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LINDOS LIVROS 
 
Peço desculpa mas tenho mesmo de entrar no texto. Era a última coisa que eu pensava fazer mas há 
a grande força das circunstâncias. Em primeiro lugar, foi num palácio que os estudantes lentamente 
recuperam. E logo por ali se desconfia de que provavelmente não há fúria. Pois aquele é o justo 
destino de um palácio. 
 
Depois cinco senhoras que figuram uma espécie de escala harmoniosa que vai da grande actividade 
à calma extrema. Todas têm experiência de «Leituras» passadas, guardam «livros» dos anos 
anteriores. «Contar a vida? Já contámos tudo», dizem. Estão, aliás, com pressa porque têm uma 
viagem para preparar. Unhas para envernizar, malas, enfim, todo o entusiasmo da excursão que 
há-de levá-las ao Gerês. «Bom, nesse caso, vamos falar de outras histórias, não das vossas.» Muito 
educadas, deferentes, organizam-se quanto à vez de intervir. Dizem os nomes. Eis que há uma 
Natalina. E eu, que não era para ali chamada, não resisto a dizer: «Sabe que eu tenho uma menina 
Natalina num romance? Ninguém lhe conheceu nem pai nem mãe…» Era um aparte para as deixar 
mais à vontade. A D. Natalina retorquiu, com a maior das naturalidades: 
 
- Pronto, lá está, sou eu! Lá está, sou eu e essa é a minha história!... 
 
Como podia, eu, Hélia, retirar-me do texto deste grupo depois disto? Ali fiquei, a olhar para a 
Natalina e a pressentir que nada iria ser como eu antecipara. Aconteceu muito mais que um 
encontro, mais que histórias. A começar por Natalina que era filha, ao que alguém lhe contou, de 
comunistas que morreram os dois assassinados. Nunca se soube bem. E ela foi posta ao cuidado de 
um casal, um funileiro, a quem chamava pai, e uma madrasta, tão má como as dos contos infantis. E 
uma catequista retirou-a a esse homem que cantava o fado nas horas de descanso e fê-la entrar num 
colégio de freiras onde até as portadas das janelas eram trancadas a cadeado não entrassem os 
homens ou saíssem meninas. Ali estava um romance à minha frente. E a doce Silvina corrobora: 
«Sim, nesse tempo nem podia dizer-se comunistas. Eram logo para matar.» Fala de um livro, A Freira no 
Subterrâneo, que foi proibido e depois reapareceu mas já modificado. Ah, as freiras… No Convento 
de Arouca, contava a mãe de Dona Silvina, as freiras que engravidavam eram enterradas vivas. E 
Dona Maria conta que noutro convento, em Fátima, elas «vinham à rua» todos os dias para darem 
uma cavadela na sua cova. «E, se calhar, mal tinham a cova pronta, morriam logo, não?», alvitra 
Natalina, às gargalhadas.  
 
Dona Custódia, cujo nome significa, precisamente, guardiã, vai ajudando todos os que pode e é na 
base dessa compaixão que traz a sua história para contar, a história triste de uma idosa abandonada 
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por causa de uma má coincidência. Mas ninguém quer que ali se instale uma tristeza. As sombras 
que se escondem nos belos olhos claros de Dona Amélia e até nos olhos de diferentes cores da 
Dona Maria Mota não levam a melhor naquela sala. Até Dona Custódia, que não sabe ler nem 
escrever, mas tem curiosidade por tudo, acaba por falar num Lar de religiosos, homens e mulheres 
misturados, que ela viu e a levou a exclamar: «Ora gaita!» Ela que foi a filha número treze e tinha 
de sentar-se no chão para comer porque à mesa não cabia tanta gente… 
Sorriem e conversam sobre medos, sobre segredos. Segredos sérios, como os de Dona Amélia que 
escreveu um poema num papel, ela que conseguiu fazer a quarta classe enquanto tomava conta dos 
irmãos; segredos de roubar fruta com um gancho, e o estranho conselho que o Santo Padre Cruz deu 
a Silvina: «Quando tiveres um segredo grande só teu, nem ao senhor Abade o dizes…» 
Medos? Riem dos medos, todas elas. Um tio de Custódia quis fugir de um lugar onde aparecia o 
Medo, transviou-se e caiu dentro de um poço. Silvina ia uma noite com um archote de colmo, 
passou pelo cemitério e avistou luzes. Não se assustou. «Dizem que é quando o fel do defunto 
rebenta. Eu pensei que seria o contacto dos astros com a terra que provocava chama.» Nem contou a 
ninguém. O pai de Maria Mota toda a vida foi coveiro. As crianças brincavam com as pedras do 
cemitério. 
 
Natalina recorda uma notícia que se espalhou quando ela andava no colégio: foram presos uns 
homens que faziam enchidos com os corpos dos mortos. «O coveiro vendia a roupa, a carne e a 
gordura dos que eram enterrados nesse dia.» 
«Era mais fresco, era febrinha!», exclama Custódia. 
E as malas à espera para a viagem… 
 
Acabam todas a contar anedotas e histórias reais de papagaios. 
Vidas, sim, tragédias, não! 
 
E os livros? 
Os livros são: 
 
Silvina Oliveira 
Maria Amélia Seixas 
Custódia Alves 
Natalina da 
Conceição Silva 
Maria Mota Neves 
 
Lindos livros! 
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