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O evangelho das rãs

Resumo:

(Dedicado a Virgínia Woolf, este romance segue o percurso psicológico e emocional de Victória, uma mulher que não reconhece como seu o corpo que tem. Neta de um Mestre da Maçonaria, exprime total indiferença pela riqueza e fama da família. Vive num solar invejável numa aldeia de pessoas pobres. O povoado é ladeado por um monte onde mora uma jovem judia de nome Violeta. O pároco da aldeia está irremediavelmente perdido de paixão pela judia do monte. Como não a pode ter, tenta substitui-la com as meninas da catequese. Victória apaixona-se também por Violeta e não entende os sentimentos. Perde o brilho do olhar e transforma-se numa estátua de carne e sangue. Respira, transpira, mas não se mexe. Assim permanece por sete anos. Quando desperta, já não tem família. Só lhe resta a velha criada, Gertrudes. Resolve viajar, para a ilha imaginária Or’o Land. Também o padre foge para Macau, depois de ter sido denunciado por uma rapariguinha. Passados anos, reencontram-se em Lisboa... Para se separarem novamente em busca de Violeta. Só Victória a reencontra. Continua sem entender os sentimentos. Mas já não adormece como uma estátua: regride, o corpo “desenvelhece” e morre de juventude)

Excerto:
Chegada a passagem do ano, resolveram partir para parte nenhuma. Os copos encheram-se de vinho da Madeira, enrolaram-se em lãs e foi lançada mais uma acha à fogueira. Tenho uma coisa para lhe dizer; eu sou aquela que adormeceu sobre os anos, sem qualquer explicação científica para o facto. Independentemente da data em que se nasce, creio que cada pessoa tem a sua época; uns, continuam a pertencer a essa resplandecente era dourada da Humanidade, e outros estão muito adiantados para o tempo em que vivem, nada lhes servindo para reconhecimento, a fim de sustentarem o sentido da vida... Eu, vivo numa espécie de atavismo impreciso, porque sou também aquela que por descontrole mental, cataclismo afectivo ou o que se lhe quiser chamar, se perdeu literalmente da vida por amor a uma ilusão que ainda hoje ri. Era uma gargalhada, um fascínio, um aroma, de nome Violeta – que para mim era Sasha. E há-de continuar a ser – a ser a única e eterna rosa da minha existência, rosa vermelha do meu sangue.
Marcos ouviu sem palavras nem interesse em mira-la nos olhos. Lançou mais uma acha à fogueira. Eu já sabia. À medida que nos íamos conhecendo e a sua aparência passava da androginia a esboço de mulher, reconheci-a: a filha do boticário mação! Não lhe disse porque não considerei importante. Diz-se que água passada não mói grão. No entanto, quando essa mesma água, por qualquer acaso da Natureza forma um veio, uma pequena lagoa, ah!, o nosso passado fica aí para nos naufragar o espírito e desassossegar-nos para sempre. Uma lagoa verde da cor do monte da nossa aldeia, coberta por nenúfares que o meu sentimento, sem raiva nem lamento, diz serem os risos de Violeta... 
Victória estendeu-lhe a mão e sorriu. Pousaram os copos, desligaram as luzes eléctricas, apagaram as velas – (Victória nunca abdicara de velas nos seus espaços íntimos; precisava daquela luz original que vem do fogo; não sabia porquê, e nós também desconhecemos as razões de tal excesso) - e abeiraram-se da janela com uma paz de espírito já há muito não sentida. Confessavam-se finalmente, fisicamente, com a certeza de que nenhum poderia julgar o outro, ou considerá-lo possuído da loucura. 
O céu estava coberto de nuvens escuras. A adivinhar pelo firmamento, parece que vamos ter muitos anos negros pela frente, disse Marcos. Victória estava cansada de palavras amargas. Abriu a janela, respirou fundo... A arquitectura é como música congelada, e para a ouvirmos, temos que estar em silêncio, disse. Logo de seguida, a primeira badalada. À terceira, os olhos de Victória pareciam descobrir algumas estrelas; quando soou a sétima, a lua mostrava uma das suas frias faces. E à décima primeira, olharam-se ao mesmo tempo, cheios de luz no rosto e sombras sobre os ombros. Pareciam estar a ver-se pela primeira vez nas suas vidas. Você é um terno cavalheiro, Vita, sussurrou ele. Você é um feminino absoluto, Mar... Soou a décima segunda pancada – um novo ano no calendário! (E com estas confissões, às escuras naquela pequena mansão da Rua das Violetas, os dois corpos uniram-se como amantes, embora se tivesse tratado apenas da reconciliação da essência da vida de cada um; reconciliação de todos os átomos da esfera da mente e do corpo. Porque como o leitor sabe, nada há de mais enfadonho e desnecessário que falar de sexo – até porque não é disso que se trata. A questão é que só se desvia do trajecto que foi apontado pela vida quem se busca – e se a descoberta consistir no trajecto já traçado, será essa, por certo, a coincidência mais feliz que pode acontecer a um ser humano; raridades que, pelo seu raro valor, de pouco valem à humanidade e encontram apenas nos museus ou arquivos fotográficos o seu lugar). 
Lá fora, lágrimas gélidas de cor e fogo deslizavam pelo céu, estrelando de fantasia toda a abóbada celeste. E num espichar de olho para o fogo de artifício, para lá do quadrado da janela, ambos se lembraram de Manecas Fogueteiro... 

Despertou com uma gargalhada de criança na rua. Levantou a cabeça e olhou despenteada para aquele ser deitado ao seu lado, um sabor estranho na boca, um homem ali enrolado, num segundo recordou tudo o que acontecera na noite... Arrependeu-se. Passou a mão pela testa. Voltou a olhar. Marcos parecia um feto em tamanho gigante, c’os diabos! Arrastou as ancas até à berma da cama e num gesto que se assemelha ao movimento da capa de um toureiro que vira as costas à fera, lançou a colcha vermelha para cima do touro e abandonou a arena. 
Era uma criança que brincava às escondidas, por entre os plátanos do passeio, com a mãe. Talvez demasiado jovem para ser mãe. Ou talvez não. Um ser de idade indefinida. A jovem abria os braços ao pequeno, parecendo uma ave gigante disposta a abrigar a cria entre o ninho do seu sobretudo verde escuro, mas só fingia, porque o pequeno encetava um gesto miúdo, um ziguezague gozador e escapava-lhe por entre as asas. Assim, em voltejos e risos, foram-se afastando pela rua. Os cabelos da jovem esvoaçavam à solta do gorro quando resolvia tirar o cachecol e fantasiava enlaçar a criança. E quase no final da rua – Victória abriu a janela para ver tudo, viver todo aquele momento – a mulher lançou uma mão a um candeeiro e girou em gargalhadas. Victória debruçou-se ainda mais sobre o parapeito... aquele riso... E no momento em que a mulher iniciava nova roda, reparou em Victória e parou. Victória esfregou os olhos, debruçou todo o tronco e engoliu em seco... Era... Marcos sacou-a num movimento fulminante. Não pense nisso!, gritou-lhe. Toda ela arfava, o hálito parecia latejar e o corpo vibrava como se tivesse sido acometido por uma descarga eléctrica. Porquê, Mar? (a partir daquela noite, Marcos passara também a tratá-la por Mar, prefixo de Maria – ou por todas as razões que o leitor queira imaginar). O que lhe passou pela cabeça?..., arfava também Marcos. Ela desembaraçou-se-lhe das mãos e caiu pesada ao lado da mesa de cabeceira, de onde tirou e acendeu em tremuras um charuto. Levantou a campânula do jarro e, com mãos nervosas, encheu o copo de água entre tilintares e algumas gotas caídas sobre o pano de linho. Respirou fundo e passou as costas da mão pela testa. Eu lá ia matar-me? É doido?... Marcos fechou a janela, procurou o sobretudo e cobriu-se, estava um frio de estalar os ossos!... Sentou-se ao lado de Victória. Mas você não caiu pela diferença de um instante! O que é que estava assim a absorvê-la tanto a ponto de se esquecer de si e da altura a que se encontra? 
De um salto, Victória mergulhou novamente na cama, amuada. Respondeu por fim, matreira como nunca - porque nunca se sentira assim tão estranhamente fêmea naquele leito com bafo de pele escaldada e humores -: uma criança que ali brincava! E ele sorriu, inclinou-se sobre ela, beijou-lhe as pontas dos dedos fora do lençol, paternalista, orgulhoso do efeito que ele causara naquela criatura que se mostrava assim quase que pequena, encolhida e indefesa sob o seu corpo. Era mais que orgulho, era aquela vaidade que arrebata quando somos atingidos pelo raio da Natureza que nos diz sermos bafejados pela capacidade efectiva de reproduzirmos seres mais ou menos parecidos connosco (acabam sempre por “puxar” qualquer coisa a um ou a outro...). Imbecil, pensou Victória. Aos homens, bastava fazer-lhes um beicinho pueril, olhá-los submissas e deixar escapar dos lábios as palavras exactas - que correspondam no seu código masculino aos seus desejos recônditos de poder e prolongamento - para os terem a segui-las como cachorrinhos por desmamar... As mulheres, continuava a pensar, têm um poder fantástico!, mas miseravelmente não sabem ainda – salvo poucas excepções - como fazer uso dele de forma inteligente e honesta! Como podem elas serem honestas para com os homens, se o não sabem ser sequer para consigo próprias!? E virou-lhe as costas como uma criança caprichosa. Ele continuava sorridente e terno, acariciando-lhe a nuca. Como a imbecilidade é o dote maior dos burros!, pensou ainda. 
Assim passou a manhã, enrolada e pensativa na cama, torcendo nos dedos a ponta do lençol que ora enxugava lágrimas, ora apanhava uma gota de saliva que lhe escorria pelo canto da boca. A atitude típica daquelas a quem a virgindade não regressa mais, nunca mais, concluiu Marcos. Ele sabia-o por vasta experiência. Resolveu dar-lhe espaço e, com um beijo na face, tinha que ir comprar o Primeiro de Janeiro, viria busca-la para o almoço. 
Era o Dia da Paz e Violeta reaparecera-lhe. Logo naquele dia, como se fosse um fantasma disposto a fazer-lhe guerra sempre que no rumo que tentava dar à vida se amarrava a uma ilusão concorrente à sua. Que criatura afinal seria Violeta? Uma criatura como outra qualquer, só que quando se ama alguém, conferimo-lhe poderes especiais; e até nem é preciso amar – basta que nos sintamos demasiado desamados ou sós como ilhas.


