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Capítulo I

Por água abaixo

Dentro do submarino o ar era quente, húmido, 
quase irrespirável. Em tronco nu, a escorrer suor, 
os marinheiros moviam -se com esforço naquele 
espaço estreito, tentando manter -se concentrados 
nas suas tarefas. Todos tinham deixado crescer a 
barba, quer por falta de tempo para cuidar de si, 
quer por ser assim que se usava entre os homens 
do mar. Haviam aceitado aquela missão sabendo 
que tinham dez por cento de probabilidade de so-
brevivência. Tinham -lhes dito que só os melhores 
entre os melhores mereciam a honra de ali estar. 
E que aquela era a maior honra de todas: lutar pela 
Pátria, a Alemanha de Hitler!
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Hans Berg acreditava profundamente nesse ideal, 
bem como quase todos os jovens da sua geração. 
Sentia a honra e o dever de servir o seu país como 
se fosse uma segunda pele.

O rapaz era guarda -marinha no U -1408, um 
moderno submarino construído há apenas dois anos, 
em janeiro de 1943. Aquela embarcação era uma 
arma poderosa, carregava torpedos capazes de des-
truir a mais dura blindagem dos maiores navios 
inimigos. O mundo temia estes submarinos: au-
tênticos caçadores furtivos que atacavam sem pie-
dade as embarcações aliadas que cruzavam o 
Atlântico e afundavam -nas sem piedade. Em pouco 
tempo tudo havia mudado, agora somos nós o alvo, pen-
sou Hans, enquanto verificava os painéis de controlo 
da casa de máquinas onde os motores do grande 
navio ronronavam. Parecia estar tudo bem.

Tudo mudara também na vida dele nesse pe-
ríodo. Nascera em Hamburgo e crescera a ver os 
navios no porto, a sentir o cheiro tão caraterístico 
das embarcações, do oceano e dos homens que 
viviam do mar. Tinha 21 anos e a vida inteira pela 
frente. E uma namorada, que conhecera num do-
mingo em que fora passear até ao extremo do 
molhe do porto. Ela ali estava, sentada, a olhar 
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para as ondas do oceano, e Hans admirara -a por 
parecer tão calma e ter o cabelo da mesma cor do 
sol desmaiado da tarde. Chamava -se Elsa e tinha 
aceitado o seu amor mesmo sabendo que ele pas-
saria mais tempo no mar do que em terra. E que 
havia uma grande probabilidade de um dia não 
voltar.

— Depressa, o comandante chama! — Hans 
ouviu a voz do capitão -tenente. Correu para a parte 
inferior do seu beliche e vestiu apressadamente uma 
camisola verde -seco de algodão, ajeitou o cabelo 
e esbracejou entre os outros marinheiros até chegar 
à pequena divisão onde se encontrava o comandante 
do submarino.

O comandante estava de pé, a olhar gravemente 
em frente, como se olhasse para o nada. Hans re-
parou como o rosto daquele homem muito alto 
parecia ter secado, estava pálido, barba por fazer, 
os olhos de um azul quase branco. Os cinco oficiais 
que dirigiam o navio rodeavam -no, à espera. Mas 
ele ficou em silêncio durante algum tempo. Depois 
sacudiu os ombros para trás e disse, de forma es-
tranha, monocórdica:

— Iniciem a manobra de evacuar e afundar. Es-
tamos a uma milha da costa, temos um cruzador à 
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nossa espera a duas milhas para sudoeste. Anotem a 
posição. Não quero perder nenhum homem. É noite. 
Temos 15 minutos para executar a manobra.

As ordens do comandante eram normalmente 
seguidas sem hesitações nem perguntas. Mas aquela 
era uma instrução muito inesperada. O capitão-
-tenente não resistiu à pergunta:

— Evacuar e afundar? Mas estamos a meio da 
missão! Que se passa, meu comandante?

O homem alto não mexeu uma ruga do rosto 
e continuou a olhar o vazio. No mesmo tom de 
voz, disse então uma frase que mudaria para sem-
pre a vida dos 61 homens a bordo.

— A guerra está perdida. A rendição está a ser 
negociada. Tenho ordens para afundar o navio, as 
chefias não querem que ele caia nas mãos dos nos-
sos inimigos.

Perdemos a guerra! Acabou tudo… É a desonra. Como 
vou eu voltar para casa? Sou um desgraçado! Uma emo-
ção brutal encheu o jovem Hans Berg de vergonha 
e humilhação, enquanto se apressava para a casa 
das máquinas de modo a cumprir as ordens do seu 
superior. A Elsa deve estar morta… Será ainda pior se 
estiver viva… Não a mereço, não consegui ganhar a 
guerra… para ela…
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Esmagado por este turbilhão de pensamentos, 
o jovem regulou os motores do submarino para a 
manobra. Depois, movido por um impulso repen-
tino, correu para o beliche onde guardava os pou-
cos bens pessoais. Agarrou numa pequena caixa 
metálica como se fosse um cofre. Retirou com 
cuidado um anel do dedo médio da mão esquerda 
e pô -lo dentro da caixa. Em seguida abriu uma 
portinhola de um compartimento localizado de-
baixo da cama. Fechou -o com uma pequena chave 
que trazia pendurada no fio do pescoço. Enquanto 
o fazia, Hans chorava.

Em poucos minutos os marinheiros completa-
ram a primeira parte da manobra. O grande sub-
marino, com 41 metros de comprimento, emergiu 
lentamente à superfície. Naquela noite de lua nova, 
a sua imponente silhueta mal se via e os contornos 
da linha da costa, a menos de uma milha de dis-
tância, eram quase impercetíveis.

Sem que um som se ouvisse, seis botes salva-
-vidas de borracha foram descidos, e os homens 
entraram neles. Depressa começaram a remar 
em direção a sudoeste. Uma luz intermitente 
indicava -lhes onde estava o cruzador que os re-
colheria.
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Os tanques de lastro do submarino haviam co-
meçado a encher. Em menos de dois minutos o 
U -1408 mergulhou nas águas, caindo graciosamente 
até aos 70 metros de profundidade. Tocou no fundo, 
levantou uma nuvem de areia. E aí ficou, repousado 
no leito do oceano, ligeiramente inclinado contra 
uma grande rocha no fundo do mar.

Na escuridão, os botes tinham -se afastado ape-
nas umas dezenas de metros. Nervosos e concen-
trados na árdua tarefa de remar e manter o rumo, 
os marinheiros do bote que seguia atrás não repa-
raram que um deles se deixara deslizar para fora 
de bordo. Fizera -o de forma tão lenta e discreta, 
que ninguém dera por isso.

Muito devagar, Hans Berg, o rapaz de Ham-
burgo, começou a nadar em direção à costa por-
tuguesa.

*
*     *

O mês de setembro chegara estranho. Após um 
verão escaldante os dias continuaram quentes mas 
muito húmidos, tornando o ar peganhento. Com 
todo aquele calor o céu surgia cinza -pálido. 
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Parecia sempre que ia chover, mas, em vez disso, 
apenas o calor afligia. As pessoas andavam abor-
recidas e reclamavam todo o tempo por não saber 
bem o que haviam de vestir.

— O clima anda mesmo avariado! — Deitada 
numa longa espreguiçadeira de palhinha entrançada, 
à beira da piscina do bairro da Choupana, a Sari 
saboreava um gelado, enquanto falava para a Clara. 
Lado a lado, as duas amigas procuravam amenizar 
o calor da tarde como podiam.

— Podes crer. Hoje é uma coisa, amanhã já é 
outra  — resmungou a Clara. — Ontem li uma 
cena assustadora: parece que, com o aquecimento 
global, passaremos a ter apenas duas estações aqui 
em Portugal: um verão quente e seco e um inverno 
frio e húmido. Adeus, primavera. Adeus, outono.

— Esquece lá isso! Não me quero assustar an-
tes do tempo. — A Sari levantou -se e a sua silhueta 
alta e elegante recortou -se contra o céu. Vestia um 
bonito fato de banho azul -cinza, que condizia com 
a cor dos seus olhos. A rapariga não deixava que 
nada na sua aparência fosse por acaso. — Vou mas 
é ter como os rapazes.

A grande piscina ficava no limite norte do Bairro. 
Fora construída recentemente, parecia cheirar ainda 
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a novo. Tinha uma zona baixa e outra mais funda, 
encimada por uma prancha de mergulhos com 
três plataformas. A mais alta delas estava a cinco 
metros de altura e era a grande atração do recinto, 
alvo de todos os medos e desafios, disposta a de-
safiar a coragem dos rapazes e das raparigas que 
ali acorriam.

Na zona baixa da piscina, o João e o Vicente 
falavam animadamente um com o outro, com a 
água pela cintura. A Sari desceu devagar a pequena 
escada metálica que entrava na água e aproximou-
-se deles, deslocando uma pequena onda em torno 
da cintura.

— Não dá, meu! — O Vicente exprimia -se 
com ímpeto e movimentava as mãos depressa, es-
palhando salpicos de água no rosto do João.

— Olha lá, tens mesmo a certeza?
— Claro que tenho. É proibido!
— Mas proibido porquê? Os meus pais contaram-

-me que se fartavam de fazer isso. — O João tinha 
os braços cruzados e um ar cético. O tronco mus-
culado do rapaz saía fora da linha de água. Crescera 
nesse verão, e tinha agora contornos que não fica-
riam mal numa estátua. Contrastava muito com o 
Vicente, que era mais pequeno e magro, com os 

Tribo Urbana 4_dp_MIOLO_3aP.indd   12 15/3/16   15:26



13

ombros um pouco descaídos e o peito quase liso. 
Mas a diferença física entre eles era tão grande como 
a amizade que os ligava.

— Preciso de confirmar, mas tenho quase a 
certeza. A ideia é boa, mas…

— Mas o que é que é proibido? — A Sari juntara-
-se -lhes. Tinha quase a altura do João e passou o 
braço em torno da cintura do rapaz, que, surpreen-
dido, desviou o olhar para o dela.

— Acampar na natureza, Sari — respondeu.
A Sari fez uma careta esquisita, que terminava 

numa ruga na bochecha em forma de ponto de 
interrogação.

— Mas estão a pensar em campismo porquê?
— Foi uma ideia que tivemos. — O Vicente 

agitou ainda mais as mãos.
O João achou que devia ser mais claro.
— Olha, ainda falta uma semana para começa-

rem as aulas. O Bairro está uma seca, metade das 
pessoas ainda não chegou de férias. Então, para não 
ficarmos aqui a atrofiar, estávamos a pensar que 
podia ser fixe ir acampar.

— Acampar? — A Sari tirou a mão que rodeava 
o João e levou -a à cabeça, com o dedo espetado. 
— Estão malucos, não? Melgas, é essa a vossa ideia 
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fixe? E mosquitos. E moscas. E formigas. E aranhas. 
Não estão a pensar convidar -me, pois não?

— Por acaso, por acaso estamos — gaguejou 
o Vicente.

— Sari, também há insetos na cidade.
 — Mas no campo devem ser mais e piores! — 

A rapariga parecia amedrontada, e os dois amigos 
aproveitaram logo a deixa:

— Muito piores! Algumas são drones progra-
mados para te atacarem só a ti — gozou o Vicente.

— E como tu és má e ruim, fica a saber que o 
teu sangue é muito procurado pelas melgas. Vais 
ser comida viva! — Enquanto falava, o João mexia 
os dedos à frente do rosto da Sari, a imitar patas 
de aranha. A rapariga deu um salto para trás.

— Olhem, vão -se encher de moscas! Não contem 
comigo! — e voltou costas a caminho da sua con-
fortável espreguiçadeira, enquanto gritava: — Clara, 
estes tipos querem ir acampar, achas isto normal?

Os dois rapazes não conseguiram ouvir a res-
posta da Clara.

— Isto começa mal — disse o Vicente, entre 
dentes.

— Estava a pensar o mesmo — respondeu -lhe 
o amigo. — Vamos mas é lá ver se as convencemos.
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Os dois rapazes saíram de dentro de água, 
enrolaram -se nas toalhas e foram sentar -se no chão, 
frente à Clara e à Sari.

— Vocês são mesmo ridículos. — A Clara era 
direta, como sempre. — Se vissem a vossa figura, 
ali no meio da piscina, com água pela cintura… 
pareciam dois velhos!

— Mana, tu não comeces. O que é ridículo é 
estarmos para aqui sem fazer nada, e… — O João 
adorava a irmã desde que se lembrava. Mas, por 
vezes, a personalidade dela, franca e desassombrada, 
irritava -o.

— Deixa -te lá disso! — cortou a Clara. — Que 
ideia é essa de irem acampar?

— Por acaso a ideia é irmos acampar — corrigiu 
o João.

— Ah, essa é boa! Queres dizer que tens um 
plano de que eu faço parte… mas tenho de ser eu 
a perguntar… Boa, maninho! — A ironia da Clara 
confundiu o irmão.

— Não é nada disso, espera lá…
— Podes crer. Se a ideia é ir acampar, bem 

podes esperar!
— Calma aí, eu explico. — O Vicente achou me-

lhor interromper a troca de palavras entre os irmãos.
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— No que eu e o João estávamos a pensar era 
que podia ser muito fixe irmos acampar em plena 
Natureza. Assim tipo só nós os quatro, num spot 
espetacular, ar puro e…

— E melgas! — A Sari fazia uma careta de nojo.
— Esquece as melgas, Sari! Levas repelente, 

está resolvido…
A Sari ia continuar, mas, com um gesto, a Clara 

interrompeu -a:
— Digam -me lá qual é a graça de nos irmos 

enfiar num parque de campismo?
— Essa é que é a questão! — De repente o 

assunto desviava -se das melgas e o João ficou ali-
viado. — Era isso que eu e o Vicente estávamos a 
discutir. Um parque de campismo não tem graça 
nenhuma, mas acampar em plena Natureza deve 
ser o máximo. Só que o Vicente…

— Só que eu digo que não dá! Acampar fora 
dos parques de campismo chama -se «campismo 
selvagem», e é completamente proibido.

— Mas proibido porquê? — perguntou a Clara.
— Pá, por causa do modo como a malta se 

portava. Os montes de lixo que deixavam na Na-
tureza, as fogueiras que acendiam e o risco de 
incêndios, a cena de partir plantas e árvores… 
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Tu sabes como as pessoas podem ser estúpidas e 
descuidadas.

— Mas os nossos pais acampavam onde calhava, 
não era, João? Eles contaram -nos que era uma cena 
incrível andar de mochila às costas e armarem a 
tenda onde lhes apetecia.

— Mas isso chama -se campismo selvagem! É a 
tal cena proibida! — O Vicente parecia muito con-
victo.

— Pá, se é proibido e selvagem, contem comigo! 
— A Clara tinha no rosto um largo sorriso irónico 
e os olhos brilhantes de entusiasmo.  — Vicente, 
vê lá aí se percebes bem essa cena.

O Vicente já estava agarrado ao smartphone, a 
pesquisar. A Sari voltou a mostrar a sua repulsa 
pela ideia:

— Vocês são todos muito aventureiros, ‘tá -se 
mesmo muito bem, mas eu é que não vou entrar 
numa cena dessas. É que nem morta!

— Vá lá, Sari. Uma semana sem lojas, sem com-
pras e sem sapatos altos não te faz mal. Eu tomo 
conta de ti. — A Clara continuava a gozar à grande 
com aquela ideia inesperada.

A Sari devolveu -lhe um olhar frio e fulminante. 
Travava uma grande luta para que não a considerassem 
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uma rapariga frívola e superficial. Sim, era verdade 
que gostava de se arranjar e andar bonita, não negava 
que lhe agradava comprar vistosas peças de roupa 
sempre que pudesse. Mas sabia que era muito mais 
do que isso e ficava furiosa quando a sua melhor amiga 
troçava dela.

— Relaxa, Sari, estava só a meter -me contigo. 
— A Clara levantara -se e dera -lhe um abraço brin-
calhão.

— Parva. Cretina. Grande besta! — atirou -lhe 
a Sari, a rir -se. — Aposto que consigo ser muito 
melhor campista do que vocês.

— Ahah! Isso é o que vamos ver! — desafiou 
o João.

— Para tudo! — exclamou o Vicente, ainda a 
olhar para o aparelho. — Parece que podemos 
acampar onde quisermos… desde que tenhamos 
autorização do dono do terreno.

Os outros olharam para ele, embatucados.
— Como assim? — O João já estava a ver o 

plano ir por água abaixo.
— Está aqui, no site do Instituto da Natureza.  

É a única forma de se poder acampar fora dos parques 
de campismo. O proprietário do sítio onde quisermos 
acampar tem de autorizar e responsabilizar -se.
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Ficaram todos em silêncio. Então a Clara falou, 
entusiasmada:

— Já sei, os meus pais contaram que costuma-
vam acampar muito perto do Cabo da Roca, num 
sítio superbonito que pertencia a um velhote de 
quem ficaram amigos…

— O Sachola! Eu lembro -me de os pais falarem 
dele — acrescentou o João. — Parece que o terreno 
dele tinha uma vista espantosa frente ao mar e ficava 
ao pé de uma praia deserta, de um rio, de uma 
cascata, de…

— Grande programa! Vamos mas é todos acam-
par. Vai ser muito fixe! — A Clara olhava agora 
para os outros e parecia ter decidido por todos.

Por um segundo ficaram a olhar uns para os 
outros, absorvidos por aquela ideia que, de repente, 
parecia tão boa. O silêncio foi quebrado pela Sari.

— E onde é que vamos comer, lá no campismo?
— Tu não existes, Sari! — exclamou o João. 

— Deves estar com a cabeça demasiado quente. 
‘Bora já para o banho!

Enquanto dizia isto, o João agarrou a Sari pela 
cintura, levantando -a uns centímetros do chão. Se-
gurou -a com força, deu uns passos em direção à 
piscina e aproximou -se da zona mais funda. A Sari 
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esperneava, mas nada podia contra a força do amigo, 
que a arrastava para a água.

— João, não faças isso! — gritava ela, a debater-
-se. — Por amor de Deus, larga -me.

O rapaz fez de conta que não a ouviu e deu 
mais dois ou três passos, até se aproximar da beira 
da piscina.

— Larga -me! Larga -me já! — A Sari gritava, 
enquanto o João se ria à gargalhada, prendendo -a 
e avançando ainda mais. Com os dois pés bem as-
sentes no chão e a Sari já suspensa sobre a água da 
piscina, declarou em voz alta, para todos ouvirem:

— A Sari vai refrescar as ideias! — E deixou -a 
cair.

A rapariga mergulhou na água provocando um 
remoinho de espuma e uma pequenina onda cir-
cular em torno dela. Durante uns segundos desa-
pareceu na água. Quando emergiu, a Sari começou 
a esbracejar com violência: batia com força na água, 
a boca muito aberta, nos olhos um medo assustador.

O João ainda tinha o resto de uma gargalhada 
a soltar -se na garganta quando percebeu que alguma 
coisa não estava bem. A Sari voltou a desaparecer 
debaixo de água para, logo de seguida, voltar a 
surgir à tona, o rosto muito vermelho, esboçando 
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um grito interrompido pela água que lhe entrava 
na boca, e movendo os braços, que pareciam de-
sarticulados.

Sem pensar um segundo, o João atirou -se à água. 
No bordo da piscina, a Clara e o Vicente olhavam 
pasmados para o que se estava a passar.

Logo o João apanhou a Sari passando -lhe os 
braços por baixo das axilas, mantendo -lhe a cabeça 
à tona, o corpo dela firmemente contra o seu. Com 
movimentos de pernas rápidos e fortes, levou a 
amiga até à caleira da piscina, segurando -se a ela. 
Deixou -se ficar assim durante algum tempo, com 
a cabeça da Sari contra o seu ombro. A rapariga 
tinha o longo cabelo caído sobre o rosto, e ele não 
lhe podia ver a expressão.

— Sari, estás bem? — perguntou, aflito.
A rapariga não lhe respondeu, aumentando a 

sua preocupação.
— Clara, Vicente, ajudem -me aqui! — E o João 

levantou com cuidado um dos braços da Sari, que 
a Clara agarrou. O outro foi logo preso pelas mãos 
do Vicente. Ambos retiraram a amiga da água, en-
quanto o João, com um movimento enérgico, saiu 
de dentro da piscina e se sentou de imediato ao 
lado da Sari.

Tribo Urbana 4_dp_MIOLO_3aP.indd   21 15/3/16   15:26



22

— Desculpa, Sari, era só uma brincadeira. —  
O João quase gaguejava de nervosismo e embaraço. 
— Fala comigo, diz alguma coisa!

A Sari levantou o rosto. Tinha os olhos incha-
dos e o rosto vermelho. Da boca entreaberta saía 
um fio de saliva, que lhe escorria pelo queixo. Todo 
o corpo tremia -lhe.

Olhou nos olhos o João, durante um tempo 
que pareceu uma eternidade. Depois disse, numa 
voz grave que lhe parecia vir de dentro da barriga, 
uma voz que nenhum deles lhe ouvira até então:

— Eu não sei nadar, imbecil!
Em seguida a rapariga gritou um palavrão for-

tíssimo que se ouviu em toda a piscina. Levantou-
-se, o corpo ainda a tremer, e disparou até à 
espreguiçadeira. Pegou na toalha e, sempre a cor-
rer, desapareceu pela porta do balneário.

Ninguém mais a viu naquela tarde.
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Capítulo II

Palmo a palmo

Entardecia no Bairro. Os três amigos tinham 
deixado a piscina num silêncio pesado, sem troca-
rem uma única palavra.

A Clara tinha vontade de chamar todos os no-
mes do mundo ao irmão, mas não se atrevia. Nem 
sequer valia a pena. Ela sabia como ele se devia 
sentir. Se havia coisa que o João tinha, era os sen-
timentos no lugar. A esta hora devia estar a 
atormentar -se de tal forma, que ela nem imaginava 
o que seria estar na pele dele.

O Vicente foi engolindo em seco o caminho 
todo, a maçã de Adão a subir e a descer, como se 
tivesse dificuldade em engolir. Durante quase toda 
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a infância e adolescência, não tinha tido amigos. 
Aprendera a viver sozinho, a achar -se autossuficiente 
e a pensar que não precisava nem dependia de nin-
guém. Ter conhecido estes novos amigos havia -lhe 
despertado sentimentos e emoções que ele desco-
nhecia e que, por serem novos para ele, sentia com 
grande intensidade. Tinha pena da Sari, vergonha 
e embaraço pelo João, e frustração por si mesmo, 
que não sabia quais as palavras certas a ter numa 
situação daquelas. Preferiu assim ficar calado.

Ao aproximarem -se da casa do Vicente, a ca-
minho da casa onde vivia com a irmã e os pais, o 
João tossicou para aclarar a garganta seca.

— Deixo -vos aqui. Vou dar uma volta — disse, 
em voz muito baixa, enquanto entregava a sua toa-
lha à irmã.

A Clara e o Vicente não responderam. No lu-
gar do João teriam querido fazer o mesmo. Tam-
bém não lhe fizeram notar que ele estava com a 
camisola e os calções molhados que trouxera da 
piscina e com sandálias de praia. O rapaz parecia 
nem reparar.

O João afastou -se em passo lento. Estúpido! Ra‑
pazola! Não vales nada. Mergulhou num turbilhão 
de pensamentos negativos sobre ele próprio. Só tens 
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brincadeiras parvas, és um puto, nem sequer és crescido, 
não prestas. Na sua cabeça ia -se formando muito 
depressa uma nuvem escura de recriminação. À 
medida que caminhava, parecia querer abrir mais 
a ferida íntima que irrompia dentro de si.

Doía -lhe o corpo todo, mas não se dava conta. 
Também não se apercebeu para onde ia até chegar 
ao Planalto. No centro do bairro da Choupana 
havia uma colina abandonada, coberta de ervas 
secas naquela altura do ano. Dali avistava -se todo 
o Bairro, a via rápida que o atravessava e os telha-
dos do enorme hipermercado que ali fora construído.

Em tempos aquele fora um dos seus lugares fa-
voritos quando tinha de pensar, tomar uma decisão 
difícil ou apenas descansar. Fora também ali que 
se tornara amigo do Vicente, numa célebre tarde 
em que fora mordido pelo Kiko, o cão dele. Mas 
o João não pensava em nada disto, agora.

À medida que a tarde findava e a noite começava 
a cair, o João mergulhava em pensamentos cada 
vez mais próximos da cor do céu.

Ela não sabe nadar. E eu, tão estúpido, não só não 
sabia como a sujeitei a uma vergonha tremenda. Aposto 
que nunca mais me vai querer pôr a vista em cima. Não 
me volta a dirigir uma palavra sequer… Cretino!
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Sentado no chão com os braços em volta dos 
joelhos, o rapaz tremia, sem se aperceber disso. 
Confrontava -se agora com a ideia de não voltar a 
ver a Sari. Vou ter saudades da voz dela… dos olhos 
dela… das mãos dela. Da sua garganta enrouquecida 
saíram -lhe, sem que pensasse nelas, palavras que 
nunca tinha dito a si mesmo:

— A minha Sari.
Os olhos do João estavam cheios de lágrimas.
Aquelas palavras pareceram despertá -lo, o rapaz 

endireitou as costas. O sentido do que dissera não 
era exatamente uma surpresa para si, mas significava 
algo adormecido dentro dele, uma espécie de fanta-
sia a que não se deve prestar atenção. Mas, agora que 
as tinha dito, essas palavras tornaram -se concretas, 
de uma realidade quente, viva e inesperada dentro 
dele, como se fosse um corpo dentro do seu corpo.

— Admite, tu gostas dela. Admite, pá, tu gos-
tas da Sari! — ouviu -se a si mesmo. — Mas agora 
esquece, ela vai pôr -se a milhas de ti. Esquece -a, 
João. E a culpa é tua. Tua, percebes? — Ouvia -se 
a si mesmo como quem ouvia um estranho. Des-
controlado, o corpo dorido tremia -lhe.

A noite chegou e o João ficou ali até muito 
tarde, sem sentir dores, frio ou fome, mergulhado 
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em pensamentos negros, iluminados por flashes de 
uma luz que até aí desconhecera e que tinha um 
nome alto, louro, de olhos azuis -cinza: Sari.

Se no dia seguinte lhe perguntassem, não sa-
beria dizer como chegara a casa.

*
*     *

Na manhã seguinte a Clara levantou -se tarde. 
Havia ficado na sala à espera do irmão até altas 
horas, apenas para o ouvir chegar em silêncio e 
olhar sem expressão para ela antes de se enfiar no 
quarto sem uma palavra.

A rapariga estava pouco preocupada e muito 
zangada. Se havia alguém que sabia dar a volta por 
cima a situações complicadas, essa pessoa era o João. 
Mas de uma coisa estava certa: o irmão, o seu ma-
ninho imbecil, tinha de pedir desculpa à Sari. E 
tinha de ser um pedido de desculpas tão grande, 
mas tão grande, que havia de lhe ficar gravado na 
memória para sempre. A Clara achava que o irmão 
tinha de limpar aquela ofensa à frente de todos. Se 
possível em plena piscina, perante toda a gente que 
lá estivesse. À frente do Bairro inteiro, já agora!
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Foi neste estado de espírito que a Clara decidiu 
enfrentar o irmão na primeira oportunidade. Afi-
nal, se ele era o seu irmão, a Sari era a sua melhor 
amiga. E, neste caso, quem tinha a culpa toda — 
mais que toda! — era ele.

Encontraram -se à mesa, diante do pequeno-
-almoço. A Clara não gostava de deixar nada por 
tratar e disparou logo:

— Olha, sabes o que é que tu vais fazer hoje, 
parvalhão? Vais daqui direito a casa da Sari e…

O irmão levantou o olhar para ela: tinha uma 
expressão atormentada, os olhos brilhantes e fun-
dos, como se não tivesse dormido. Abanou lenta-
mente a cabeça, como se lhe dissesse: Não fales, não 
digas nada.

A Clara percebeu logo. E também se deu conta 
de que estava ali um lindo sarilho. Ora, eles que se 
entendam. Se não se entenderem, eu farei que se enten‑
dam. Serviu -se de café, que bebeu a correr, e saiu. 
Aproveitaria para ir à junta de freguesia trabalhar 
um par de horas no grupo de apoio às crianças 
portadoras de deficiência do Bairro. A Clara fora 
uma das fundadoras e dinamizadoras daquele grupo, 
que apoiava duas dezenas de miúdos e contribuía 
para a sua inclusão social. A rapariga passava 
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algumas horas da sua semana neste trabalho de 
voluntariado, que tanto prazer e gratificação lhe 
transmitia.

O João ficara sozinho. Acabou de comer, tomou 
banho, vestiu uma t -shirt branca lavada e uns jeans. 
Calçou uns ténis brancos e saiu para a rua. Depressa 
estava no jardim do largo, um dos lugares onde 
habitualmente os quatro amigos se encontravam, 
e que ficava a poucas dezenas de metros da casa da 
Sari. Àquela hora havia ainda poucas pessoas na 
rua, e menos ainda na esplanada do café que se 
encontrava no jardim.

O rapaz olhou para o prédio alto onde a amiga 
morava. Sabia perfeitamente onde era a janela dela, 
a terceira da esquerda do sétimo andar. Estava fe-
chada, de persianas corridas. Sentou -se num dos 
muitos bancos públicos que havia por ali. Tirou o 
smartphone do bolso e teclou uma mensagem.

sari, preciso de falar contigo. vem ter ao 
jardim do lago. j.

Clicou. Pronto, mensagem enviada. Sem se 
atrever a guardar o telemóvel no bolso, ficou ali, 
a olhar para o ecrã. Passou uma hora. Depois outra. 
O jardim do largo foi -se enchendo de pessoas ani-
madas e já cheias de calor, apesar das nuvens que 
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cobriam o céu. Aquele seria outro dia quente e 
húmido.

Mas as pessoas não distraíam o João, que con-
tinuava absorto, de olhar fixo no telemóvel. Quem 
o observasse havia de concluir que era provavel-
mente tolo.

De repente, o ecrã iluminou -se.
esquece ‑me joão. esquece que eu existo. 

desaparece.

Sem pensar, o rapaz escreveu de volta:
nem penses. tu existes. tu existes para mim. 

preciso de falar contigo. desce. por favor. j.

Poucos segundos decorreram.
tens a certeza de que eu existo? tens a 

certeza de que não estou no fundo da piscina?

O João voltou a teclar, furiosamente.
só quero falar mais uma vez contigo. pode 

ser a última, mas dá ‑me essa oportunidade. 
depois eu desapareço, como tu queres.

Ficou à espera de resposta. Mas em vão. Mais 
uma hora passou, o jardim do largo enchera -se de 
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pessoas, muitas delas almoçavam já na esplanada. 
Exausto pelo cansaço do dia anterior e pela noite 
mal dormida, o João fechara os olhos e dormitava, 
o smartphone caído sobre a barriga.

— Queres que te roubem o telefone?
O rapaz deu um salto no banco de jardim. Olhou 

para cima, encadeado pela luz. A silhueta da Sari 
recortava -se sobre ele, colorindo o céu cinzento 
com o seu vestido amarelo -limão. Nunca ela lhe 
parecera tão alta, nem tão bonita, pensou. Nem 
tão triste também.

Atrapalhado, levantou -se de repente, deixando 
cair o smartphone no chão.

— Bolas!
Apanhou -o e verificou, aliviado, que estava 

intacto. Guardou -o no bolso.
— Parece que ultimamente deixas cair tudo. 

— Na voz da Sari o João sentiu tanto ironia como 
mágoa.

— Hã… Parece que sim.
— Anda comigo até à relva. — Inesperadamente 

a Sari segurou -lhe a mão e levou -o atrás dela. Ajei-
tando o vestido, sentou -se no relvado e convidou-
 -o, com um gesto, a sentar -se frente a ela.

— O que é que tens para me dizer?
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O João respirou fundo. Pensara naquelas pala-
vras toda a noite. Chegara a sonhar com elas, e 
todas lhe saíam certas, tudo fazia sentido. Agora, 
sentado frente à Sari, não conseguia juntar duas 
que fosse. Coçou a cabeça.

— Pensa bem no que vais dizer. Não te esque-
ças de que são as últimas palavras que me diriges. 
— O tom da Sari era agora de desafio, e a sua voz 
soava fria e metálica.

— Sari, não sei o que me deu para fazer uma cena 
tão parva! Não sei o que me passou pela cabeça, eu…

— Não. — A rapariga interrompera -o de forma 
calma, quase inquietante. — O que tu fizeste é 
normal. É uma brincadeira parva, de um puto es-
túpido mas normal. O que eu queria…

— O que tu querias… diz, Sari!
— O que eu queria é que tu não fosses normal! 

Que fosses diferente dos outros, percebes?! — A 
Sari levantara a voz, subitamente agitada. — Mas 
não! Tu és um tipo definitivamente igual a todos 
os tipos que eu conheço.

— Não, Sari! Não sou!
— Ah! Todos os tipos que eu conheço dizem 

isso, meu caro. Diz -me alguma coisa de novo, se 
faz favor. Não te esqueças de que é a tua última 
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oportunidade. — A Sari deu uma pequena garga-
lhada, que soou estranhíssima, porque tinha lágri-
mas nos olhos.

O João levantou -se. Deu uma volta sobre si 
mesmo, com a mão no queixo. Já se esquecera das 
palavras que preparara. Estendeu o braço e segurou 
a mão da Sari, até que esta se levantou e ficou frente 
a ele, olhos nos olhos.

— Eu sou o tipo que te vai ensinar a nadar, Sari!
— Esquece! — berrou ela. — Esquece mesmo, 

pá. Em miúda ia -me afogando num palmo de água 
numa piscina de crianças. A minha mãe distraiu -se, 
topas? Salvou -me a tempo, mas desde então tenho 
pânico de ficar sem pé, tenho pavor de me afogar. 
Topas?!

— Eu sou o tipo que te vai tirar o medo!
O rapaz dissera aquilo de rompante, surpreen-

dendo -a.
— O meu medo… os meus medos são meus, 

João. Estão dentro de mim. Não os tiras de dentro 
de mim, ouviste?

— Então eu tiro -te de dentro de ti!
A Sari ficou em sem palavras, a olhar para ele, 

o rosto a um palmo de distância. Tinha a boca 
entreaberta de assombro.
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— Tiro -te de dentro de ti porque te quero para 
mim, percebes? — O João disse isto baixinho e de 
olhos fechados, como se fosse uma espécie de oração.

(Alguém passou àquela hora pelo jardim do largo 
e, mais tarde, se lhe tivessem perguntado, haveria 
de contar que a Sari e o João se tinham beijado 
naquele momento. Mas ninguém perguntou.)
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