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Capítulo 1

N ada é mais agradável do que sentar‑se à beira‑mar e observar 
o pôr do sol num dia de verão. O vaivém das ondas, a marcar 
com o seu ritmo cadenciado a respiração da vida, e o céu tran‑

quilo, matizado pelos últimos raios solares a perder‑se na linha do hori‑
zonte, favorecem a meditação e estabelecem um momento de calma, de 
introspeção, de satisfação íntima e de majestosa contemplação.

Juliana sentiu a magia da tarde e permitiu‑se saborear consciente‑
mente aqueles momentos. Sentia‑se viva, cheia de energia, mas, ao 
mesmo tempo, serena. A vida era paz, alegria, segurança.

Observando a paisagem majestosa e rica, equilibrada e segura, a cum‑
prir as suas funções com precisão, sentia a presença de um poder superior, 
de uma força motriz e motora que geria tudo com sabedoria e presteza.

«Sou parte desta Natureza», pensou. «Esta força também está em 
mim, a comandar o meu destino, a movimentar o meu corpo, a acor‑
dar‑me a alma.»

Levantou‑se e começou a andar à beira da água, sentindo, com pra‑
zer, o contacto dos seus pés com a areia molhada e a água fria. Estava 
feliz. Naqueles momentos esquecera o tempo, a família, os amigos.

Estavam na praia há duas semanas e ela, sempre que podia, afas‑
tava‑se da algazarra geral, permitindo‑se momentos de satisfação inte‑
rior. Era filha de pais abastados e tinha dois irmãos: Clóvis, o mais 
velho, que era estudante de Comunicação, e Vera, de dezanove anos, 
que há já dois anos fazia exames para ingressar em algum curso supe‑
rior, mas sem sucesso. Juliana tinha dezasseis anos e frequentava 
o ensino secundário. Morena, esguia, de olhos amendoados e escuros, 
bem‑feita de corpo, chamava a atenção nos locais por onde passava.
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Vera também era muito bonita. Com pele mais clara e traços finos, 
parecia‑se mais com Norma, a mãe. Além disso, requintada, só vestia 
roupas de marca. Gostava de estar sempre na moda e de acordo com 
a ocasião. Dava grande valor aos costumes e à vida social. Clóvis era 
apaixonado por carros e conduzia sempre a grande velocidade. O pai, 
oriundo de uma tradicional família paulista, era um médico concei‑
tuado e muito rico. Gostava de se evidenciar entre os colegas e partici‑
pava em congressos no estrangeiro, dos quais possuía certificados que, 
devidamente emoldurados, passavam para o acervo da sala de espera do 
seu consultório.

Possuíam uma bela casa no Guarujá onde passavam as férias de 
janeiro. A meio do ano, quando não iam à Europa, procuravam as mon‑
tanhas para descansar.

Juliana continuou a caminhar à beira da água, imersa no seu 
mundo interior, sem prestar atenção às pessoas que passavam. Não 
gostava do bulício da rua nem dos ruídos da casa onde Clóvis estava 
sempre cercado de amigos e da sua aparelhagem, que ligava com 
o volume alto, obrigando Norma a interferir em benefício da tranquili‑
dade dos demais.

Vera andava sempre ocupada com compromissos sociais. Juliana 
era diferente de todos. Muitas vezes, Norma conversara com o marido 
sobre o estranho comportamento da filha.

— Ela parece‑me bem — respondera Dagoberto. — Alimenta‑se, 
dorme normalmente.

— Ainda assim, Berto, ela isola‑se das pessoas, não tem amigas. 
Quando a família se reúne, não conversa. Não é próprio da idade dela.

— Ela é sossegada, nada mais. É uma questão de temperamento. 
Herdou do tio‑avô, que era um eremita e acabou por se tornar padre.

— Deus me livre! Não quero que a Juliana, tão cheia de vida, se vá 
fechar num convento. E tu ainda dizes que ela não tem nada?

Dagoberto observou‑a, pensativo, e disse:
— Podia marcar uma consulta com o Bueno. Ele é um bom psi‑

quiatra.
— Também não é preciso tanto. Ela não é desequilibrada. Talvez 

um psicólogo. Tenho lido a esse respeito; eles podem ajudar muito 
uma pessoa.

Dagoberto lançou‑lhe um olhar irónico.
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— Acreditas nisso? Não pode ser verdade! Achas mesmo que al‑
guém pode, com meia dúzia de palavras, resolver um problema de tem‑
peramento, sem medicamentos ou conhecimentos mais profundos? 
Por um lado, o comportamento é hereditário e, por outro, os humores 
e as emoções são criados pelo funcionamento metabólico. A endocrino‑
logia dá‑nos a chave de tudo isso. Com o tempo, poderemos curar até 
a loucura. A psicologia é uma panaceia que funciona pela sugestão, 
como os curandeiros. Não hás de querer ver a Juliana às voltas com 
esses aventureiros. Se ela precisa de tratamento, se achas que ela tem 
algum problema, leva‑a ao Bueno.

Norma calou‑se. Berto era radical e teimoso. Quando tinha uma 
opinião, não mudava e era inútil tentar mostrar‑lhe o contrário. Tinha 
amigas que faziam psicanálise e que se mostravam entusiastas a esse 
respeito. Mas era um tratamento longo e, segundo percebera, as pes‑
soas passavam por crises, e ela não sabia até que ponto isso seria 
bom.

E se Berto estivesse certo? Afinal, era um médico conceituado, do‑
cente de uma faculdade de medicina e, além da clínica geral e cirúrgica, 
tinha feito uma especialização em endocrinologia. Poderia ter razão.

Sentia que Juliana não deveria ir ao psiquiatra, que certamente lhe 
prescreveria alguns medicamentos. Gostaria de encontrar alguém que 
conseguisse compreender o que se passava no íntimo da filha, saber 
por que seria ela tão diferente das raparigas da sua idade.

Juliana caminhou até perceber que o Sol já se tinha escondido e re‑
solveu voltar. Quando chegou a casa, já anoitecera e as estrelas brilha‑
vam alegremente no céu. Com um suspiro resignado, entrou.

Norma, sentada na sala, levantou‑se quando a viu.
— Juliana! Onde estiveste? Ninguém te vê desde o almoço.
— Estava na praia.
— Até agora? Com quem?
— Sozinha.
— Todo este tempo?
— Sim.
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— Custa‑me a crer. Porque não procuras uma amiga para te fazer 
companhia? A Ester já chegou, e a Mila veio com ela. Vi a casa aberta 
hoje cedo.

— A Mila está mesmo aqui?
— Sim.
— Amanhã logo vejo.
— Ela é tua colega de escola, gosta de sair contigo. Porque a evitas?
Juliana soltou um suspiro. Preferia estar só. Porque é que a mãe 

não queria compreender?
— Sinto que me estás a interrogar — disse. — Já que perguntas, 

fica sabendo que gosto de estar sozinha. Quero pensar, sentir, viver. 
Quero ser eu mesma. Para isso, não preciso de ninguém. Gostava que 
não te preocupasses comigo. Sinto‑me feliz assim. Por favor, estou de 
férias, deixa‑me fazer aquilo de que gosto. Agora vou tomar um banho. 
Com licença.

Norma sentou‑se novamente, pegou numa revista e pensou: «Os fi‑
lhos! Nunca querem conselhos dos mais velhos. E ainda se rebelam 
quando tentamos ajudar.»

Não lhe passara despercebido o ar de desgosto que ela fizera 
quando ouviu as suas palavras. Era evidente que não gostara. Pior para 
ela. Como mãe, ela precisava de tratar dos problemas dos filhos. O pai 
não tinha jeito para aquelas coisas. Um comprimido, uma injeção, 
e pronto, era assim que ele resolvia qualquer assunto. Além disso, pas‑
sava todo o dia a trabalhar, não dispunha de tempo. Era ela quem deve‑
ria zelar pelo bem‑estar deles.

Vera entrou na sala, enchendo o ar com um delicado perfume. 
Norma observou‑a com satisfação. Estava linda e impecável como sem‑
pre, vestida com um conjunto de linho verde muito elegante.

— Vais sair? — indagou com amabilidade.
— Sim. O Carlos vem buscar‑me. Vamos até à casa da D.a Inês ou‑

vir música e comer um gelado. Toda a gente estará lá.
— Ótimo.
Vera olhou para o relógio de pulso e sentou‑se à frente da mãe.
— O Clóvis também vai? Ele jantou à pressa e saiu com o Cláudio.
— Não sei, mãe. Ele não gosta muito do nosso grupo. Sabes como 

ele é. Arranja uma rapariga para se entreter ou então junta‑se aos ami‑
gos para andar pela cidade, parando aqui e ali. Não gosto muito disso.
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— Ele tem de ganhar juízo. Quando sai com o carro, fico sempre 
com o coração nas mãos.

— Não te preocupes. O Clóvis gosta de acelerar, mas conduz bem.
— Isso é verdade. Mas não gosto de andar com ele. Fico cheia de 

medo.
— O pai saiu?
— Não. Está a ler no quarto, a gozar um raro momento de des‑

canso. Quem me preocupa é a Juliana.
— Porquê?
— É estranha, diferente das raparigas da sua idade. Não tem ami‑

gas, é antissocial. Vive pelos cantos.
Vera encolheu os ombros e consultou o relógio furtivamente.
— Ela tem um temperamento triste. Tenho tentado ensiná‑la a rela‑

cionar‑se com os outros, mas em vão. Nas poucas ocasiões em que saiu 
comigo, conseguiu sempre perturbar o ambiente. Retrai‑se, fica calada, 
não é atenciosa com os outros, discorda de tudo quanto decidimos fa‑
zer. Agora já não volto a levá‑la comigo. Já não quero passar vergonhas. 
A mãe da Clara até comentou: «A tua irmã é sempre assim tão retraída? 
Será que ela não gosta da nossa companhia?» Quase morri de vergo‑
nha. Tu sabes como a D.a Branca é educada, e o Dr. André é desembar‑
gador, parente de um ministro de Estado. Tentei desculpar‑me e jurei 
a mim mesma que nunca mais levaria a Juliana a parte alguma.

— Consigo compreender. Deve haver alguma coisa errada com ela. 
Não pode ser normal.

— Talvez seja ainda o processo da adolescência. Algumas pessoas 
levam mais tempo para amadurecer.

— O teu pai quer que eu a leve ao Dr. Bueno.
— Pode ser uma boa solução.
— Achas mesmo?
— Acho. Talvez um psiquiatra a possa ajudar.
Norma calou‑se por alguns instantes, absorta nos seus pensamen‑

tos. A campainha soou. Vera levantou‑se.
— Deve ser o Carlos. Boa noite, mãe.
— Diverte‑te, Vera.
«Ela é que sabe viver», pensou, satisfeita. «Veste‑se bem, está sem‑

pre com os amigos, em boa companhia. É equilibrada, sabe o que quer. 
Porque será que os outros dois não são assim?»
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Juliana tomara um banho, vestira‑se e fora à cozinha à procura de 
algo para comer. A empregada já terminara de lavar a loiça do jantar, 
e ela procurou no frigorífico algumas guloseimas. Fez uma sandes, 
abriu uma garrafa de refrigerante e comeu tranquilamente. Depois foi 
até à varanda e deitou‑se na rede. De onde estava, podia ver uma nesga 
do céu estrelado. Deixou‑se ficar, fruindo aquele instante de calma, raro 
na sua casa. Adormeceu. Sonhou. Sentiu‑se livre no espaço, deslizando 
sobre cidades cujas luzes acesas, vistas do alto, piscavam alegremente. 
Sentia‑se leve, lúcida, contente. Viu‑se diante de uma porta que se abriu 
para lhe dar passagem. Esperava‑a uma mulher, de braços abertos, nos 
quais Juliana mergulhou, sentindo uma imensa felicidade.

— Sempre vieste! Que alegria!
— Tenho tido saudades — respondeu Juliana. — Tem‑me sido difí‑

cil suportar certas coisas.
A jovem e bela senhora alisou‑lhe o cabelo com muito carinho.
— Eu sei.
— Gostava de regressar!
— Agora não. Planeaste tudo tão bem! Lembra‑te de que só acon‑

tece o melhor. Depois, querida, se algo nos incomoda, é porque não 
estamos a ver a realidade. É ela que nos liberta, nos abre as portas da 
compreensão e da felicidade.

Juliana observou‑a com amor.
— Sei que tens razão, Dora. Deus nunca se engana. Mas é difícil 

habituar‑me ao excesso de ruído, às conversas inúteis, às ideias vazias 
e passageiras.

Dora sorriu, alegre.
— Com Deus, tudo é fácil. Lembra‑te disso. É preciso compreender 

e respeitar a forma de ser de cada um. Cada pessoa está no caminho de 
entendimento que lhe é próprio. Está tudo certo, como Deus fez. Como 
podes não aceitar uma manifestação de Deus?

Juliana sobressaltou‑se.
— Mas eu aceito Deus.
— Se o que dizes é verdade, pensa e observa que cada coisa, cada 

ser, cada mundo, cada estado de consciência é manifestação 
divina. Tudo é Deus, e Ele existe em todo o Universo. Só o Seu poder 
é atuante.

— Mesmo quando alguém não percebe o que é melhor?
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— Sim. Pensar de outra forma significa admitir que existe algo errado 
na obra da criação. Se está tudo certo, se cada ser está a experienciar no ní‑
vel que lhe é útil e necessário, o que importa se ele se engana, ilude ou sub‑
verte certos valores? As leis divinas vão atuando e ensinam naturalmente 
a descobrir novos caminhos, mais adequados e felizes. Não sabes que, seja 
qual for a nossa escolha, todos os caminhos levam a Deus? Só existe o bem, 
e todos estamos dentro desse contexto. Nada nem ninguém jamais conse‑
guirá sair, porque Deus é tudo e o amor sustenta a harmonia da vida.

— Sinto‑me envergonhada.
— Não te mortifiques. Respeita tudo e todos. Lembra‑te de que vol‑

tar à arena das nossas conquistas é rever posições, mergulhar nas pro‑
fundezas da alma, desnudando por vezes pequenos pontos esquecidos 
e desagradáveis que preferíamos ignorar. No entanto, à medida que 
a nossa alma cresce e se ilumina, eles surgirão mais fortes, incenti‑
vando‑nos a esclarecê‑los.

Juliana baixou a cabeça, comovida. Dora continuou:
— Chamei‑te aqui para dizer que vamos dar início à tua tarefa. Es‑

taremos sempre ao teu lado. Lembra‑te disso e não temas.
Juliana concordou, sorrindo. Sentia‑se feliz e calma.
— Vamos entrar e combinar tudo.
Abraçadas, as duas entraram noutra sala.
De repente, Juliana viu‑se a chegar a casa acompanhada por Dora. 

Pararam perto da rede, onde ela avistou o próprio corpo adormecido.
— Tenho de ir — disse Dora. — Que Deus te abençoe.
Beijou‑a delicadamente na testa, e Juliana acordou, sentindo ainda 

vibrar nos seus ouvidos as últimas palavras de Dora e um profundo 
sentimento de alegria e felicidade a banhar‑lhe o coração.

Sentou‑se na rede e tentou recordar‑se do sonho. Sentia ainda 
a emoção e a felicidade dentro de si. Que sonho maravilhoso! Teria sido 
mesmo um sonho? Parecera‑lhe tão real!

— Sem dúvida que aconteceu! — reconheceu ela, convicta.
Procurou lembrar‑se das palavras da jovem mulher. Conseguiu em 

parte. No entanto, quando tentava recordar‑se do que acontecera na ou‑
tra sala aonde fora, não conseguia.

Ela falara sobre Deus. Seria uma emissária divina? Juliana tinha 
ouvido contar histórias de santos da Igreja que tinham sido visitados 
por eles: Santa Teresinha, Santo António.
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«Mas não tenho nada de santa», pensou. «Porque me visitariam? 
Não quero ser freira.» Ficar encerrada numa cela era‑lhe insuportável. 
«Não tenho vocação», refletia. «Pelo contrário. Quero viver, amar, ser 
amada. Um dia encontrarei alguém que me ame e que amarei.»

— Juliana, vamos dormir. Vou fechar a casa. Não podes ficar na va‑
randa sozinha. É tarde.

Juliana levantou‑se prontamente e entrou.
— Boa noite, mãe! — disse, com calma.
— Boa noite! — respondeu Norma, lançando‑lhe um olhar perscru‑

tador.
Verificou se todas as janelas estavam fechadas, desligou as luzes 

e dirigiu‑se ao quarto para dormir.
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N orma levantou‑se da poltrona onde confortavelmente estivera 
e dirigiu‑se à sala de jantar, passando os olhos pela mesa bem 
posta. A nova empregada estava a portar‑se muito bem.

Dagoberto era meticuloso. Gostava de comer a uma mesa bem 
arrumada e, se algo destoasse, não tardava a queixar‑se. Por isso, 
Norma habituara‑se a ir verificar a mesa antes do jantar.

Satisfeita, passou os olhos pela bela sala ricamente mobilada e de 
bom gosto. Também ela adorava viver no luxo e no conforto. Apreciava 
a casa onde residiam, cuidava de todos os pormenores com prazer 
e desvelo. Apesar de muito ocupado, Berto gostava de receber amigos.

Era comum ele aparecer com um ou dois convidados para o jantar. 
Há duas semanas que tinham voltado das férias e retomado a rotina.

Vera entrou na sala carregando alguns livros, graciosa e impecavel‑
mente vestida, como sempre. Beijou a mãe com delicadeza.

— Preciso de um banho — disse. — Estou exausta.
— Não demores. Não quero atrasar o jantar.
— O pai já chegou?
— Ainda não.
— Vou ser rápida. Não suportaria comer neste estado.
— A mim, pareces muito bem.
— Sinto‑me cansada. Estarei pronta antes de o pai chegar.
— Está bem. Não precisas de te esmerar. Não teremos convidados.
Vera ergueu as sobrancelhas, numa expressão muito sua.
— Não vais gostar de me ver desleixada.
— Vai logo, para não te atrasares. Quando estiveres pronta, chama 

a Juliana, que está no quarto.
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— Ela não foi às aulas?
— Saiu mais cedo. Não estava a sentir‑se bem. Talvez tenha apa‑

nhado uma constipação. Abusou dos gelados no Guarujá.
Vera subiu as escadas e foi diretamente para o quarto. Clóvis entrou 

na sala a rir‑se sonoramente. Com ele, vinham dois amigos. Ao ver 
a mãe, parou e beijou‑a no rosto.

— O jantar está pronto?
— Sim. Vou mandar servir assim que o teu pai chegar.
— Queria comer agora. Estou morto de fome.
— Vamos esperar. Pelo menos ao jantar, a família tem de estar reu‑

nida. Tens tempo para te refrescar um pouco e arranjar‑te melhor.
Os rapazes cumprimentaram Norma, olhando, divertidos, para Clóvis.
— O problema, mãe, é que temos um compromisso agora. Não 

posso esperar. Nesse caso, vou comer qualquer coisa na rua.
— O teu pai não vai gostar. Tens de te alimentar de forma adequada.
— Um dia não são dias. Vá, vamo‑nos embora.
Sem se preocupar com as considerações de Norma, Clóvis saiu com 

os companheiros.
«Como é difícil educar os filhos!», pensou ela, aborrecida.

Quando Clóvis nasceu, Berto ficou felicíssimo. Fez grandes planos. 
Seria um grande médico. Quando se formasse, estudaria na Europa 
para se especializar. Na Suíça ou na Alemanha, talvez. Mas Clóvis tinha 
horror à medicina. Não podia ver sangue. Sentia‑se mal. Desde cedo 
perceberam que o filho não tinha vocação.

Ela sabia que Berto se sentia frustrado com isso. Sonhara trocar 
ideias, cuidar da carreira do filho, fazê‑lo subir um a um os degraus da 
fama profissional. Entretanto, para seu desgosto, Clóvis não gostava de 
estudar. Preferia o desporto. Adorava as corridas, que não levavam 
a uma profissão. Chamou‑o à razão. Não transigia. Pressionado, Clóvis 
escolhera fazer um curso de Comunicação. O pai sentiu‑se desani‑
mado. Para ele, isso e nada eram a mesma coisa. Mas Norma ponderou 
que, pelo menos frequentando uma universidade, o filho acabaria por 
gostar de estudar. Ela não perdia a esperança.
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Norma sabia que Berto não gostava da maneira desordenada 
e inquieta de viver do filho. Fazia o possível para que, pelo menos, man‑
tivesse uma boa aparência. Tarefa difícil. Pois ele não apreciava muito 
os estudos mas adorava sair com os colegas e conhecia todas as modas 
e excentricidades que apareciam na universidade, cultivando‑as com 
ardor, para desespero de Norma.

Quando Berto chegou, vinha acompanhado de Morelli, seu colega 
no hospital. Norma recebeu‑os com amabilidade.

— Trouxe o Morelli para jantar connosco. Temos de estudar um caso.
Morelli sorriu, com gentileza.
— Desculpe a invasão, mas o Dagoberto insistiu.
— É um prazer tê‑lo connosco, Dr. Morelli.
— Amanhã, certamente que mal teremos alguns minutos para con‑

versar. Além disso, a D.a Olga está a viajar, pelo que ele tem feito as refei‑
ções sozinho. O jantar ainda demora?

— Vou mandar servir em dez minutos. Está bem assim?
— Ótimo. Queres tomar alguma coisa para descontrair?
— Sabes que não bebo. Mas aceito um copo de água.
Enquanto Norma foi buscá‑lo, Dagoberto conduziu o amigo à sala de 

estar, convidando‑o a sentar‑se e acomodando‑se, por sua vez, na confor‑
tável poltrona. Falaram sobre vários assuntos do hospital, e, enquanto 
Morelli bebia calmamente o seu copo de água, Dagoberto admitiu:

— Estou preocupado com o caso da D.a Ofélia. Confesso que já ten‑
tei tudo, sem obter nenhum resultado. Ela não sai do coma.

— Achas que tem alguma possibilidade de recuperação?
— A princípio pensei num óbito rápido. Ela chegou bastante mal. 

Contudo, agora…
— Mudaste de ideias?
— Não estou tão seguro. O seu estado tem‑se mantido sem alterações.
— Gostava de ver o seu processo.
— Posso mostrar‑to amanhã. Em resumo, a D.a Ofélia procurou‑me 

há algum tempo queixando‑se de insónias, ansiedade, perturbações gás‑
tricas. Prescrevi‑lhe alguns calmantes e solicitei os exames da praxe. 
À primeira vista, pareceu‑me um caso comum de distonia neurovegeta‑
tiva. Contudo, uma semana depois, ela deu entrada no hospital em es‑
tado de coma, sem que pudéssemos encontrar a causa.

— E os exames?
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— Mandei fazer todos. Não revelaram nenhuma causa plausível.
— E a família?
— Ela mora com a filha solteira, que trabalha para manter a casa. Não 

esclareceu muito. Ao chegar do trabalho, encontrou a mãe caída na sala.
— Ela deve ter‑se queixado, sentido alguma coisa.
— A filha disse que ela tinha passado a noite sem dormir. Sentia‑se 

ansiosa e deprimida. Não pressentiu o que ia acontecer.
Morelli ficou pensativo por alguns instantes e depois disse:
— Gostava de a examinar também, se me permitires. É um caso 

verdadeiramente estranho.
— Aventei várias hipóteses, mas nenhuma se confirmou. Ia mesmo 

pedir‑te para a veres. Talvez possas encontrar o fio à meada.
Norma entrou na sala.
— O jantar está servido. Venham, por favor.
Estavam a sentar‑se à mesa quando as duas raparigas desceram. 

Cumprimentaram Morelli e deram um beijo ao pai. Acomodaram‑se.
— O Clóvis atrasou‑se? — perguntou Dagoberto.
— Ele desculpou‑se, não pôde esperar pelo jantar. Tinha um com‑

promisso.
Dagoberto ia comentar, mas impediu‑se. Não discutia assuntos de 

família na presença de outras pessoas.
Durante o jantar, a conversa decorreu de forma agradável. Delica‑

damente, os dois evitavam falar dos assuntos da profissão, preferindo 
conversar com as raparigas sobre os estudos e a vida familiar.

Vera, com disposição e traquejo, falava animadamente, enquanto 
Juliana ouvia, calada. Depois da sobremesa, Vera pediu licença para sair. 
Juliana foi para o quarto e os dois amigos dirigiram‑se para a sala, onde 
Norma mandou servir o café. Depois, alegando alguns afazeres, deixou‑os 
a sós. Ela sabia que eles gostavam de discutir os seus assuntos sozinhos.

Os dois prosseguiram a conversa animadamente. Foram surpreen‑
didos pela presença de Juliana. A rapariga entrou, com um ar sério, 
e aproximou‑se dos dois, que a observaram com admiração. O seu olhar 
fixo parecia perdido num ponto distante, como se estivesse hipnotizada.

Dagoberto levantou‑se.
— Juliana, o que foi? O que tens?
Ela não pareceu ter ouvido. Continuou parada à sua frente, e o médico 

tomou‑lhe a mão, que estava gelada. Ela retirou‑a com um gesto firme.
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— Não se preocupem — disse. — Está tudo bem.
Os dois entreolharam‑se sem saber o que fazer. Juliana sorriu.
— Vim para ajudar. A Ofélia não vai morrer. Não é a sua hora. Ela 

precisa de alguém que a faça voltar ao corpo. Levem a Juliana até lá e eu 
trá‑la‑ei para a vida.

Dagoberto abriu a boca, mas a voz não saiu. Teria Juliana perdido 
a razão? Foi Morelli quem se aproximou da rapariga e disse:

— Dizes que podes curá‑la. Podes esclarecer‑me de que forma?
— Ela tem um perseguidor. Por isso tem medo de dormir para não 

se encontrar com ele quando sai do corpo. Ele apavorou‑a e ela fugiu. 
Agora ele está ao lado do seu corpo no hospital e ela não volta, com 
medo dele. Ele quer cortar os laços da vida, mas não consegue porque 
não chegou a hora dela. Posso convencê‑lo a ir‑se embora. Assim ela re‑
tomará o corpo e sairá do coma.

Dagoberto estava pálido. Arrependia‑se de não ter insistido com 
Norma para marcar, para Juliana, uma consulta com Bueno.

Morelli, olhando fixamente para Juliana, retorquiu com uma voz 
conciliadora:

— Muito bem. Agora que já falaste, podes ir. Vamos pensar no assunto.
Juliana sorriu de novo e disse:
— Não acreditam. É pena. Poupar‑lhe‑iam tempo e sofrimento. 

Se não querem levar a Juliana, peçam a outras pessoas, aquelas que, 
como ela, têm o dom de curar.

Juliana virou costas e saiu, dirigindo‑se para o seu quarto. Os dois 
seguiram‑na, cautelosos.

A rapariga deitou‑se, fechou os olhos e em poucos segundos pare‑
ceu dormir serenamente. A um gesto de Dagoberto, saíram do quarto.

Norma esperava‑os do lado de fora.
— Passou‑se alguma coisa?
— Sim. Vamos conversar lá em baixo.
Na sala, Dagoberto perguntou à esposa:
— Alguma vez a Juliana andou pela casa a falar enquanto dormia?
— Ela é sonâmbula. Tu sabes. De vez em quando, ela levanta‑se 

e anda pela casa. Anda um pouco e deita‑se novamente, sempre em 
silêncio. Voltou a acontecer?

— Sim, agora. Só que ela disse uma quantidade de coisas disparata‑
das. Fiquei preocupado.
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— Alguma vez mencionaste o caso da D.a Ofélia à frente dela? — 
perguntou Morelli.

— Não. Tu sabes que nunca falo dos pacientes com a família.
— Terá ela ouvido a nossa conversa antes do jantar?
Foi Norma quem respondeu:
— Claro que não. Ela estava no quarto e não desceu. Quando servi 

o jantar, ela ainda estava lá. Tive de pedir à Vera que fosse buscá‑la.
— Esta noite passou‑se algo muito estranho aqui — considerou 

Morelli.
— Estou preocupado. Ela tem estado muito arredia ultimamente. 

A Norma chegou a falar‑me a esse respeito. Sugeri levá‑la ao Bueno para uma 
consulta. Nunca me preocupei com o sonambulismo dela. Muita gente sofre 
disso e não tem nenhum problema. Agora temos de tomar providências.

Morelli sacudiu a cabeça.
— Desculpa, Dagoberto, mas estou verdadeiramente intrigado. 

A Juliana nunca foi ao hospital desde que a D.a Ofélia foi internada?
— Nunca. O que iria lá fazer?
— Não sei. Pensei na hipótese de a D.a Norma ter passado por lá 

e tê‑la levado consigo…
— Não. Há algum tempo que não vou ao hospital. Além do mais, 

estávamos no Guarujá.
— Ficaste impressionado com as parvoíces que ela disse. Eu, infe‑

lizmente, estou mais preocupado com o seu descontrolo, o seu estado 
patológico.

— Afinal, o que foi que ela disse? — perguntou Norma, assustada.
— Falou sobre o caso de uma paciente que estava a preocupar‑nos 

antes do jantar — esclareceu Morelli.
Norma abriu a boca, admirada.
— Como poderia ela saber?
— É isso o que me espanta. Ela sabia o nome, o estado da paciente 

e até uma possível cura — concluiu Morelli.
— É inacreditável! A Juliana nunca se interessou por medicina!
Dagoberto lançou a Norma um olhar irritado.
— Ela disse uma quantidade de asneiras. Para mim, está seria‑

mente doente!
— Calma, Dagoberto, também não é caso para tanto. Há sonâmbu‑

los que falam a dormir e até demonstram saber muitas coisas quando 
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estão nesse estado. Mas, ao acordarem, tudo volta ao normal e nem se 
lembram de nada. Não deves preocupar‑te antes de a observar melhor.

Dagoberto suspirou.
— Sim, pode ser. Vamos ver. Mas, seja como for, amanhã ela vai ao 

Bueno para fazer um exame completo.

Na manhã seguinte, Juliana acordou bem‑disposta e sem se lembrar 
de nada. Mas, mesmo assim, Dagoberto conversou com Bueno para 
marcar uma consulta.

Norma levou Juliana naquela tarde. Bueno submeteu‑a a um minu‑
cioso exame clínico e conversou bastante com ela. Não encontrou nada 
que pudesse justificar um tratamento.

Conversou com Dagoberto em privado, citou as mudanças da ado‑
lescência. Aconselhou‑o a não dar demasiada importância ao sonambu‑
lismo de Juliana.

Norma sentiu‑se mais calma. Afinal, não havia motivo para se preo‑
cupar. Apesar do estranho incidente, Juliana continuava como sempre. 
O seu comportamento não se havia alterado.

No hospital, Morelli mostrou‑se muito interessado. Não conseguia es‑
quecer a forma como Juliana falara, a sua segurança ao expressar‑se com 
uma voz firme e clara. Percebendo que Dagoberto se irritava com o as‑
sunto, procurou contemporizar, mas intimamente interessou‑se pelo caso.

Foi ver Ofélia, examinou‑a cuidadosamente, estudou os resultados 
dos seus exames. Não conseguiu encontrar a causa do seu problema.

Gostaria de levar Juliana até lá, ver o que aconteceria. Contudo, 
Dagoberto nunca concordaria. Ele próprio não sabia bem o que esperar 
daquilo. Talvez encontrar uma resposta para o estranho facto.

Quis conversar com o amigo sobre Juliana, mas conseguiu apenas 
informar‑se do resultado da consulta com Bueno.

Preferiu esperar. Certamente teria uma nova oportunidade de ir 
à casa do amigo e, então, tentaria satisfazer a curiosidade.

Foi na semana seguinte que Dagoberto o convidou novamente para 
jantar. Morelli aceitou, satisfeito. O jantar decorreu normalmente e, dessa 
vez, Clóvis estava presente com um amigo, monopolizando a conversa.



Zibia Gasparetto

20

Morelli observava Juliana furtivamente, enquanto ela comia de 
forma tranquila. Depois do jantar, enquanto Dagoberto falava ao tele‑
fone, Morelli aproximou‑se de Juliana e tentou conversar.

A rapariga respondeu educadamente, mas ele notou, admirado, 
que ela se expressava de maneira muito tímida. Tentou falar sobre 
o hospital, mas ela não se mostrou interessada.

O contacto com Juliana aumentou a sua curiosidade. Teriam os so‑
nâmbulos algo que lhes permitia saber mais do que as pessoas comuns?

Sem deixar transparecer o que pensava, ali mesmo resolveu intima‑
mente estudar o assunto. Não acreditava no sobrenatural. Para ele, 
a ciência representava a chave para todos os enigmas do mundo. A ra‑
pariga falara de coisas que nem sequer conhecia. Ele testemunhara‑o. 
Deveria haver uma causa para aquilo. Haveria de descobrir.

No dia seguinte, estava com Dagoberto no hospital quando este 
recebeu uma chamada urgente. Finalmente, depois de três semanas, 
Ofélia saíra do coma. Os dois médicos foram vê‑la, interessados.

Ofélia abriu os olhos e, quando os viu, murmurou, agitada:
— Graças a Deus! Consegui. Onde estou?
Dagoberto tomou‑lhe o pulso e disse com uma voz calma:
— Agora está tudo bem. A senhora está no hospital. Sentiu um 

mal‑estar, mas já passou. Acalme‑se. Não deve ficar agitada.
— Ai, senhor doutor! Que sonho horrível! Pensei que fosse morrer. 

Que horror!
— Não deve preocupar‑se. Já está melhor. A sua filha vai ficar feliz!
— Como está ela?
— Muito bem.
Dagoberto auscultou o coração e reconheceu que, embora Ofélia 

estivesse excitada, não registava nenhuma alteração preocupante.
Ofélia suspirou e sorriu.
— Agora sinto‑me bem — disse.
— Repouse. Se continuar assim, não tardará a ir para casa.
Ofélia segurou a mão de Dagoberto com força enquanto disse:
— Senhor doutor, não quero dormir. Tenho medo! O que vou fazer?
— Vou receitar‑lhe um calmante…
— Não — recusou ela, assustada. — Não vou dormir.
— De que tem medo? — interrogou Morelli.
Ofélia observou‑os, pensativa, e depois disse:
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— Do meu pesadelo. Quando adormeço, sonho com um homem 
horrível que quer agarrar‑me e levar‑me com ele. Diz que eu não volta‑
rei a acordar. Fico apavorada. Tento esconder‑me, mas sem sucesso. 
Vejo o meu corpo na cama, quero entrar nele, acordar, mas o homem 
não permite. Quero gritar, chorar, pedir socorro, mas ninguém me 
ouve. É horrível!

Dagoberto ouvia‑a um pouco pálido, enquanto Morelli se admirava.
— Quando a senhora dormiu, teve o pesadelo?
— Foi horrível. Pensei que estivesse perdida. Fiquei desesperada e, 

como sou uma pessoa de fé, rezei. Pedi a ajuda de Deus! E então, uma ra‑
pariga bonita, um verdadeiro anjo, apareceu e disse que iria ajudar‑me. De 
seguida, tirou‑o dali e levou‑o embora. Depois acordei. O pesadelo acabou.

Dagoberto respondeu com voz firme:
— O anjo ajudou. Não tem o que temer, pode dormir sem medo.
— E se ele voltar?
— A senhora reza e chama o anjo novamente.
Ele falava com seriedade, mas Morelli sabia que ele apenas procurava 

acalmar a paciente. Quando abandonaram o quarto, Morelli perguntou:
— E então, o que achas?
— Ela está perturbada. É natural, depois de três semanas incons‑

ciente. Vou mandá‑la ao Bueno. Estas fantasias podem ser a explicação 
do problema. Ele certamente saberá tratá‑la.

— Não reparaste na coincidência? Ela disse o mesmo que a Juliana.
Dagoberto franziu o sobrolho, contrariado.
— Espero que não repitas um tal absurdo. A Juliana disse uma quan‑

tidade de disparates, estava a dormir. Já nem me lembro das suas palavras.
— Pois eu lembro‑me muito bem. Ela disse que a D.a Ofélia tinha um 

perseguidor que não a deixava acordar. Foi exatamente o que ela disse.
— Um homem da ciência como tu não pode dizer semelhante 

absurdo! Quem iria perseguir a D.a Ofélia? É só um pesadelo! Acho que 
tens trabalhado demais.

— Pode ser. Mas que é curioso, é. Sabias que, por causa da tua 
filha, comecei a estudar o sonambulismo? Teriam os sonâmbulos 
recursos para saber mais do que as pessoas comuns?

Dagoberto sorriu.
— Isso, estuda. Há grossos compêndios sobre o assunto. Se chega‑

res a alguma conclusão, avisa‑me.
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— Estás a gozar, mas eu não.
— Um médico não pode ser tão impressionável! Pode prejudicá‑lo.
— Não te preocupes. Sei cuidar de mim.
Dagoberto, ao chegar a casa naquela tarde, perguntou a Norma:
— Como está a Juliana?
— Bem.
— Não se tem levantado à noite?
— Não.
— Ainda bem. O Bueno tem razão. Não há motivo para nos preocu‑

parmos.
Norma concordou, satisfeita.
— Tenho uma boa notícia — disse, alegre.
— Qual é?
— A Vera foi pedida em namoro pelo filho do Dr. Vasconcelos.
— O desembargador?
— Exatamente.
— E ela?
— Aceitou, é claro! Trata‑se de um rapaz chiquíssimo, de boas 

famílias. Aliás, nesse ponto, a nossa filha é intransigente.
— Esse rapaz, o que faz?
— É estudante de Direito. Penso que pretende seguir a carreira do pai.
— É melhor que namorem aqui em casa, temos de o conhecer melhor.
— Por enquanto, é só um começo de namoro. Não seria bom pressio‑

nar. Ele é rico e de boas famílias. É aquilo a que poderíamos chamar um 
bom partido. Poderia parecer que estamos a forçar um compromisso.

— Achas mesmo? Não quero que a minha filha ande a namorar na rua.
— Quanto a isso, podes ficar tranquilo. A Vera sempre foi ajuizada. 

Sabe como se comportar.
— Assim espero. Não gostaria de ter de interferir. Tu, que és mãe, 

fica atenta. Não facilites.
— Fica tranquilo. O Marcelinho é muito educado.
— Vamos ver. Todo o cuidado é pouco. Sei como são estas coisas.
Dagoberto foi descansar um pouco antes do jantar. Norma sentou‑se 

no sofá, pegou uma revista e começou a folheá‑la. O seu pensamento, 
porém, estava distante. Sentia‑se satisfeita com o namoro da filha. Casar 
bem os filhos era a sua maior ambição. Só se sentiria desobrigada do seu 
dever de mãe quando cada um deles constituísse o seu próprio lar.
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Agora já podia imaginar a filha casada, a morar numa belíssima 
mansão, onde certamente ela, como nenhuma outra, saberia reinar.

Sorria, embevecida. Foi arrancada do seu sonho pelo ruído que 
a porta principal fez ao fechar. Clóvis entrou na sala, apressado. Estava 
pálido e com ar contrariado.

— Isso é forma de entrar? Estás pálido. Aconteceu alguma coisa?
— Sim — respondeu ele, agitado. — O Cláudio atropelou um homem.
— Quando?
— Há instantes. Aqui perto. Mas não foi culpa dele. Eu vi.
— Ficou muito ferido?
— Não sei. Tudo aconteceu num segundo. Ele não teve culpa. O ho‑

mem atravessou sem olhar. Ficámos apavorados, sem saber o que fazer.
— Onde foi?
Dagoberto, atraído pelo ruído, estava diante deles. Quando o viu, 

o rapaz tentou desdramatizar.
— Aqui perto, no começo da avenida. Acho que não foi grave. Além 

disso, não havia ninguém por perto, acho que não fomos vistos.
— E isso resolve o assunto — disse Dagoberto, irritado. — Sabias 

que não socorrer uma pessoa é crime?
— Sei, pai. Mas não fui eu, foi o Cláudio. Quando dei por mim, ele 

já me tinha deixado aqui e desaparecido.
— Que belo amigo tens! — resmungou Dagoberto. — Vamos lá ver 

o que aconteceu realmente.
— Não é preciso, pai. O homem já deve ter sido socorrido.
— Deixa de ser cobarde. Vamos lá.
Clóvis esperou que o pai vestisse o casaco. Arrependia‑se de ter 

contado. O pai podia pôr tudo a perder. Estava certo de que não tinham 
sido vistos. Contudo, não se atrevia a contrariá‑lo. Sabia que ele não 
admitia desobediências.

— Pai — disse —, não precisamos de contar que foi o Cláudio. 
Pode agravar a situação.

— Eu depois resolvo isso. Primeiro quero ver o que aconteceu. Vamos.
Norma sentiu o coração apertado, mas não se atreveu a contestar 

o marido. Clóvis não tinha culpa de nada e podia acabar por ser envolvido.
Dagoberto tirou o carro da garagem e saíram. Pararam na avenida, 

onde estava um aglomerado de gente. Dagoberto desceu rapidamente, 
aproximou‑se abrindo caminho e disse:
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— Com licença, sou médico.
— O senhor chegou tarde — esclareceu uma senhora. — Já o levaram.
Realmente, no meio do grupo só havia um polícia a tentar encon‑

trar possíveis testemunhas. Dagoberto abordou‑o.
— Senhor agente, sou médico e resido aqui perto. Vim assim que 

soube.
O polícia ouviu‑o com atenção.
— O senhor chegou tarde. A vítima acaba de ser removida. Um 

carro que passava prontificou‑se a transportá‑la e um colega nosso foi 
a acompanhar.

— O que se passou? Estava muito ferido?
— Não sabemos. Perdeu os sentidos.
— Para onde foram?
— Para a Santa Casa. Porque pergunta?
— Gostava de saber se era alguém conhecido aqui do bairro. Há 

alguma testemunha?
— Infelizmente, não. O senhor sabe como é difícil encontrar 

alguém que aceite testemunhar.
— É verdade. Bem, se o ferido já foi socorrido, não precisam de 

mim. Boa noite.
— Boa noite, senhor doutor. Obrigado.
Dagoberto voltou para o carro, onde Clóvis o esperava. Entrou em 

silêncio.
— E então? — quis saber Clóvis.
— Já o tinham levado para a Santa Casa.
Clóvis permaneceu calado.
— Não me vais perguntar como ele está?
— Tu sabes?
— Não. Mas podias pelo menos mostrar‑te interessado. O que me 

espanta é a frieza com que vocês encaram uma coisa destas.
Dagoberto acionou o motor e pôs o carro em movimento.
— Para vocês — continuou após alguns segundos —, a vida 

humana não vale nada. Nem querem saber o estado do infeliz.
— Foi tudo tão rápido! O Cláudio assustou‑se.
— E ainda o defendes! Vamos ver se agora vocês param de correr 

tanto de um lado para o outro feito loucos. Sabias que, se o homem 
morrer, vocês podem ser indiciados?
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— Ninguém viu, pai. Não havia vivalma na rua.
— É preciso ter responsabilidade. Vocês já são homens feitos.
Clóvis não disse nada, mas, até chegar a casa, teve de ouvir os con‑

selhos de Dagoberto. No fundo, estava satisfeito com o desfecho do 
caso. O velho falava, cumpria o seu papel, mas no dia seguinte esquece‑
ria o assunto e pronto.

Claro que não queria que o homem morresse, mas, mais impor‑
tante do que saber como ele estava, era salvar a pele. Quanto a isso, 
sentia‑se aliviado.

Norma esperava‑os com um ar preocupado. Ao vê‑los entrar, fitou‑
‑os, expectante.

— Infelizmente, chegámos tarde. O homem já tinha sido levado.
— Ficou muito ferido?
— Não sabemos. Seja como for, eu tentei. Estes dois irresponsáveis 

podem ter matado uma pessoa e nem pensaram em socorrê‑la. Quase 
me apetece ir à polícia e contar o que se passou, para que eles apren‑
dam a ter responsabilidade.

— Não faças isso, Berto! Trar‑nos‑ia muitos problemas. Eles não 
pensaram. Estavam assustados. Tenho a certeza de que não voltará 
a acontecer. Daqui para a frente terão mais cuidado, não é, meu filho?

— Claro, mãe. Estou chocado. Tenho a certeza de que não aconte‑
cerá novamente. Teremos todo o cuidado.

Clóvis estava receoso. O seu pai era bem capaz de arranjar problemas.
— Amanhã vais à Santa Casa saber como ele está.
Embora contrariado, Clóvis não se atreveu a discordar. Conhecia 

o pai. De facto, seria capaz de ir à polícia.
— Está bem, pai. Eu vou.
Dagoberto pareceu acalmar‑se.
— Amanhã fala com o Cláudio. Ele também deveria ir.
— Vou falar com ele.
— Se precisarem de mim relativamente a este assunto, disponham.
— Obrigado, pai.
Clóvis foi para o quarto e telefonou imediatamente para o amigo.
— Escapámos por pouco — disse. — O meu pai ouviu‑me a falar 

com a minha mãe e fez uma cena dos diabos. Sabes como ele é. Obri‑
gou‑me a ir com ele até ao local do acidente. Ainda bem que já tinham 
levado o homem.
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— Ele morreu? — perguntou o Cláudio, nervoso.
— Não. Foi para a Santa Casa. O meu pai fez‑me um sermão e amea‑

çou ir à polícia.
— Alguém nos viu?
— Não. Não há testemunhas. Mas, se ele for à polícia, estaremos 

em apuros.
— Ele não pode fazer isso! Arranja uma desculpa, faz alguma coisa 

para o impedir.
— Consegui acalmá‑lo. Engoli o sermão e prometi ir amanhã 

à Santa Casa saber do homem.
— Não sejas maluco! Se apareceres por lá, vão descobrir tudo num 

instante. Acho que vou desaparecer. Ficar longe algumas semanas até 
que tudo esteja esquecido.

— Não te preocupes. Eu concordei, mas não sou burro. Vou até lá 
e investigo sem me identificar. Não precisas de ter medo. Por enquanto, 
nada nos ameaça. O meu pai já se acalmou. Amanhã já terá esquecido.

— Assim espero.
— Ele sugeriu que fosses comigo até lá.
— Ele está doido! Achas que eu iria?
— Podias ir comigo. Afinal, eras tu quem estava a conduzir. Nin‑

guém precisaria de saber de nada.
— Esta história está a deixar‑me nervoso. Antes que o azar se torne 

maior, vou para Campos do Jordão e fico lá por algum tempo. Já não quero 
saber deste assunto. Não me fales mais disto. Se não tivesses aberto a boca, 
não nos terias metido nesta confusão. Tens de aprender a ficar calado.

— Agora a culpa é minha!
— Tinhas de ir chorar para a tua mãe?
— O que está feito está feito. Não vale a pena reclamar. Amanhã vou 

até lá, acalmo o velho e pronto. Vai ficar tudo bem. Não é preciso fugires.
— Não estou a fugir. Quero pôr a cabeça no lugar.
— Se resolveres ir comigo, avisa.
Clóvis desligou o telefone, irritado. Cláudio metera‑os naquela 

confusão e dava ares de inocente. No dia seguinte, iria à Santa Casa 
para acalmar o pai e tudo ficaria resolvido. Depois de alguns dias, 
ninguém se lembraria de nada.
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N a manhã do dia seguinte, receoso e inquieto, Clóvis entrou na 
Santa Casa. Foi às urgências e disse que estava à procura de 
um amigo que tinha desaparecido. Suspeitavam de um 

acidente. Por isso, gostaria de visitar a enfermaria dos acidentados da 
véspera para verificar se o amigo estava entre eles.

A rapariga informou‑o de onde deveria procurar, visto que no dia 
anterior tinham dado entrada quatro casos. Três homens e uma mu‑
lher. Dois deles já identificados. Os outros dois não traziam docu‑
mentos.

Clóvis olhou para os dois nomes com fingida atenção e disse:
— Vamos ver. Não conheço nenhum destes. Gostava de ir mesmo 

à enfermaria e ver os outros dois.
— Pode dirigir‑se ao primeiro andar, à esquerda. Ao chegar lá, per‑

gunte, que lhe darão indicações.
Clóvis obedeceu. Ao chegar à porta do largo salão onde as camas 

estavam dispostas, algumas ocupadas e algumas poucas vazias, 
sentiu‑se enjoado. O cheiro a éter aturdia‑o. Fazendo um ar curioso, 
dirigiu‑se a uma auxiliar que ia e vinha por entre as camas.

— Diga‑me, por favor, onde estão os dois acidentados de ontem? 
Procuro um amigo desaparecido.

— Eu indico‑lhe. Venha comigo.
Com o coração aos saltos, Clóvis acompanhou‑a. Chegaram a uma 

cama onde um homem de meia‑idade, moreno, de rosto queimado pelo 
sol, se encontrava adormecido, inconsciente.

Impressionado, Clóvis indagou:
— Está morto?
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— Não — respondeu ela. — Mas ainda não se recuperou do cho‑
que. Não acordou depois do acidente.

— É grave?
— Aparentemente, não. Já lhe fizeram radiografias, não partiu 

nada. Mas está em observação. Vamos ver como estará ao acordar.
— Onde foi o acidente?
— Não sei. Talvez na receção possam informá‑lo. Porque pergunta? 

Por acaso conhece‑o?
— Não. Apenas curiosidade. E o outro, qual é?
— Está do outro lado. Fraturou duas costelas. A ala de ortopedia 

e traumatologia fica do outro lado do corredor.
— Está bem. Obrigado. Vou ver se o meu amigo está lá.
Clóvis saiu com certo alívio. Seria aquele o homem? No momento 

pareceu‑lhe reconhecê‑lo. Estava certo de que o homem que tinham 
atropelado não era jovem. Lembrava‑se do seu cabelo grisalho. Com 
certeza, fora mesmo aquele. Procurou a ala de ortopedia e traumatolo‑
gia e, ao aproximar‑se do outro acidentado, viu logo que não era ele.

Saiu do hospital aliviado. Cumprira o prometido. Fora visitar o ho‑
mem. Afinal, ele estava bem. Podia ficar sossegado.

Chegou a casa satisfeito. A sua mãe, preocupada, quis saber:
— Então, como está ele?
— Bem, mãe. Não há motivo para preocupações. Não houve fratu‑

ras. Não vão tardar a dar‑lhe alta.
— Antes assim, meu filho. Fico feliz por tudo acabar bem.
À tarde, quando o marido chegou, Norma deu‑lhe logo a boa notícia 

para o tranquilizar. Berto era muito bom, muito preocupado com a vida 
das pessoas.

— O homem do acidente está bem, não houve fraturas, nada. Ficou 
internado para observação. Terá alta hoje.

— Ainda bem. O Clóvis esteve lá?
— Esteve. Voltou satisfeito.
Dagoberto suspirou, aliviado.
— Vamos ver se agora ele deixa de sair tanto.
— O susto foi grande.
— Onde é que ele está agora?
— No quarto. Nem falou em sair.
— Nesse caso, esqueçamos este episódio desagradável.
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O jantar decorreu tranquilamente, com a família reunida. Norma, 
satisfeita, tentou falar sobre assuntos alegres. Ninguém mencionou os 
acontecimentos da noite anterior.

Clóvis recolheu‑se, alegando a necessidade de ler um livro para um 
trabalho da faculdade, o que provocou um ar de aprovação dos pais, 
um sorriso logo disfarçado de Vera e nenhuma reação em Juliana, que 
também foi para o seu quarto.

Vera ficou a conversar com os pais. Não sabia se queria efetivamente 
construir uma carreira como julgara anteriormente. Estudar Letras e Fi‑
losofia, como era seu desejo, exigiria anos de estudos, e ela preferia um 
casamento bem‑sucedido. Marcelinho estava apaixonado e formar‑se‑ia 
no final daquele ano. Já falava em casamento, logo após a formatura.

Norma olhava a filha com um ar de aprovação. Vera sempre sou‑
bera o que desejava. Um bom casamento era tudo quanto ela pretendia 
para a filha. Já Clóvis era um problema. Ainda bem que não pensava 
nisso. Não possuía maturidade para se casar.

Dagoberto ouviu a exposição da filha com atenção.
— Como vê, pai, mesmo que eu consiga entrar para a faculdade, 

não vou prosseguir os estudos. É evidente que, como esposa, terei ou‑
tros compromissos.

— É pena — considerou Dagoberto. — O diploma universitário 
e uma profissão liberal representam um bom investimento para o futuro.

— Quem se casar com o filho do Dr. Vasconcelos não precisará de 
mais nada. Eles têm uma imensa fortuna. Será uma pura perda de tempo.

— A cultura nunca é demais.
— A Vera sabe o suficiente para uma mulher. Brilha sempre onde 

aparece.
— Em todo o caso, prefiro que continues os estudos. Não sabemos 

se esse casamento se realizará de facto. Só quando estiver oficialmente 
marcado é que poderás abandonar os estudos.

— Muito bem, pai. Estou segura do que digo.
Vera recolheu‑se. Norma subiu para o quarto. Dagoberto pegou 

uma revista médica e, acomodando‑se na sua agradável poltrona, mer‑
gulhou na leitura.
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Clóvis, no quarto, deitado na cama, sentia‑se aborrecido. Aquela inércia 
angustiava‑o. O pior é que teria de ficar em casa pelo menos alguns dias 
para acalmar o velho. Quanto tempo aguentaria? Dois, três dias? Não era 
nada fácil. Estava a ser castigado. Que remédio. Também… se aquelas rapa‑
rigas não tivessem virado a esquina, eles não teriam corrido tanto. Se entras‑
sem em casa, como saber qual era? Elas eram tão giras. Voltariam a vê‑las? 
Deveriam morar por ali. Não se lembrava de as ter encontrado antes.

Fez um gesto contrariado. Que azar! Nenhum dos dois vira o ho‑
mem! Olhavam para o outro lado. Foi uma imprudência, não olhar por 
onde iam. Que maçada! Como ocupar o seu tempo ali, sozinho?

Olhou para a pilha de livros que deveria ler para a faculdade.
— Seria castigar‑me duas vezes — disse, com raiva. Os professores 

eram loucos. Quem seria capaz de ler tudo aquilo? Além disso, para quê?
O que ele queria efetivamente era viver, gozar a vida, ter ação, mo‑

vimento. Nesse instante, a porta do quarto abriu‑se e Juliana entrou.
Clóvis observou‑a, assustado. Vinha de camisa de dormir, com os 

olhos muito abertos, fixos num ponto distante. Clóvis sabia que a irmã 
era sonâmbula. Levantou‑se. Era melhor não a acordar.

Ela aproximou‑se dele e disse, com uma voz suave:
— Aquele homem precisa de ajuda! Não o abandones. Deus colo‑

cou‑o no teu caminho para que o ajudes.
Clóvis sentiu um arrepio em todo o corpo. Ela continuou:
— Sabes do que estou a falar. Tu mentiste. Não o abandones 

naquele hospital. Ajuda‑o. Leva a Juliana até lá, que ela ajudará.
— De que estás a falar? — balbuciou ele por fim.
— Do homem do acidente. Se não for socorrido, morrerá.
Clóvis olhava para a irmã com medo. Ela estava estranha. Estaria 

a fantasiar a respeito do acidente?
— Não é uma fantasia da Juliana, acredita. Digo‑te que podes e de‑

ves ajudá‑lo levando‑a até à Santa Casa.
Clóvis ficou apavorado. Juliana respondera ao seu pensamento. 

Como pudera saber aquilo em que ele estava a pensar?
— Porquê? — perguntou, sentindo um ligeiro tremor percorrer‑lhe 

o corpo.
— Porque ela pode ajudar o homem.
— É uma loucura. Não posso lá voltar. A enfermeira disse que não 

era grave.
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— Engano dela. Ele tentou suicidar‑se. Atirou‑se para a frente do 
carro.

— Nesse caso, não temos nenhuma culpa.
— Já fugiste uma vez, não faças isso novamente. Pode ser muito 

mau para ti.
— O pai não vai permitir. Que desculpa é que vou dar? Não quero 

envolver‑me mais neste assunto.
— Já estás envolvido. Mas eu posso ajudar‑te. Estarei com a Juliana. 

Se a levares até lá, poderemos curá‑lo!
Clóvis abanou a cabeça, interdito.
— Quem és tu? Falas da Juliana como se fosses outra pessoa!
— Ela é outra pessoa. Eu estou com ela.
— Não acredito. É uma loucura!
— Sei onde moram as raparigas que vocês seguiam na altura do 

acidente. Posso mostrar‑te.
Clóvis tremia tanto que se deixou cair sentado na cama.
— Tenho de ir — continuou Juliana. — Faz o que te peço e tudo 

acabará bem.
— O meu pai não vai permitir que eu leve a Juliana. Que desculpa 

lhe dou?
— Esse é um problema teu. O meu recado está dado.
Juliana passou a mão pela cabeça do irmão com muito carinho.
— Não tenham medo. Confiem em Deus.
Voltou as costas e saiu do quarto. Clóvis estava muito assustado. 

Aquilo acontecera de facto ou teria sido vítima de uma alucinação?
Levantou‑se, tentando não fazer ruído, e foi ao quarto de Juliana. A ra‑

pariga dormia tranquilamente. Afastou‑se e foi à cozinha, onde bebeu um 
copo de água. A luz da sala estava acesa. Dagoberto ainda estava a ler.

— Quem está aí? — indagou.
— Sou eu, pai. Estava com sede.
Antes que o pai o procurasse para conversar, subiu para o quarto. 

Com quem podia falar? A luz do quarto de Vera estava apagada. Ela faria 
um escândalo se a acordasse. Além disso, contar‑lhe não serviria de nada. 
Não iria acreditar. Ele próprio, se alguém lhe contasse, não acreditaria.

Foi para o quarto, deitou‑se na cama, mas o sono custou a chegar. 
Que loucura! Como Juliana pudera saber o que ele ocultara de todos? 
Ouvira falar em telepatia. Alguns colegas da faculdade acreditavam 
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nisso. Teria Juliana lido o seu pensamento? Estava a dormir. Além do 
mais, dissera coisas que ele próprio ignorava. Seria verdade? Teriam 
tanto azar que o homem escolhera o carro deles para se suicidar? 
Ter‑se‑ia a enfermeira efetivamente enganado?

Se assim fosse, eles não eram culpados. O homem atirara‑se para 
o carro. Clóvis não voltaria à Santa Casa. Não via como Juliana poderia 
salvá‑lo. Uma miúda apagada e sem grandes conhecimentos. Além 
disso, o que lhe diria? Como levá‑la até lá? Ela não iria.

Clóvis revirava‑se na cama e, por mais que desejasse esquecer o que 
acontecera, as palavras de Juliana incomodavam‑no. Ao mesmo tempo, 
o rosto do homem adormecido no hospital não lhe saía da mente.

O dia estava quase a amanhecer quando ele, vencido pelo cansaço, 
finalmente adormeceu.

Acordou sobressaltado.
«Que noite!», pensou ao abrir a janela, olhando com satisfação para 

o sol e para o céu azul e sem nuvens. O dia estava belíssimo. Lembrou‑se 
da véspera. Será que Juliana se lembraria? Certamente que não. Os so‑
nâmbulos não se recordam do que fazem a dormir.

Sentiu‑se aliviado. Era outro dia. Fantasiara demais a respeito da 
irmã. Estava nervoso, impressionado. Disposto a esquecer o assunto, 
tomou um banho e desceu. Encontrou a mãe na sala.

— Bom dia, mãe.
— Bom dia. Dormiste demasiado. Já ia chamar‑te. Vou servir o almoço.
— Já?
— Passa do meio‑dia.
— A sério? Fiquei a ler até tarde — mentiu ele. Norma sorriu.
— A leitura entretém, sei como é.
— A Juliana está em casa?
Ela fitou‑o, admirada. Clóvis raramente se interessava pela irmã 

mais nova.
— Está. Ainda não foi para a escola. Porquê?
— Um amigo falou‑me sobre um primo que é sonâmbulo. 

A Juliana também é, não é verdade?
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— Sim. Mas o médico disse que não há qualquer perigo.
— O primo do meu amigo fala enquanto dorme e diz coisas curiosas.
— Como assim?
— Parece que lê o pensamento das pessoas e diz coisas estranhas. 

Quando acorda, não se lembra de nada. A Juliana também é assim?
Norma fitou‑o, pensativa. Não tinham comentado o incidente com 

a paciente de Berto. Clóvis não sabia de nada.
— Porque queres saber?
Aquele assunto não lhe era agradável. Temia que Clóvis fosse per‑

turbar Juliana com aquelas ideias. Ele não tinha muito juízo.
— Só por curiosidade. Na faculdade estavam a falar sobre esse 

assunto e fiquei curioso. A Juliana fala a dormir?
— Não.
— Lembro‑me de que, quando ela era pequena, se levantava muitas 

noites e andava pela casa.
— Isso foi há muito tempo. Já passou. Não toques nesse assunto 

à frente dela, podes perturbá‑la. Ela é problemática e eu não quero im‑
pressioná‑la.

— Está bem, mãe.
Clóvis desejava esquecer o assunto, mas não conseguiu. Durante 

o almoço, observou a irmã, tranquila, calada como habitualmente. Não 
parecia a mesma da noite anterior. Depois do almoço, Clóvis saiu e foi 
à procura de Cláudio.

Sentaram‑se dentro do carro para poderem falar à vontade.
— Fui ver o homem! — informou Clóvis.
— És doido. Foste mesmo?
— Fui.
— Vê lá se não me arranjas problemas. Falar com a tua mãe foi 

uma estupidez.
— Está tudo bem. Sei fazer as coisas. Com isso acalmei o velho. 

Sabes como ele é quando fica preocupado, não há volta a dar.
— E então?
Clóvis relatou tudo ao amigo e concluiu falando sobre a visita de 

Juliana. Cláudio empalideceu.
— Eu sabia que este caso ainda ia dar para o torto!
— Não aconteceu nada! Só eu sei o que se passou. A Juliana é sonâm‑

bula e, quando acorda, não se lembra de nada do que faz durante o sono.
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— Parece‑me mais uma coisa sobrenatural! Como podia ela saber 
de tudo sobre nós? Além do mais, se não era a Juliana quem falava, 
quem era? Tenho pavor de almas do outro mundo. Não quero nada 
com essas coisas!

— Que parvoíce! És mesmo supersticioso. Não é nada disso! 
Os sonâmbulos falam enquanto dormem, é natural. Pode ser telepatia. 
Ela leu os meus pensamentos. O Rubinho conhece essas coisas e disse 
que é muito natural. Não há nada de fantasmas nesta história.

Cláudio meneou a cabeça negativamente.
— Queres convencer‑me de que a Juliana, enquanto dormia, leu os 

teus pensamentos? E que ainda conseguiu passar‑se por outra pessoa? 
Estás a esquecer‑te de que ela falou de coisas que nem tu sabias, que 
prometeu curar o homem? Isso é coisa de espíritos!

Cláudio estava apavorado.
— Essas coisas não existem! Não sabia que eras tão impressionável! 

Se soubesse, nem te teria contado. Ela disse coisas que eu desconhecia, 
mas quem garante que são verdadeiras? A enfermeira assegurou‑me 
que o caso não era grave. Porque haveria de acreditar mais na Juliana 
do que nela? Não faz sentido.

— Estas coisas não têm lógica nenhuma. E se for verdade? E se ele 
morrer e tivermos chatices?

— Ninguém sabe que fomos nós.
— O teu pai sabe.
— Independentemente do que acontecer com o homem, ele não vai 

ficar a saber. Não sabe o nome dele sequer. Garanto que não há motivo 
para alarme.

— A Juliana disse que, se ele se salvasse, seria melhor para nós, logo…
— Agora ficaste a cismar nisso.
— Se ele morrer, pode vir atormentar‑nos.
— Só dizes asneiras! Se ele quis matar‑se, não temos culpa. Além 

disso, quem morre não volta!
— Não quero nada com almas do outro mundo. Sabes como sou 

corajoso. Não tenho medo de ninguém. Enfrento qualquer um que seja 
como nós. Mas espíritos… nem pensar. Nunca enfrentarei nenhum.

— Era só o que faltava!
— O melhor é encontrares uma solução. Inventa uma desculpa 

e leva a Juliana para ver o homem.
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— Enlouqueceste de vez! Que desculpa eu daria? Ela não sabe de nada.
— Sei lá eu. Inventa uma. És bom nisso. Se o espírito pediu para le‑

var a Juliana dizendo que depois faria o resto, é melhor obedecer.
— A Juliana é uma miúda. Não vai querer ir a um hospital. Se 

o meu pai souber, complica‑se tudo.
— Estou todo arrepiado. Se o espírito pediu, temos de cumprir. 

Já imaginaste se ele se voltar contra nós? Deus nos livre.
Clóvis abanou a cabeça, inconformado. Contar a Cláudio fora pior. 

E se ele estivesse certo? E se fosse mesmo uma manifestação do sobre‑
natural? Não acreditava muito nisso, mas talvez não fosse prudente 
desafiar. Decidiu‑se.

— Queres lá ir comigo agora?
— Aonde?
— À Santa Casa. Diremos que continuamos à procura do meu 

amigo. Assim conseguiremos informar‑nos sobre o caso. Pode ser tudo 
uma fantasia da Juliana.

— Como sabia ela das raparigas?
— Foi uma coincidência. Vamos verificar. Ninguém suspeitará de nós.
— Odeio hospitais. Mas tens razão. Temos de verificar até que 

ponto ela disse a verdade. Vamos. E que Deus nos ajude.
Clóvis olhou para o amigo e sorriu levemente. Nunca o ouvira men‑

cionar Deus. O que faz o medo! Uma vez na enfermaria da Santa Casa, 
Clóvis procurou a enfermeira que lhe dera a informação sobre o estado 
do homem. Depois de algum tempo, encontrou‑a.

— Olá! — cumprimentou, com simpatia.
Ela fitou‑o, e o seu rosto distendeu‑se num sorriso.
— Encontrou o seu amigo? — indagou, amável.
— Não. Infelizmente. Voltei para ver se apareceu mais algum 

paciente.
— Acidentado, não.
— E aquele senhor que vi ontem, já teve alta?
— Alta? Não. Infelizmente, o caso dele não era tão simples como 

pensámos de início.
— Que pena. A família já veio vê‑lo?
— Ainda não. Não descobrimos o seu endereço.
— Ele parecia bem ontem, enquanto dormia.
— Sim, parecia. Mas depois entrou em coma. Agora, só Deus sabe.
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— Pobre homem. Às tantas anda a família a procurá‑lo desespera‑
damente, como a do meu amigo.

Reparando na palidez de Cláudio, ele calou‑se e resolveu sair sem 
demora.

— Obrigado — disse. — Espero que ele melhore. Até outro dia.
Os dois amigos afastaram‑se a passos rápidos. Uma vez no carro, 

Cláudio lançou:
— Estás a ver? A Juliana sabia o que estava a acontecer. Viu além 

dos médicos. Só os espíritos podem fazer isso. Ela foi tomada por um 
espírito.

— Não podes acreditar mesmo nisso! A Juliana não sabe nada des‑
sas coisas. Logo ela, tão inocente!

— Essas coisas não têm explicação. Acontecem e pronto. E agora?
— Eu é que sei?
— Ele vai morrer se a Juliana não vier e esse espírito vai perse‑

guir‑nos.
Clóvis quis brincar, mas não conseguiu. Sentia‑se inquieto, ame‑

drontado.
— Só temos de levar a Juliana para ver o homem — resolveu Cláu‑

dio. — Ela não precisa de fazer nada. Não foi isso o que ela disse?
— Foi.
— São quatro horas. A Juliana sai agora da escola. Vamos até lá, 

convidamo‑la para ver o homem e tudo ficará resolvido.
— Não é assim tão fácil. E se ela recusar?
— Teremos feito a nossa parte.
— Que desculpa vou inventar?
— Inventa uma. Vamos, antes que ela vá para casa.
Clóvis não disse nada. Sentia‑se inquieto, perturbado. Pararam 

o carro à frente da escola e esperaram.

Eram 16h30 quando os alunos começaram a sair. Os dois, atentos, 
procuravam por Juliana. Por fim, localizaram‑na. A rapariga estava 
sozinha e caminhava tranquilamente carregando os livros. Quando os 
viu, parou.
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— Viemos buscar‑te — disse Clóvis, aproximando‑se. — O Cláudio 
está no carro. Vamos.

Ela acompanhou‑o, um pouco admirada. Cumprimentou Cláudio 
e entrou no carro. Eles tinham preparado várias respostas, mas ela nada 
perguntou, pelo que os dois amigos ficaram sem saber como ir direitos 
ao assunto.

— Estávamos por perto e, como estavas quase a sair, resolvemos vir 
buscar‑te — esclareceu Clóvis.

— Obrigada.
Depois de andarem alguns quarteirões, Cláudio disse com naturalidade:
— Estou em baixo por causa de um pobre homem que teve um aci‑

dente. Está na Santa Casa, bastante mal. Apetece‑me passar por lá para 
ver se melhorou ou se descobriram a família. Vamos, Clóvis?

— Vamos. Ainda é cedo.
Juliana nada disse. Quando chegaram ao hospital, os dois convida‑

ram‑na a descer do veículo. A rapariga, depois de deixar os livros no 
assento do carro, seguiu‑os.

No corredor, dirigiram‑se para a enfermaria, tentando localizar 
a enfermeira. Juliana, que parara mais atrás, chamou‑os.

— Ele já não está aí. Venham comigo.
Os dois entreolharam‑se, assustados, e seguiram‑na com o coração 

aos saltos, fitando‑a com curiosidade. Juliana caminhava com segu‑
rança e firmeza. Entrou noutra enfermaria e os dois foram atrás dela. 
Havia ali outros doentes. Ela dirigiu‑se até à outra extremidade, onde, 
protegido por um biombo, estava o homem. Pálido, respirava com difi‑
culdade.

Não havia nenhuma enfermeira por ali. Juliana aproximou‑se. Os 
dois seguiram‑na, admirados. A expressão do seu rosto modificara‑se. 
Os olhos abertos pareciam perdidos num ponto distante, os lábios 
distendidos num doce sorriso davam suavidade ao seu semblante.

Estendendo a mão sobre a testa do homem, voltou‑se para os dois 
rapazes e disse com firmeza:

— Pensamento em Deus. Façam uma oração mental.
Juliana voltou‑se para o doente e, observando‑o, passou várias vezes 

a mão pela sua testa. Depois pô‑la sobre o peito, na altura do coração. 
Permaneceu assim durante alguns instantes. Os rapazes repararam 
que o corpo do homem se cobrira de muito suor.
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— Volte — disse Juliana. — Não chegou a sua hora. A fuga não re‑
solverá os seus problemas. Pelo contrário, tem tudo para superar e cons‑
truir a sua felicidade. Venha. Volte à vida. Tudo será melhor, vai ver!

Escapou‑se do peito do homem um profundo suspiro.
— Venha, volte! — pediu Juliana. — Deus ama‑o muito. Todos nós 

o amamos. Acredite. Vamos ajudá‑lo. Não tenha medo!
A respiração dele tornou‑se mais forte e, de repente, irrompeu em 

soluços compulsivos. Juliana alisava‑lhe carinhosamente o cabelo. 
Ele abriu os olhos, sem parar de chorar, e os dois rapazes, tomados por 
uma intensa emoção, não conseguiam conter as lágrimas.

— Tenha calma — pediu Juliana. — Já passou. Confie em Deus 
e tudo mudará na sua vida.

Ele tentou falar, mas não conseguiu. O seu corpo tremia e a sua 
comoção era visível.

— Não se aflija — continuou Juliana. — Já passou.
Aos poucos, ele foi‑se acalmando. Fitou os três, ainda comovido, 

e balbuciou:
— Obrigado. Desculpe o trabalho que vos dei.
— Estamos felizes por ter acordado. Agora cuide bem de si. Quere‑

mos vê‑lo recuperado. Vai prometer que, depois de hoje, nunca mais se 
queixará. Aprenda a abençoar, a dar graças a Deus pelas coisas boas 
que tem, e a sua vida vai transformar‑se. Se quer ser feliz, comece agora 
a acreditar que só existe o bem, e a luz brilhará na sua vida, mos‑
trando‑lhe como vencer. Agora temos de ir.

— Obrigado. Sinto‑me mais animado. Agi mal. Estou arrependido. 
Não tinha a cabeça no lugar.

— Não falemos disso agora. Nada de pensamentos tristes. Amanhã 
será outro dia. Confie e verá. Deus vai ajudá‑lo. Amanhã voltaremos. 
Fique com Deus.

Alisando suavemente a face dele, Juliana disse aos rapazes:
— Temos de nos ir embora.
Saíram. No corredor Juliana parou e, fitando‑os, disse:
— Obrigada. Amanhã voltem. Conversem com ele.
— Com a Juliana? — perguntou Cláudio.
— Sim. Estarei convosco. Obrigada.
Uma vez no carro, os dois permaneceram calados. Juliana, acomo‑

dada no banco traseiro, recostada, parecia dormir.



39

Pelas Portas do Coração

— Ela está a dormir — disse Cláudio, olhando pelo espelho.
— Estou de boca aberta! Ainda não estou em mim!
— Nunca vi nada igual. O homem parecia morto! Se me contas‑

sem, não acreditaria. Foi como um milagre!
— Estou arrepiado até agora.
— Ela ficou diferente. Não parecia a Juliana. Claro que era um espí‑

rito!
— Não acredito. Não podes dizer isso. A Juliana não sabe nada des‑

sas coisas!
— Que outra explicação pode haver? A forma como aconteceu…
— Cuidado, ela está a acordar. Nem uma palavra!
Juliana abriu os olhos e suspirou.
— Que estranho — disse —, estamos a chegar a casa. Vocês não 

iam passar pela Santa Casa primeiro?
— Íamos — respondeu Clóvis —, mas mudámos de ideias.
Ela não disse nada. Desceu do carro e, vendo que os dois permane‑

ciam sentados, já no passeio, perguntou:
— Não vão descer?
Clóvis abanou a cabeça.
— Agora não. Vamos ficar a conversar.
Juliana sorriu.
— Está bem. Obrigada pela boleia. Adeus, Cláudio.
— Adeus.
— Se a mãe perguntar, diz que estamos aqui.
— OK.
Os dois seguiram a rapariga com o olhar até ela entrar em casa 

e a porta se fechar. Cláudio não se conteve.
— Rapaz! Que aventura! Se alguém me contasse, não acreditaria.
— Eu também!
— Como te sentes? Vais contar à tua mãe?
— Não sei… Se eu contar, ela vai fazer uma cena dos diabos. Vai di‑

zer que eu não deveria ter levado a Juliana à Santa Casa sem pedir a sua 
opinião. Ela é muito escrupulosa com as duas filhas. Coisas de mãe. 
Sabes como é. Com os rapazes, elas não são tão exigentes, mas, com as 
raparigas, ficam cheias de pruridos.

Cláudio pensou durante alguns segundos, antes de retorquir:
— Tu é que sabes. E se a tua irmã voltar a dizer aquelas coisas?
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— Não sei. A minha mãe fala, fala, mas não lhe ligo. O pior é que ela 
conta ao meu pai tudo o que acontece. O problema é esse. Com ele, não 
quero chatices. Sabes como é. Em casa, só se faz o que ele quer. É bem ca‑
paz de me cortar a mesada, para não falar do sermão que me faria e tudo 
o mais. Acho que não vou contar nada. A história acaba aqui e pronto.

— E amanhã?
— Que queres dizer?
— Temos de lá voltar. O espírito pediu‑nos.
— Não fales assim! Não gosto dessas conversas de espíritos.
O outro sorriu ironicamente.
— Tens outra explicação para o que aconteceu hoje? O homem pra‑

ticamente ressuscitou! E a Juliana nem se lembra de ter estado na 
Santa Casa! Quando desceu do carro, ela já estava tomada pelo espírito!

— Isso é o que tu pensas!
— Então explica‑me. Como é que ela podia saber onde estava o ho‑

mem? Tinham‑no mudado de enfermaria!
— Cláudio, tenho medo. Nunca tive medo de nada na vida, mas 

disso tenho medo! O que vamos fazer?
O outro abanou a cabeça negativamente.
— Também não sei. O que acho é que não podemos desobedecer 

ao guia. Ele quer que lá voltemos amanhã para falar com o homem.
— E se não formos?
— Dará azar, de certeza. Sempre ouvi dizer que, quando o espírito 

pede, temos de obedecer.
— Maldita a hora em que perseguimos aquelas raparigas!
— Já acho que foi o destino. Com tantos carros para ele escolher, 

teve de ser logo o meu!
— Não gosto do teu tom de profeta. Credo! Fico todo arrepiado.
— A única solução é ir até ao fim. Amanhã esperamos pela Juliana 

e levamo‑la à Santa Casa. Conversamos com o homem e tudo ficará 
resolvido. E hoje? Vamos dar umas voltas?

Os olhos de Clóvis brilharam, mas ele resolveu pela negativa.
— Ainda não. Com tudo o que está a acontecer, é melhor ficar em 

casa. Assim acalmo o «doutor».
— Tu é que sabes. Eu estou contente. As coisas poderiam ser pio‑

res. Ver a melhoria do homem foi um alívio. Sinto que tudo acabará 
bem. Quase me apetece comemorar.
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— Isso é porque não é a tua irmã que está a ter aquelas coisas!
— Ela é bruxa — disse Cláudio num tom malicioso. — Cuidado. 

De agora em diante, se não andares na linha, ela vai descobrir. Já te 
deste conta?

— Não gosto dessas brincadeiras. Nunca mais repitas isso. Estás 
proibido de contar a quem quer que seja o que nos aconteceu.

— Porquê?
— Não quero que andem a gozar com a minha irmã. Promete que 

não vais contar.
— Está bem. Se preferes assim.
— Prefiro. A história chega ao fim e pronto. Esqueceremos tudo. 

Queres que nos achem malucos? Já dizem que somos cabeças de vento 
e irreverentes. Mas malucos, não.

— Está bem. Se isso te deixa mais calmo, eu prometo. Não vou con‑
tar nada.

— É melhor assim. Já está a escurecer. O meu pai deve estar a che‑
gar. Vou entrar agora. Amanhã passo pela tua casa.

Clóvis despediu‑se do amigo e entrou em casa. Encontrou a mãe na sala.
— Finalmente. Já ia lá fora chamar‑te. O teu pai deve chegar não 

tarda nada. Não quero atrasar o jantar. Vais tomar um banho?
— Vou.
Vendo que a mãe pegara uma revista e começara a folheá‑la, aproxi‑

mou‑se e sentou‑se ao seu lado no sofá.
— O que foi? — perguntou ela, fitando‑o.
— Nada. Hoje, na faculdade, um colega meu falou sobre sonambu‑

lismo, e eu pus‑me a pensar. Como a Juliana é sonâmbula, fiquei 
curioso. O meu colega disse que os sonâmbulos fazem coisas estra‑
nhas. A Juliana já fez alguma coisa esquisita?

Norma pôs a revista no colo e encarou o filho, franzindo o sobrolho.
— Outra vez essa história! Que ideia! Quem te falou sobre isso?
— Um colega na faculdade. Como a Juliana também é sonâmbula, 

essas coisas podem acontecer com ela.
— Que coisas?
— Não sei.
— O teu colega não te explicou?
— Explicou. Disse que os sonâmbulos podem curar pessoas, saber 

coisas, ler os nossos pensamentos e até prever o futuro.
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Norma irritou‑se. Teria Clóvis descoberto o que ocorrera com a pa‑
ciente do pai?

— Não passam de histórias. Não acredito em nada disso — retorquiu 
ela com firmeza. — O teu colega anda a ler muitos livros fantásticos.

— Ele afirma que presenciou uma cura sensacional.
— Não sabia que tu, sempre tão cético, agora acreditas nessas fan‑

tasias.
— A Juliana nunca passou por isso?
— Claro que não. E vê lá se não lhe dás ideias. Ela pode ficar suges‑

tionada. Proíbo‑te de lhe falar sobre esse assunto. Já a levei ao Dr. 
Bueno. Não quero que ela saiba dessas coisas. Agora sobe e vai tomar 
o teu banho.

Clóvis ia responder, mas mudou de ideias. Levantou‑se e dirigiu‑se 
para o quarto. A reação da mãe pareceu‑lhe demasiado enérgica. Era 
evidente que ela estava com medo. Teria acontecido outras vezes e eles 
tinham escondido?

Apeteceu‑lhe ir ter com Juliana e contar‑lhe tudo, mas o medo de 
ser repreendido foi mais forte. Ainda teriam de ir novamente à Santa 
Casa. Se falasse, com certeza não poderia levar Juliana até lá.

O jantar decorreu tranquilamente e, enquanto Vera falava com entu‑
siasmo dos seus planos com Marcelinho, Clóvis observava Juliana. A rapa‑
riga fez a sua refeição calada como sempre, sem manifestar a sua opinião.

Intimamente, Clóvis estava admirado. Como é que uma rapariga 
ingénua, aluada e de certa forma apagada poderia ter tal poder? Estaria 
ela própria sob a ação de um espírito? Se ele falasse, seria melhor para 
ela? E se esse espírito a dominasse e ela acabasse por enlouquecer? 
Sentiu um arrepio de medo percorrer‑lhe o corpo. Talvez fosse melhor 
contar tudo assim que a missão fosse cumprida.

Em todo o caso, ela parecia‑lhe estar como sempre e não havia 
nenhum motivo sério para se preocupar.

Na tarde do dia seguinte, Clóvis e Cláudio puseram‑se à saída da 
escola à espera de Juliana. Ao vê‑los, a rapariga sorriu levemente.

— Outra vez?
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— Sim… Vamos visitar aquele pobre homem à Santa Casa e, como 
tínhamos tempo, viemos buscar‑te.

A rapariga entrou no carro depois de cumprimentar Cláudio. 
Durante o trajeto, os dois amigos falaram de coisas triviais e procuraram 
dissimular a ansiedade, lançando olhares furtivos para o banco traseiro, 
onde Juliana, que tinha posto os livros ao seu lado, estava em silêncio.

Nada nela indicava alguma mudança. Clóvis estava disposto a ob‑
servar todos os detalhes. Foi só quando entraram na enfermaria que ele 
percebeu. O rosto de Juliana ganhara suavidade, expressão, e os olhos 
pareciam fixos num ponto distante.

A rapariga tomou a dianteira, e os dois, trocando olhares expressi‑
vos, seguiram‑na. Quando chegaram à cama do acidentado, ela de‑
teve‑se. O enfermo, ao vê‑la, distendeu a fisionomia e esforçou‑se 
imediatamente para se sentar na cama.

Juliana pôs a mão sobre a cabeça dele e disse com uma voz firme:
— Pode ficar deitado. Esteja à vontade. Como está, Mário?
— Melhor — respondeu ele —, muito melhor. Por favor, sen‑

tem‑se. Só há uma cadeira, podem sentar‑se na cama.
— Não é preciso. Não se preocupe — continuou ela. — Vim para 

conversar consigo.
Ele desviou o olhar, envergonhado.
— Sei que me ajudou muito. Devo‑lhe a vida. Quero agradecer‑lhe.
— Agradeça a Deus por lhe ter concedido mais tempo aqui. O Má‑

rio tem a seu cuidado dois espíritos, que deve orientar na vida. Deus pô‑
‑los nas suas mãos. É preciso que desperte para essa sua responsabilidade. 
Eles amam‑no muito e no futuro trarão muitos benefícios à Nova Era. 
Serão canais da expressão divina em ligação com os homens.

Mário chorava, comovido. Quando conseguiu falar, murmurou:
— Mas não mereço! Nunca tive sorte na vida, até a mulher que eu 

amava me trocou por outro. Abandonou o lar e os dois filhos!
— Mário! Olhe para mim — disse Juliana, num tom enérgico. — 

Não se iluda mais. Não existe «sorte», porque Deus não brinca com 
o destino dos seres humanos nem favorece uns em detrimento de 
outros. Aprenda que cada um cria o seu próprio destino. Só o Mário 
é responsável por tudo quanto lhe aconteceu. Se não consegue amar‑se, 
se não cuida da sua alma, do seu desenvolvimento, se não faz nada em 
seu próprio benefício, se não tem amor por si, como pode exigir que os 
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outros o façam? Se a sua mulher preferiu dar outro rumo à vida dela, 
é um direito que lhe cabe. Não nos compete julgá‑la ou exigir que ela 
continuasse a viver num lar onde o seu coração já não estava.

— Que ela não me amasse, até posso aceitar, mas abandonar os 
filhos…

— Como quer censurá‑la se fez exatamente o mesmo? Ela deixou‑
‑os consigo, que é o pai. E o Mário, com quem os deixou?

Ele chorava, desalentado. Juliana continuou:
— A ninguém compete julgar.
— Sei que errei. Agora vejo que estava louco. Não pensei em deixar 

os meus filhos, fiquei alucinado. Mas ela também errou.
— Não se trata de certo ou errado. Escolhemos os nossos cami‑

nhos, e a vida responder‑nos‑á de acordo com eles. Cada um colhe 
o que semeou. O Mário nunca se valorizou, nunca percebeu que tem 
condições de encontrar a sua felicidade. Basta querer. Deus criou‑nos 
para a alegria, o amor, o progresso e a luz. Ele é o nosso suprimento.

— Estou arrependido. Vou lutar, criar os meus filhos. Hei de es‑
quecer aquela mulher!

— Se compreender que as pessoas são livres de escolher o seu 
caminho, será mais fácil. Não alimente nenhum ressentimento. Pode 
minar‑lhe a saúde. A mágoa transforma‑se sempre em doença.

— Vou tentar.
— Muito bem. Quando as coisas estiverem complicadas, pense em 

Deus e em mim. Nós dar‑lhe‑emos forças.
— Estou muito melhor. Que Deus lhe pague pelo bem que me fez. 

Vem visitar‑me amanhã?
— Não. Já não precisa de mim. Só lhe peço para evitar pensamen‑

tos tristes. A depressão e a revolta são frutos do orgulho. Falta de con‑
fiança em Deus. Ele faz tudo pelo melhor. Todas as mudanças são pelo 
melhor. Não se esqueça. Duvidar disso é pensar que Deus está omisso, 
que não tem poder; é diminuí‑lo.

— Nunca pensei nisso!
— Sempre que o Mário se diminui, se julga sem valor, está a desva‑

lorizar o seu Criador. Lembre‑se: Deus está em tudo. Está dentro de si 
e dentro de todas as pessoas também. Tudo é Deus! Tenho de ir. Que 
Deus o abençoe.

— Como se chama?
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— Dora.
— Nunca esquecerei o que fez por mim.
— Adeus.
— Adeus.
— Vamos — disse ela aos dois rapazes, que a seguiram num res‑

peitoso silêncio.
Uma vez no carro, Juliana pediu:
— Esperem um pouco. Quero agradecer a vossa preciosa ajuda. 

Sem ela, não poderíamos ter socorrido o Mário.
— Posso fazer uma pergunta? — disse Cláudio.
— Sim.
— Estamos assustados com tudo isto. Não sabemos o que fazer.
— Não é preciso preocuparem‑se. Está tudo bem. A Juliana tem 

uma missão muito bela. Vocês estão a ajudar bastante.
— Tenho medo — interveio Clóvis. — A Juliana pode ficar pertur‑

bada. A nossa mãe disse que ela é delicada.
— Engano vosso. Ela veio bem preparada. Combinámos tudo antes 

de ela nascer.
— Pelo que sei, ela não se recorda de nada, nem do que está a acon‑

tecer agora — esclareceu Clóvis.
— É melhor assim. Se ela estivesse lúcida, seria mais difícil supor‑

tar a vida na Terra. Sentiria um desejo muito forte de voltar.
— Por isso é que ela é tão calada, tão diferente das outras pessoas?
— Sim. Está habituada a viver noutro local. A sua alma sente sauda‑

des. Agora tenho de ir. As pessoas não compreendem estes factos. 
Conto com a vossa ajuda para apoiar a Juliana. Ela precisa desse apoio.

— Farei o que puder — prometeu Cláudio, com seriedade.
— Eu também.
— Obrigada.
Juliana recostou a cabeça no encosto do assento do carro e fechou 

os olhos, caindo num sono tranquilo.

Na viagem de regresso, os dois rapazes estavam quietos. Aquilo 
a que acabavam de assistir deixara‑os mudos. Por um lado, parecia‑lhes 
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irreal, mas, por outro, a experiência fora agradável e comovente. A mu‑
dança de Mário, não só na saúde mas na aceitação corajosa dos seus 
problemas, e as palavras calmas de Dora tiveram o dom de lhes trans‑
mitir uma sensação de alegria e bem‑estar.

Quando chegaram a casa, Juliana, já acordada, desceu e agradeceu 
a boleia, enquanto Clóvis permaneceu dentro do carro. Escapou‑se dos 
lábios de Cláudio um profundo suspiro. Clóvis fitou‑o.

— E então? — perguntou.
— Agora acabou‑se.
— Será que sim?
— O caso está encerrado. Ainda estou boquiaberto. Custa‑me a crer 

no que presenciámos.
— Também a mim.
— Como é possível? A Juliana, ou a Dora, seja quem for, sabia 

o nome dele e tudo sobre a sua vida. É claro que ela é um espírito.
— Continuas a teimar nisso.
— É a única explicação possível. Os espíritos ajudam as pessoas na 

Terra. O espiritismo explica estas coisas.
Clóvis irritou‑se.
— Não pode ser isso! Há de haver outra explicação. Um dia a ciên‑

cia poderá explicar, tenho a certeza!
— Pois eu não penso assim. Estas coisas de espíritos existem de 

verdade. Sei de casos que o comprovam. Na minha própria família. 
O meu avô morava no interior de Minas Gerais, morreu de repente 
e veio despedir‑se do meu pai, contando que acabava de morrer. Ele 
estava a fazer a sesta na sala e viu‑o fazer um aceno de despedida. 
Acordou com a certeza de que o meu avô tinha morrido. Tentámos 
acalmá‑lo, mas a notícia chegou passada uma hora.

— Tu sabes que não gosto dessas conversas. Sinto‑me mal! Além 
do mais, o que acontece com a Juliana não tem nada a ver com almas 
penadas. Pelo contrário, é uma coisa boa que acalma e ajuda.

— Sabes o que eu acho? Ela pediu‑nos para ajudar a Juliana. É sinal 
de que as coisas não vão ficar por aqui.

— Espero que não aconteça mais nada.
— Pois eu espero o contrário. Foi emocionante. Fiquei contente 

com a melhoria do Mário. Fez‑me bem. Descobri que é bom ajudar as 
pessoas, vê‑las melhorar!
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— Isso é verdade. Mas temo pela Juliana. Não quero que lhe acon‑
teça nada de mal.

— Não vai acontecer. Lembras‑te de que a Dora disse que a Juliana 
foi preparada antes de nascer e que era a sua missão? Tem a ver com 
reencarnação.

— Lá estás tu outra vez.
— Claro. É possível que a história de outras vidas seja mesmo ver‑

dade. Se não, onde, como e quando a Juliana poderia ter sido preparada 
antes de nascer?

— Se o meu pai desconfiar do que fizemos, mata‑me!
Cláudio ignorou o receio do amigo e prosseguiu:
— Já pensaste em descobrir os segredos da vida e da morte? Será 

que os espíritas estão certos? Vou investigar.
— Não contes comigo. É melhor esquecer tudo e pronto.
— E se a Juliana nos pedir ajuda novamente?
— Vou rezar para isso não acontecer.
— Não penso assim. Quero estar preparado quando acontecer. Que 

tal irmos a uma sessão espírita?
— Nem penses nisso! Agora enlouqueceste de vez! É melhor eu ir 

para casa. Amanhã, de cabeça fria, já terás recuperado o juízo.
Cláudio soltou uma sonora gargalhada.
— Ainda vou descobrir por que tens tanto medo. Se não acreditas, 

o que é que receias?
— Sou uma pessoa moderna e esclarecida. Essas coisas são para os 

ignorantes.
— Não nos considero ignorantes. Pelo contrário, sinto que temos 

condições de descobrir o que há de verdadeiro nestes casos sobrenatu‑
rais.

— Descobrir, como? O que nos aconteceu foi inexplicável.
— Pelo menos podemos afirmar que não houve fraude.
— Fraude?
— Sim. As coisas de que acusam os médiuns. A tua irmã não sabia 

nada disso.
— Certamente. A Juliana nunca faria uma coisa assim. Além disso, 

ela não sabe nada sobre estas matérias.
— Vês como tenho razão? Tudo o que ela disse aconteceu. O ho‑

mem está bem. Não há como duvidar.
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— Mas ir a um centro espírita por causa disso não se justifica.
— Porque não? Tens uma ideia melhor? Se não foi um espírito que 

falou através dela, quem foi? Quem é essa Dora que sabia o que estava 
a acontecer no hospital, mesmo sem a Juliana lá ter estado?

Clóvis não respondeu. A lógica do amigo deixou‑o sem argumentos.
— Em todo o caso, estou contente por tudo ter acabado bem — 

disse, por fim.
— Eu também — concordou Cláudio. — Então, vamos sair hoje?
— Acho que consigo escapar por um bocado.
— Passo por aqui às oito. Até logo!
— Até logo!
Depois de entrar em casa, Clóvis dirigiu‑se ao quarto e, mesmo 

sem encontrar explicações para os factos a que tinham assistido, ao 
pensar neles, sentiu uma onda de alegria a banhar‑lhe o coração.
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portas do coração.

Este amigo espiritual, que tem vindo a inspirar-
-me em todos os romances, trabalhou sem revelar 
o seu nome quando eu comecei a psicografar. Eu 
sentia a sua presença, cheguei a vê-lo, mas nunca 
o questionei. Foi apenas quando terminei o livro 
O Amor Venceu é que, na última página, ele assinou 
como Lucius.

As energias que Lucius transmite são agradáveis e, 
quando ele se aproxima, os meus pensamentos 
tornam-se claros, lúcidos. Nos primeiros tempos 
em que trabalhámos juntos ele costumava andar 
comigo e orientava-me. Passado algum tempo, 
passou a vir apenas nos momentos de trabalho. 

Aprendi muito com os seus conselhos e com as 
histórias que me transmitiu. Não sei porque é que 
ele me escolheu, mas sinto que os laços que nos 
unem são antigos e continuarão a existir por toda 
a eternidade.
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