso por expressar a sua 

virilidade, Licinius Crassus não conseguiu reprimir o impulso  

e tomou a formosa mulher para si, ali mesmo, de imediato, com 

o braseiro por fundo a iluminar-lhe o desejo.

Ao romper do dia seguinte, ainda a luz do sol se sentia estre-

munhada, a mulher dácia cuja honra fora ultrajada não suportou 
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a aspereza do desgosto e subornou um dos soldados romanos, 

implorando-lhe para que este lhe acabasse com a vida. Quando 

Crassus, ainda insuficientemente repousado, despertou com o 

burburinho à sua volta, acabou por encontrar já sem vida o corpo 

da mulher que amara na véspera. Arrasado por um desconcer-

tante sentimento de impotência, deixou-se cair de joelhos a seu 

lado, crispando os punhos e engolindo a dor. 

Ao levantar a cabeça deparou-se com uma das crianças, fi-

lha da mulher que jazia morta no chão. Era o espelho da mãe,  

irradiando uma rara e majestosa beleza. Os seus olhos inocentes 

prenderam por instantes o olhar de Crassus, que se surpreendeu  

com a doçura do rosto da menina. Como era possível aquela 

criança possuir uma expressão tão serena e destemida, peran-

te a hostilidade do oficial romano que tomara de assalto a sua  

casa e a sua família? Movido por uma súbita compaixão e real-

çando a grandeza implícita no significado do seu nome, Crassus, 

em latim grande e gordo, deu ordens para levarem a menina para 

Roma. Seria o seu mais precioso espólio de guerra. Guardá-la-ia 

e dela cuidaria como se de uma filha se tratasse. No entanto,  

as informações que haviam sido prestadas aquando da em-

boscada em território Dácio, não teriam sido as mais preci-

sas. Quando se encontrava na sua montada, durante a viagem  

de regresso e já em território romano, Crassus foi abordado por 

um dos seus oficiais, que também havia participado na cilada  

à pequena aldeia da Dácia. Com o braço estendido para a frente 

e a palma da mão virada para baixo, ele saudou-o bem ao jeito 

dos romanos:

 — Salve, distinto Legatus Legionis! — depois, tentando con-

trolar as rédeas para que o seu cavalo acompanhasse o passo da 

montada do seu superior, continuou: — É meu dever dar-te a 

conhecer que a criança que levas para Roma nesta caravana tem 

linhagem e é filha bastarda de Duras, o anterior rei da Dácia. 

Sei-o de fonte segura!
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Crassus praguejou, mostrando o seu desagrado. Em seguida, 

retorquiu, à laia de ordem:

— Nem tu nem nenhum dos homens deverão passar essa 

informação a quem quer que seja. Não quero que isto transpire 

em Roma! Não enquanto a paz nestas fronteiras não estiver res-

tabelecida!

— Ora! — ripostou o militar que veiculara a informação.  

— Segundo consta, esse rei tem mais filhos bastardos de outras 

mulheres e esta criança nem sequer é a primogénita. 

Visivelmente mais tranquilo, Crassus empenhou-se em tra-

zer a menina em segurança para a sua casa nos arredores da 

capital do Império. No fundo, havia-se banqueteado com os des-

pojos de uma das casas do antigo monarca da Dácia e tomado 

por sobremesa uma das suas belas concubinas, mãe da menina a 

quem chamaria Diana. Foi assim que, acometido por um pesado 

sentimento de culpa, o grande Titus Licinius Crassus jurou a si 

próprio cuidar da pequena órfã de sangue real, honrando-a como 

a uma filha.

No amplo salão da sua villa, assim se designava a casa de 

campo dos romanos abastados, os convidados recém-chegados 

de viagem tagarelavam enquanto mordiscavam, já sem fome,  

a grande diversidade de iguarias servidas. A um canto, reclinado 

num divã, o jovem Marcellus mantinha Diana presa por um pu-

nhado de perguntas às quais ela não queria nem sabia responder.

 — Porque permitiram os deuses que tamanha beleza des-

cesse à Terra? Seria para que me pudesses torturar com a riqueza 

desses teus cabelos cor de âmbar? — insistia com a boca ainda 

húmida pela textura suave do vinho mediterrânico. — Espera, 

não te vás! Sou um convidado que precisa de muita atenção. 

Esses teus lábios carnudos põem-me louco! Em boa verdade te 

digo, bonita mulher, que o que mais anseio neste momento é 

provar o sabor dessa tua boca, e antevejo-lhe já uma doçura maior 

que o melhor e mais apetecível vinho de Setia. Marcellus falava  
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verdade. Rendera-se aos encantos da formosa escrava princesa 

e misturava os sentimentos vindos da profundeza do seu cora-

ção com o ímpeto das hormonas que lhe corriam nas veias e 

aqueciam os sentidos. Crassus, zelando pelo bem-estar dos con-

vidados, sobretudo dos mais notáveis, logo lhe notou o desejo 

que transbordava por todos os poros. Com grande diplomacia, 

não tivesse o seu distinto hóspede parentes de relevo no senado, 

abeirou-se dele enquanto estalava os dedos a Diana para que ela 

se afastasse.

— Caríssimo Claudius Marcellus! Reparei que os teus olhos 

faiscaram com a formusura de Diana. É, sem dúvida, o fru-

to mais precioso do meu pomar. Tem o porte distinto do pai,  

Duras, o antigo rei dos dácios, e a aparência da mãe, uma mu-

lher mais nova e de uma beleza alucinante por quem o rei se  

perdeu — disse com um suspiro profundo, como se evocasse 

aquela noite longínqua em que, rasgando sofregamente as ves-

tes da protegida do rei Duras, a tomou para si banqueteando-se 

com o seu corpo e consumindo-lhe a honra. — Trouxe Diana 

para casa ainda criança e, apesar de a ter alojado com os escra-

vos, trato-a com o respeito que a sua família merece. Fiz questão 

de a educar e tenho-lhe protegido a virtude como um pai atento.

Em seguida fez uma pausa, enquanto soprava discretamente 

o queimor na boca do apimentado do molho. Olhou em redor, 

certificando-se de que não existiriam curiosos a invadir-lhe a pri-

vacidade do diálogo e, emprestando maior dignidade ao tom de 

voz, disse:

— Meu caro Claudius Marcellus, descendente do saudoso 

Tiberius Claudius Marcellus, mesmo considerando que nesta 

casa não sejas uma visita tão habitual quanto eu desejaria, uma 

vez que o dever te obriga a regressar amiúde à tua casa de Roma, 

quero propor-te um trato muito especial e que inclui um prazo. 

Para este propósito, parece-me acertado escolher o mês que hon-

ra o nascimento do nosso primeiro imperador, Augustus Caesar. 
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Assim, se no período de tempo que falta até às calendae de augus-

tus, fores capaz de resistir aos encantos de Diana, honrando-lhe a 

castidade e recusando-lhe o teu leito, decerto sentirás a tua ânsia 

crescer como massa de pão fermentado.

» Domarás a tua vontade, fortalecendo assim o teu caráter. 

Uma vez que o fruto proibido é o mais apetecido, estou certo de 

que por essa altura terás o teu desejo aumentado ao máximo e eu 

oferecer-te-ei Diana, como prova do meu reconhecimento para 

contigo e a tua família. Será uma oferta muito valiosa, pois que 

terás passado os teus dias cobiçando-a sem sequer lhe poderes  

tomar o sabor — concluiu Crassus, pegando com os dedos num 

punhado de caracóis cozidos e chupando-os ruidosamente. De-

pois, acomodando-se melhor sobre o triclinium, uma espécie de 

marquesa onde os abastados romanos tomavam as refeições, pros-

seguiu: — É bastante óbvio, caríssimo Claudius Marcellus, que se 

eu ta entregasse hoje, Diana seria apenas mais uma mulher com 

quem passarias um bom bocado. Tratar-se-ia unicamente de mais 

uma suadela e o assunto ficaria arrumado por aí mesmo. Mas, se 

eu ta proibir, a tua fome crescerá e, dessa forma, ter-te-ei ofere-

cido um tesouro muito apetecido e não um presente qualquer.

Marcellus, que tinha ouvido o monólogo do seu anfitrião em 

silêncio, inclinou a cabeça para trás em atitude de reflexão en-

quanto a sua mão direita segurava, esquecida, uma suculenta e 

gordurosa coxa de carneiro. Foi com um ar distante e pensativo 

que respondeu:

 — Meu velho amigo, tu tens os olhos de uma águia e a astú-

cia de uma raposa. Não te passou despercebido o efeito que a tua 

bela escrava teve em mim, pois não? Queres também aumentar 

o valor da tua oferta, não é? 

O ardiloso Titus Crassus, que comia recostado ao lado do jo-

vem oficial, sorria satisfeito com o estratagema que engendrara 

para se manter divertido durante os meses que se avizinhavam. 

Cuspindo para o lado um caroço de azeitona, acrescentou:
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 — Ela será tua, se a quiseres, mas por ora terás de te conter 

— avisou, soltando uma gargalhada.

 — Aceito o teu desafio matreiro, Licinius Crassus! — res-

pondeu-lhe o convidado, recompondo-se da frustração inicial.  

— A rapariga vale a espera. Nunca vi tamanha beleza junta e 

aqueles olhos verdes… Oh, como parecem ter a magia das flores-

tas do leste! Estou certo de que ela foi enviada pelos deuses para 

me deixar louco de paixão. 

Envolto por esse sentimento recém-descoberto, Marcellus 

percorreu com o olhar a pintura do painel da parede em frente, 

onde a deusa Diana se banhava rodeada por ninfas seminuas 

alimentando a ilusão dos visitantes mais famintos. Também ele 

se deixou levar pelas asas férteis da imaginação visualizando não 

a deusa, mas a sua princesa com o mesmo nome, desnudada 

junto da nascente e rodeada pelo mesmo séquito de ninfas. Fe-

lizmente que, no sonho por onde o jovem divagava, a virgem 

caçadora era apenas a bela escrava, não correndo assim o perigo 

de se ver transformado em veado. A explicação desse receio in-

fundado residia nas narrativas mitológicas nas quais se relatava 

o costume de Diana, a formosa deusa caçadora, de se refrescar 

no recato das águas cristalinas das fontes. Conta-se que, certo 

dia, enquanto a deusa se banhava, nua e rodeada de ninfas, foi 

surpreendida por um caçador com a sua matilha de caça que ca-

sualmente ali se dirigira para saciar a sede. Indignada por a sua 

nudez virginal ter sido devassada pelo estranho, transformou-o  

num veado, acabando o infeliz por ser devorado pelos seus pró-

prios cães. Marcellus, na sua fantasia, apagara o episódio da  

revolta da deusa caçadora e concentrava-se somente na figura 

nua da pintura, imaginando a volúpia do corpo da escrava Diana, 

que ele concebia perfeito e à medida do seu desejo.

Ali perto, com os pés bem assentes no chão e de sorriso con-

descendente, Crassus congratulava-se pelo sentimento inegá-

vel que a sua princesinha escrava havia despertado no amigo.  
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Na realidade, o jovem Marcellus não conseguia esconder a sua 

recente emoção, mantendo-se apático e alheado de tudo enquan-

to sonhava acordado em frente ao painel das ninfas. 

Quando terminou o jantar e os hóspedes se retiraram, can-

sados da longa viagem, Diana regressou também à sua humilde 

esteira. Aquela noite tinha representado um marco na sua paca-

ta vida sempre tão resguardada dos bulícios do coração. Como 

escrava que era, o melhor que a sua realidade lhe permitiria al-

mejar seria um forte e saudável servo da casa do seu senhor ou, 

quem sabe, algum escravo liberto que a sorte tivesse bafejado 

com imensos sestércios, os suficientes para comprar também a 

liberdade da sua noiva. Porém, apesar da fertilidade da sua imagi-

nação, Diana não despendia muito tempo com esses devaneios. 

Acreditava que um dia o seu amo a entregaria ao capataz da casa,  

a quem até já havia prometido a liberdade como reconhecimen-

to da sua dedicação. Scopulus encontrava-se sempre atento aos 

mais ínfimos desejos do seu amo, adivinhando-os mesmo antes 

de serem postos em palavras. Habituado a ser discreto, surgia, 

silenciosamente e inclinado em atitude serviçal, logo por trás de 

quem o tivesse chamado. Tinha um tom de pele mais escuro, 

denunciando os seus antepassados egípcios, e uma compleição 

esguia que lhe dava a agilidade para se movimentar que nem 

um felino pelas sombras. Os olhos, semicerrados pelas pálpe-

bras descaídas, dificilmente deixavam perceber o que lhe ia na 

mente ou no coração. Não refletiam qualquer sentimento nem 

se perturbavam com aquilo que pudesse ocorrer em seu redor. 

O facto de ser mudo nas emoções conquistara-lhe o crédito do 

amo e a desconfiança por entre os escravos da casa. Chamavam- 

-lhe Scopulus, que significa rocha, por ter chegado aos ouvidos 

do seu senhor a estranha história de que a mãe o havia dado à 

luz na fenda de uma rocha. O nome, que não lhe podia assentar 

melhor, associava-o facilmente à aspereza das escarpas dos ro-

chedos. Também não era homem de muitas falas. Bastava-lhe  
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um leve pender de cabeça ou um apontar de direção com o dedo, 

para que todos os escravos e criados corressem a executar as suas 

tarefas.

Não sendo exceção, Diana sentia-se intimidada na presença 

do feitor. Todas as atitudes de Scopulus indiciavam que um dia 

ela acabaria por lhe pertencer. Apesar de nunca se ter discutido 

o assunto abertamente, Diana não lidava muito bem com essa 

hipótese. À noite, era frequente ser atormentada por pesadelos 

em que o vulto magro e sombrio do vilicus lhe aparecia, perse-

guindo-a como uma sombra pestilenta. Acordava sobressaltada 

e sentava-se na enxerga, olhando em volta, receosa, parecendo 

até sentir-lhe a presença atrás da estopa que cobria a entrada do 

seu quarto.

Mas, nesse momento, o coração de Diana estava obcecado 

com o novo hóspede da casa. Virando-se para o lado, sussurrou 

baixinho para a escrava com quem partilhava o exíguo compar-

timento.

— Camilla, ainda estás acordada?

— Agora já estou, porque me chamaste. O que foi?

— Reparaste no centurião de capa carmim? Aquele alto  

e boa figura?

— Não, Diana, não reparei. Mas ouvi comentários de que ele 

não é centurião e sim Tribuno Militar, um cargo muito mais im-

portante. Além do mais, não é a formusura desse homem ou de 

outro qualquer que me vai roubar o sono. Por Júpiter, deixa-me 

dormir! — rematou, ensonada.

Por fim, o peso do sono juntamente com a fadiga apodera-

ram-se de Diana e ela partiu rumo ao reino dos sonhos, onde  

o galante militar a tomava por rainha do seu coração.
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Banhos de lazer 

Sempre que podia, dedicava algum tempo às coisas simples 

que lhe apuravam o sentir…

N o dia seguinte, Diana levantou-se ligeira logo com as 

primeiras claridades e, de cesto apoiado à cintura, foi 

colher rosas selvagens que por esta altura despontavam nas ime-

diações do jardim, salpicando de cor o verde húmido do mato.

Já lá fora no quintal, abeirou-se do regato, cheio pelas chu-

vas recentes, e lavou o rosto e os pés com a frescura da água. 

Habituada a enfeitar-se com flores, aplicou no entrançado do 

cabelo, apanhado em forma de coroa, as rosas silvestres que co-

lhera. Eram sobretudo cor-de-rosa e brancas conferindo-lhe uma 

aparência muito feminina. Tirou também as sandálias do cesto  

e calçou-as. Considerada uma escrava afortunada, habituara-se a 

usufruir de alguns privilégios que Crassus punha à sua disposi-

ção, nunca tendo por isso usado os vulgares e desprestigiantes 

sculponeae, os tamancos de madeira dos escravos e camponeses. 
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Nessa manhã, tudo era feito com o olhar distraído na distância e 

o pensamento bailando em volta do oficial que conhecera na vés-

pera. Não, ele não era para si! Como poderia ser, se ela era apenas  

uma escrava? Apesar de os seus sonhos a fazerem passear num 

mundo de fantasias sem limites, eram poucas as suas ambições 

por se saber desprovida de poder para concretizá-las. Até então, 

Diana limitava-se a viver o dia a dia, sublimando pequenas emo-

ções que lhe permitiam alguns momentos de felicidade. Sem-

pre que podia, dedicava algum tempo às coisas simples que lhe 

apuravam o sentir e lhe devolviam a tranquilidade e satisfação 

interior. Gostava de cuidar do jardim do seu amo e, por vezes, 

passava momentos esquecidos mirando a singeleza de uma 

flor por abrir ou entretendo-se com uma pétala caída, tentando 

perceber-lhe ainda a macieza. Era nessas alturas que encontra-

va a energia para suportar o trabalho da casa, o olhar felino de  

Scopulus, ou mesmo as atitudes invejosas dos outros serviçais 

em relação à sua condição de escrava favorita. 

Quando regressou a casa, ao entrar pela área reservada aos 

serviços, o feitor Scopulus aguardava-a. Pousou-lhe a mão no 

ombro e ordenou-lhe:

— Tu e mais três da tua laia têm de ir preparar os banhos 

para logo à tarde — disse, referindo-se à condição de escrava 

de Diana, não relevando o facto de há bem pouco tempo tam-

bém ele se encontrar nessa situação. — Quero que o Eborius e o  

Damasus mantenham o fogo bem ateado para o aquecimento 

da água.

Terminada a ordem, a mão pousada sobre o ombro de Diana 

deslizou até ao decote, como se a intimidade lhe valesse algum 

título de posse. Ao reparar nas flores que lhe enfeitavam o pen-

teado, observou desconfiado:

 — Porque te esmeraste tanto, escrava?

Dotada de grande inteligência e sagacidade, qualidades trans-

mitidas pelo seu sangue real, Diana respondeu prontamente:
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 — O meu senhor chegou ontem a casa. Não haverá de ficar 

feliz vendo o seu lar bem tratado e os seus escravos bem apre-

sentados e com ar de festa? Não é essa a melhor maneira de 

lhe desejarmos as boas-vindas? — Os olhos, colocados no chão, 

tentavam ocultar o verdadeiro motivo pelo qual se ataviara como 

uma donzela que vai conhecer o seu prometido pela primeira 

vez.

— Hum — resmungou, desconfiado. — É meu dever certifi-

car-me de que tudo corre como o patrão deseja, sobretudo agora 

que tem a casa cheia de convidados.

Grande parte dos abastados patrícios romanos gostava de 

exibir faustosamente o seu poder económico. Crassus não era 

exceção. Para além da luxuosa residência que convenientemente 

possuía na capital, era sobretudo nos seus domínios nos arredo-

res de Roma, uma extensa propriedade rural localizada próximo 

do rio Tibre, que vulgarmente recebia os amigos, entretendo-os 

com grandes festas. Privilégio das casas mais abastadas, esta 

sua villa possuía um recinto para banhos, os balneae, onde tanto  

o proprietário como os hóspedes se podiam deleitar com os pra-

zeres da água.

A entrada dos banhos dava para um jardim interior de forma 

retangular e com colunas em toda a volta a suportar um alpendre. 

No centro do pátio, um tanque com a forma de dois retângulos 

perpendiculares e revestido por minúsculos ladrilhos coloridos  

exibia no fundo um destemido gladiador defrontando várias 

feras. Pequenos repuxos em todo o perímetro exterior do lago 

atiravam a água límpida para o centro, formando arcos saltitan-

tes que magnanimamente refletiam todas as cores do arco-íris.  

No local onde os braços do tanque se intercetavam, uma está-

tua em mármore da deusa Juno atestava a sua conhecida bele-

za. Muito versátil, esta deusa possuía vários apelidos consoante  

o auxílio que oferecesse aos seus devotos mortais. Tanto po-

dia assumir-se como Juno Matronalis, a protetora absoluta do  
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matrimónio como, por exemplo, Juno Lucina, detentora de pode-

res especiais, muito úteis para a conceção e o parto.

Ambrosia Crassa, a esposa de Titus Crassus, tinha grande 

apreço pela escultura de Juno pois, segundo se dizia, a deusa 

habitava permanentemente na estátua e, consoante o seu hu-

mor ou as oferendas que recebesse, tanto podia revelar-se como  

Matronalis ou como Lucina. Sempre que alguma matrona, assim 

se apelidavam as mulhers romanas casadas, familiar ou amiga 

dos donos da casa, pernoitava na villa, havia um esgueirar sorra-

teiro, abrigado pela escuridão da noite, para secretamente implo-

rar à deusa os seus favores. Ao que parecia, Ambrosia era muito 

zelosa da sua deusa e não gostava que as amigas usufruíssem 

das suas graças. O cansaço resultante dos inúmeros serviços 

prestados poderia ser responsável pela pressuposta recusa da 

deusa em atender os pedidos da própria dona da casa. 

No mármore indiferente e silencioso da escultura de Juno 

encontravam-se ainda gravadas as mais recentes súplicas das 

suas fiéis devotas. Algumas destacavam-se pela sua subtileza:

Ó poderosa Juno Lucina, tu que contribuis para 

o nascimento das crianças, dá-me a graça de conceber um filho 

e, se possível, que o meu esposo seja obrigado a trabalhar muito 

para que isso aconteça!

No entanto não eram só pedidos que ecoavam na memória 

da estátua inerte, havendo também lugar para alguns agradeci-

mentos:

Obrigada, Juno Matronalis, deusa rainha das rainhas, 

por protegeres o meu marido enquanto ele se encontra longe. 

Obrigada por Titus não ter olhos para mais 

nenhuma mulher para além de mim, 

sua legítima esposa.
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A voz feminina possuidora de tão elevado sentimento de gra-

tidão pertencia a Ambrosia, esposa do supostamente fiel Titus 

Crassus. Todavia, a ingenuidade que lhe ocupava a maior parte 

do seu discernimento, não a deixava ver com clareza. Ou talvez 

fosse apenas uma forma de não querer enxergar a realidade por 

recear a dor que ela pudesse provocar. Em boa verdade, Ambro-

sia agradecia o facto de o seu esposo não ter olhos para mais 

nenhuma outra mulher, o que, no mais rigoroso sentido da fra-

se, assim acontecia. Crassus, na sua tenda de campanha, onde 

não faltavam os mais caprichosos requintes de comodidade, ti-

nha por hábito mandar apagar as lucernas e as tochas, antes de 

entrarem as rameiras. Depois seguia-se a fidelidade cega, uma, 

duas, várias vezes, até que se avizinhasse a alvorada, altura em 

que as meninas se retiravam, pois, por uma questão de lealdade 

prudente, tornava-se mais conveniente desconhecer o parceiro. 

Quando regressava ao lar, após longos períodos de ausência, 

Crassus era sincero nas suas palavras:

— Salve, ó saudosa Ambrosia. Juno, a tua deusa, devolveu- 

-me a casa, são e salvo e cada vez mais desejoso da minha esposa! 

A distância que me arredou de ti encheu-me de desejo.

Ambrosia deixava então transparecer um sorriso de satisfa-

ção e entregava-se nos braços do marido, feliz por tê-lo de vol-

ta. Apesar dos seus muitos esforços, o casal não tinha filhos. 

Quando Crassus se apercebeu de que os anos passavam e o 

ventre de Ambrosia permanecia estéril, ainda tentou a adoção.  

Porém, as lágrimas da mulher, convicta do poder da deusa e o seu 

imensurável desejo de trazer à luz do mundo um filho natural,  

demoveram-no desse esforço. 

Com o tempo, a devoção de Ambrosia por Juno intensificou- 

-se, delegando-lhe o poder de materializar a sua aspiração ma-

ternal. Todos os anos, no primeiro dia do mês de março, o lago 

em volta da estátua ficava coberto de flores e pétalas flutuantes.  

Era a celebração da Matrenália, a festa em honra da poderosa  
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divindade. Nesse dia era habitual Ambrosia seguir uma espécie 

de ritual que lhe havia sido ensinado pela avó e que incluía tam-

bém algumas orações dirigidas à deusa. 

Logo cedo, Ambrosia fazia questão de dedicar grande parte 

do tempo à sua beleza e apresentação para que Juno, padroeira 

das mulheres, ficasse satisfeita e apaziguada. Em seguida, numa 

atitude ostensivamente sedutora, soltava os cabelos e retirava 

não só o cinto como também qualquer nó que prendendo as ves-

tes a pudesse atrapalhar. Deliberadamente, e sem nada que as 

sustivesse, as pontas do tecido da sua roupa afastavam-se deixan-

do antever as curvas do corpo seminu. Ambrosia surgia, então, 

provocadora e sensual diante do marido, o qual, por hábito, tinha 

já preparada uma joia para lhe oferecer, em troca de tão presti-

mosos serviços. 

— Aqui estou, meu esposo! Espero estar a satisfazer Juno  

e que a nossa união seja proveitosa.

— Com certeza, minha doce Ambrosia! Seja feita a vontade 

da deusa que veneras. Tudo por Juno! — respondia, com laivos 

de ironia, e dissimulando o seu desejo viril na obrigatoriedade 

de servir a deusa.

— Oh, mas que esmeraldas lindas! — Agradecia Ambrosia 

já num tom meio surdo, enquanto o marido lhe adornava o colo 

nu com o colar. — Oh, querido esposo… tudo isto por Juno!

— Oh, sim, esposa adorada. Tudo por Juno! — repetia Cras-

sus, sôfrego pela antevisão do prazer prometido e já sem inte-

resse nem consciência nas suas palavras. — Que seja tudo por 

Juno!

Este cerimonial prolongara-se anos a fio, sempre almejando 

que a distinta deusa se dignasse a ouvir as preces de Ambrosia  

e a enviar-lhe um filho. Mesmo quando, devido ao avanço  

da idade, os ovários de Ambrósia secaram, a sua fé continuava  

a pedir-lhe que insistisse com o rito de fecundidade que honrava 

a deusa.
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Diana mantinha-se afastada de todo este conluio na obtenção 

dos favores dessa deusa, da qual nunca fora particularmente de-

vota. Por esta altura, com a mente solta e o coração engrandeci-

do pelo esbelto Claudius Marcellus, a rapariga acabara de pegar 

numa pilha de toalhas de linho lavadas e dirigia-se aos balneae. 

Durante a maior parte da manhã, entretivera-se a preparar os 

frascos com os óleos e essências, complemento de prazer e as-

seio dos frequentadores dos banhos. Já havia lavado e arrumado 

as sandálias de madeira usadas no interior dos balneae para que 

os seus utilizadores não queimassem os pés nos mosaicos quen-

tes do calidarium. Esta era considerada a principal dependência 

dos balneae, uma sala quente e húmida onde os servos se ocu-

pavam a cuidar da higiene dos seus senhores. O ar era aquecido 

numa fornalha na cave e depois fluía por estreitos corredores por 

baixo do chão, saindo através de orifícios existentes nas paredes. 

No teto estava localizada uma abertura circular, bem por cima da 

piscina de água quente, para permitir a ventilação do ar. Do calida-

rium passava-se para uma sala mais pequena, o tepidarium, onde  

a sua mais amena temperatura ajudava a arrefecer lentamente os  

corpos ainda demasiado quentes. Finalmente, terminavam-se  

os banhos no frigidarium, a sala com a piscina de água fria.

Mais para o final da tarde, a altura mais apetecida pelos ro-

manos para os prazeres do banho, Camilla transmitiu a Diana as 

ordens superiores:

— O amo quer que fiques aqui nos balneae para servir  

os hóspedes. Eles estão quase a chegar!

Diana, habitualmente calma, sentiu de imediato o seu co-

ração a bater acelerado. Tentando disfarçar, passou a mão  

pelos cabelos para se assegurar de que ainda se encontravam 

bem penteados. Tateou também os pendentes de jade que tinha 

nas orelhas, um gesto de vaidade inconsequente muito comum 

nas mulheres. Sempre que regressava de uma das suas longas 

viagens, Crassus, para além das prendas requintadas com que  
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mimava Ambrosia, presenteava também a sua escrava favorita 

com o brilho de uma joia, não muito cara mas suficientemente 

preciosa para não se apagar junto da beleza de Diana, ou não 

fosse ela uma verdadeira princesa descendente do mais nobre 

sangue dos Dácios.

Discretamente, Diana entrou no apodyterium, uma espécie 

de vestiário do balneário, e colocou-se junto aos outros servos 

aguardando um sinal para iniciarem as suas obrigações. Assim 

que Marcellus a descobriu, fez-lhe um leve sinal com o olhar 

indicando a intenção de lhe requisitar os serviços. Habituada a 

responder à subtileza desse tipo de ordens, Diana avançou, dissi-

mulando, tanto quanto podia, o nervosismo acarretado pela sua 

timidez.

— Sem dúvida que hoje os deuses me são favoráveis! Que 

afortunado que sou por seres tu, linda escrava, quem me irá ser-

vir nos banhos! De bom grado entrego o meu corpo necessitado 

aos teus cuidados.

Diana não respondeu. Evitava, dentro do possível, olhá-lo di-

retamente. Calçou-lhe as sandálias e seguiu-o para o calidarium, 

carregando o tabuleiro com os apetrechos necessários. Marcellus 

caminhava devagar à sua frente, com uma toalha presa à cintura 

e esforçando-se por encontrar um local junto à borda da piscina 

o mais resguardado possível das indiscrições dos outros hóspe-

des. Assim que o jovem se deteve, Diana pousou o tabuleiro com 

os frascos dos óleos, mantendo, no entanto, o olhar recatada-

mente colocado no chão.

— Minha doce princesa! Cativaste-me com o teu olhar, logo 

da primeira vez que os deuses te puseram à minha frente. Por-

que o escondes de mim? — Ávido por contemplar a beleza da es-

crava, Marcellus pegou-lhe no queixo e elevou-o delicadamente 

para que todo o seu rosto pudesse ficar exposto à luz dourada do 

final da tarde. — Não tenho mais controlo nos meus pensamen-

tos — interrompeu por momentos, prosseguindo depois num 
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tom de voz mais baixo, como se pretendesse realçar o poder de 

um segredo que não deveria ser revelado — nem consigo impe-

dir este sentimento profundo que me vem do coração.

Arrebatada por estas últimas palavras, Diana deixou escapar 

um sorriso, abandonando-se a esse novo e maravilhoso senti-

mento.

— Entrego-me nas tuas mãos. Estou a precisar dos teus cui-

dados. Trata o melhor que puderes deste corpo desgastado pelas 

batalhas e pela distância de casa.

— Sim, meu senhor! — anuiu com voz trémula, enquanto 

se preparava para cuidar da higiene do oficial romano. Este ha-

via-se sentado na borda da piscina mergulhando as pernas na 

água quente. Tinha os olhos semicerrados e a mente, desejosa 

de repouso, divagava apenas por entre a despreocupação do mo-

mento. 

Ajoelhada atrás de Marcellus e com o peso do corpo apoiado 

nos calcanhares, Diana começou por verter um pouco de óleo 

perfumado sobre as suas costas. Tocava-lhe na pele morena, 

massajando-o com a ponta dos dedos para lhe espalhar o un-

guento. Sentia-se atrevida e, ao mesmo tempo, agradecida pela 

permissão daquele contacto. Desconhecia o significado da pa-

lavra amor, para o qual nem o mais arrojado dos seus sonhos a 

preparara. Desconcertada, sentia o inebriante poder desse senti-

mento a correr-lhe veloz pelas veias, deixando-lhe a mente vazia 

e o corpo num agradável estado de transe.

Pegou num estrígil de metal para lhe raspar o óleo e o suor. 

Fazia-o com movimentos leves e delicados, percorrendo-lhe todo 

o tronco nu e quase lhe invadindo a intimidade. Aspirava o chei-

ro que se lhe desprendia do corpo, um misto de fragrância de 

sândalo e limonete com o odor peculiar da virilidade masculina. 

Com uma esponja húmida voltava servilmente a percorrer-lhe a 

pele, deixando-a limpa e aveludada. Reparou numa larga cicatriz 

a meio do braço direito e, instintivamente, levantou a mão como 
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se se tratasse ainda de uma escara recente. Marcellus, que sa-

boreava deleitado o toque doce dos seus dedos, apercebeu-se da 

hesitação de Diana. Tranquilizou-a:

— Não te preocupes. Essa ferida já sarou há muito. Foi um 

acidente! Foi uma lâmina afiada de um punhal que passou de 

raspão. Consegui evitá-la a tempo! — exclamou, rematando com 

uma gargalhada sonora e feliz por não ter ficado mutilado nessa 

ocasião.

Aproveitando o ambiente calmo e a companhia agradável, 

Marcellus sentiu o desprendimento suficiente para exteriorizar 

o que lhe ia na alma. Narrou-lhe os imprevistos desagradáveis 

que lhe marcaram as viagens da sua, ainda pequena, experiên-

cia militar. Falou-lhe dos olhares de incerteza que guardava dos 

seus homens no dia da partida, não sabendo se regressariam ou 

não a casa no final da expedição. Acabou por lhe revelar também 

as suas mais íntimas ambições sempre que soava a trombeta  

da alvorada, explicando-lhe ainda as suas dúvidas, à noite, no  

lusco-fusco da tenda, enquanto polia solitário a sua valiosa espa-

da. Descreveu-lha em pormenor. Era ligeiramente mais compri-

da que aquelas que eram usadas pelos legionários na frente de 

batalha e possuía um punho em ouro com incrustações. Por ter 

sido um legado do pai que já falecera, era uma peça muito esti-

mada e preciosa. Trazia-lhe sorte. Todos os dias, antes de se aven-

turar nos territórios inóspitos com a sua legião, erguia-a bem alto  

e bradava:

— Que os deuses e a espada dos Claudius me protejam!

O seu monólogo prosseguia com espontaneidade e, naquele 

momento, não era o oficial glorioso e destemido que falava, mas 

sim o homem que existia por baixo da loriga. Claudius Marcellus  

abria a intimidade do seu coração a uma simples escrava e ex-

plicava-lhe não só o sabor ufano da vitória, mas também o in-

cómodo dos músculos doridos, das chagas que latejavam e da 

solidão que o envolvia, apesar de rodeado por centenas de bravos 
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soldados. Apesar de jovem, Marcellus revelava já grande valentia 

que, em simultâneo com a sua inteligência e caráter nobre, lhe 

auspiciava uma carreira brilhante. 

Diana escutava todas estas confidências num estado de puro 

deleite. Aos seus olhos, Marcellus afigurava-se mais perfeito que 

a mais exímia personificação de um qualquer deus romano. Não 

fora somente a aparência atraente e musculada de Marcellus 

que a havia impressionado. Também aquele olhar meigo e atre-

vido... As palavras galanteadoras... Aquela voz grave e quente...  

E depois, naquele preciso momento, expunha-lhe o coração 

numa bandeja, aberto para que ela pudesse desvendá-lo. Relata-

va-lhe as suas glórias, os seus sofrimentos, as suas dúvidas. Ela 

respondia, silenciosamente, pressionando-lhe apenas um pouco 

mais os dedos no corpo nu, como que a reforçar-lhe o alento para 

o desabafo. Por vezes era difícil perceber se Diana massajava ou 

acariciava a pele do afortunado jovem militar. Provavelmente, 

para os demais utilizadores dos balneae, a bela escrava cumpria 

simplesmente com as suas obrigações, limpando e aspergindo 

com óleos perfumados a pele de um hóspede importante. Toda-

via, para Claudius Marcellus, o contacto macio daquelas mãos 

sobre o seu corpo abria-lhe as asas do coração. Sentia que Diana  

o compreendia quando, respondendo às suas confidências,  

ouvia um curto «sim», quase num murmúrio, ou então um 

«hum» pleno de empatia, acompanhado por um subtil aumento 

de pressão nos dedos.

Dentro da piscina de água quente, através da translucidez 

do vapor de água, Crassus, o anafado anfitrião, observava ocioso 

o par. Exibia um sorriso algo matreiro, satisfeito com o plano 

que engendrara na véspera. Sim, tratava-se de um plano perfeito; 

presentear o jovem tribuno militar com a sua formosa escrava de 

origem dácia.

Titus Crassus orgulhava-se do seu poder de conjeturar si-

tuações, manipulando pessoas e ocorrências. O seu casamento, 



paula raposo esteves

50

quando era ainda um jovem imberbe, tinha-lhe granjeado po-

der, fortuna e conhecimentos nas mais altas esferas do Império  

Romano. Quis o destino, ou algum capricho inexplicável da deu-

sa Juno, que a sua esposa Ambrosia tivesse alcançado os anos 

mais maduros da vida sem deixar descendência. Impossibilitado 

de perpetuar o nome da sua família e disfarçando a profundidade  

desse desgosto, Crassus dedicou-se em absoluto à angariação de 

triunfos pessoais. Quando, em virtude da idade, a carreira das 

armas deixou de lhe proporcionar a satisfação que lhe alimenta-

va o ego, tomou a resolução de se aventurar nos caminhos pouco 

nítidos da política. Ambicioso e amante dos mais audaciosos de-

safios, tornou-se viciado nas manobras dos meandros do poder  

e nos jogos dissimulados das influências.

A inocente Diana seria, pois, mais um peão, perfeito na ma-

lha que o seu cérebro brilhante acabara de tecer. Oferecê-la-ia 

como presente raro a Claudius Marcellus e este, reconhecido, 

acabaria por consentir casar-se com a sua meia-irmã, bastante 

mais nova, Licínia Crassa. Melhor ainda, Diana seria a sua pren-

da para tão auspicioso casamento. E se por um acaso o coração 

jovem e irresponsável de Marcellus, amolecido pelos predicados 

da escrava, se recusasse a casar com Licínia, ele próprio, como 

dono da escrava, simplesmente recusaria a oferta. Estava então 

assente que a única forma de Marcellus possuir Diana por direi-

to seria através do casamento com Licínia. Excelente! Que plano  

fantástico! A união perfeita para servir o propósito que ambi-

cionava. A conivência da sua astuta irmã a viver na casa dos  

Claudius Marcellus, uma família com excelentes relações por en-

tre cônsules e senadores, seria o meio mais apropriado para obter 

valiosas informações. Esses conhecimentos seriam cruciais para 

se poder movimentar na sombra das grandes decisões sobre o 

destino de todo o Império Romano. Por outro lado, não existi-

ria melhor pacto para selar a obrigatoriedade de favores do que  

o casamento entre as duas famílias. 
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Adivinhava-se que Crassus não gostava do imperador  

Domiciano, nem do seu governo demasiado autocrata. No entan-

to, a diplomacia e o seu posto militar impediam-no de criticá-lo 

abertamente. Nos últimos tempos, já se encontrara em segredo 

com outros nobres influentes que conspiravam uma forma de o 

afastar do poder, considerando até o seu homicídio1.

Ainda dentro de água, Titus Crassus continuava a exibir  

o seu sorriso pérfido, orgulhoso do plano que conjeturara.  

Levantou a mão na direção de Marcellus e chamou-o:

 — Amigo, vamos! Avancemos para a água fria para esti-

mular o corpo. Demasiado tempo no calor amolece também a  

mente. Vamos que mais logo espera-nos um grandioso jantar.

 — Sim, caro anfitrião. Vamos! — assentiu o jovem contra-

feito sem, contudo, o demonstrar. Levantou-se e virando-se para 

Diana prendeu-lhe a cabeça com ambas as mãos, prometendo- 

-lhe:

— O meu coração será teu para sempre! E tu, minha e livre! 

Sempre, mesmo quando a morte nos chamar e tivermos de atra-

vessar o território de Plutão. Nunca deverás esquecer-te disso! 

Nunca! 

Estupefacta com a sinceridade do sentimento que lhe lia no 

olhar e algo incrédula com o significado que a palavra livre pare-

cia prometer, Diana deixou escapar algumas lágrimas, enquanto 

articulava um «sim» sumido mas pleno de convicção.

Licinius Crassus, ainda sorridente, passou a mão pelo ombro 

de Claudius Marcellus e os dois saíram do calidarium a conver-

sar, deixando Diana para trás.

De pé, imóvel por entre a bruma do calor húmido, a prince-

sa escrava e acima de tudo mulher permaneceu absorta com os 

olhos mergulhados no futuro e com o coração bailando por entre 

as emoções fortes do presente.

1 Titus Flavius Domitianus foi Imperador romano de 81 d. C. até ao seu assassinato, em 
96 d. C. [N. da A.] 




