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Foi como se houvesse nevoeiro 
dentro da vida, a entrar-me 
nos ossos, a cegar-me para 

o que não existe: as manhãs; 
o céu limpo; as primaveras; 
o conforto dos teus abraços, 
pai. E já não era criança. Em 
casa, nas noites, não voltou o 

gigante. Enrolada no xaile ne-
gro do meu luto, passava ao rés 

das paredes e as conversas para-
vam quando me aproximava e 

as mulheres ou os homens fica-
vam a olhar-me, como se me 

procurassem os olhos.



LIVRO I
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Hoje o tempo não me enganou. Não se conhece uma ara-
gem na tarde. O ar queima, como se fosse um bafo quente 
de lume, e não ar simples de respirar, como se a tarde não 
quisesse já morrer e começasse aqui a hora do calor. Não 
há nuvens, há riscos brancos, muito finos, desfiados de 
nuvens. E o céu, daqui, parece fresco, parece a água lim-
pa de um açude. Penso: talvez o céu seja um mar grande 
de água doce e talvez a gente não ande debaixo do céu 
mas em cima dele; talvez a gente veja as coisas ao contrá-
rio e a terra seja como um céu e quando a gente morre, 
quando a gente morre, talvez a gente caia e se afunde no 
céu. Um açude sem peixes, sem fundo, este céu. Nuvens, 
veios ténues. E o ar a arder por dentro, chamas quentes e 
abafadas na pele, invisíveis. Suspenso, como um homem 
cansado, ar.

Há-de ser um instante em que não se veja um pardal, 
em que não se ouça senão o silêncio que fazem todas as 
coisas a observar-nos. Chegará. Hei-de distingui-lo no 
horizonte. Tão bem quanto sei isto agora, sabia-o ontem 
quando entrei na venda do judas e pedi o primeiro copo e 
pedi o segundo e pedi o terceiro. Mais, sabia que por toda 
a planície se calarão as cigarras e os grilos. De encontro ao 
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céu, as oliveiras e os sobreiros hão-de parar os ramos mais 
finos; num momento, hão-de tornar-se pedra.

 
 

José entrou na venda do judas e era noite. Trazia ainda 
no corpo a roupa ruça do sol, na pele a luz ocre da terra, 
trazia no rosto um sorriso reverente. Antecedeu-o o caja-
do, grosso na ponta, sujo. A cadela cansada, parida, com a 
pele da barriga quase a arrojar no chão e as tetas grossas, 
seguiu-o. No balcão, tirou o saco que trazia preso por um 
baraço ao ombro, encostou-o, encostou-se. Um copo de 
tinto. Os poucos homens que o cumprimentaram arrasta-
ram uma sílaba indecifrável, a esmorecer. Os outros, sem 
parar de falar ou beber ou jogar às cartas, olharam a que-
rer vê-lo. A cadela assentou as costelas no chão, vergou a 
espinha num arco de nós que se lhe conheciam no pelo e 
deitou as pálpebras sobre os olhos castanhos e resignados.

No momento em que José levantou o copo e fez o vi-
nho escorrer de uma vez para dentro de si, vistos do outro 
lado do largo, vistos da noite e do silêncio, os homens na 
venda do judas eram o espaço aberto de uma porta; eram 
um caminho fraco de luz que tentava avançar pelo terreiro 
deserto e pela noite negra e negra; eram o lugar de palavras 
que não se distinguiam e que tentavam entrar pelo terrei-
ro deserto e pelo silêncio negro e negro. E José pousou o 
copo vazio no balcão, e junto à sua pele, sob a luz, sob as 
palavras, instantâneo, materializou-se o sorriso vadio do 
demónio. Sorria. Era o único que não trazia a pele escu-
ra do sol, trazia camisa e calças passadas e vincadas, cabe-
lo penteado entre a boina e as saliências dos cornos. Era 
o único que sorria. Dois copos de tinto, pediu sorrindo. 
José não precisou de o olhar. Em silêncio, esperou os co-
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pos cheios até à gota que lhes faltou para que transbordas-
sem. Enquanto beberam, o demónio não largou José com o 
olhar e, mesmo bebendo, parecia sorrir um sorriso miúdo 
que se dividia e multiplicava por mil sorrisos e mil sorrisos 
miúdos. Os homens continuavam ou pareciam continuar 
as suas conversas infinitas, os seus jogos infinitos de car-
tas, interrompendo apenas para espreitar as mudanças no 
rosto de José e o sorriso escarninho do tentador ou para 
cuspir restos húmidos de cigarros enrolados. E o rosto de 
José transformava-se. Copos sucessivos enchiam-no, aos 
poucos, de uma alegria sem razão, uma alegria de carnaval 
e ensaiados. O demónio sorria. Sorrindo, perguntou como 
estás, onde está a tua mulher que não a tenho visto? Por um 
momento, brilharam os olhos de José e parou de murmu-
rar risos para responder está onde deve estar, donde nunca 
saiu. As vozes misturadas dos homens eram então um mar 
a estender ondas de palavras sobre as cabeças; ondas que 
partiam de um rumor e se estendiam longas numa algazar-
ra difusa, para logo se recolherem, deixando no ar desper-
dícios de palavras, sílabas sem préstimo e desarrumadas 
como coisas velhas numa estrumeira. Nunca?, disse o dia-
bo a rir e a sorrir. Calou-se o José e calaram-se os homens 
para ouvir a resposta que não deu. Dois copos de tinto, in-
sistiu o tentador, sorrindo. Sabes, continuou enquanto sor-
ria, disse-me o gigante que a conhece mais que tu, que sabe 
melhor e com mais certeza onde ela anda, onde ela está. 
Da lonjura branca da sua aura de álcool, José parou para 
entender. Sob o pó, os homens, como toupeiras, abriram os 
olhos pequeninos, a querer rir mas sem saber como, a gru-
nhir apenas. José respondeu esse gigante já mentiu de mais; 
a minha mulher está onde sei que está, onde deve estar; e 
esse, se o vires, diz-lhe que me apareça, que me apareça. 
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E levantou o punho fechado bem alto e, num movimento 
prolongado, bateu-o no balcão. A cadela levantou-se e saiu 
lentamente. E José ainda disse ele que me apareça que eu 
estouro-o. Fez-se uma pausa na face dos homens e, após 
esperarem o instante certo, todos ao mesmo tempo, co-
meçaram a dançar, a voar num círculo, a rodar à volta de 
José. Ele, que apenas lhes distinguia os contornos baços e 
a mistura das cores, recuperou a alegria no rosto e rodou e 
dançou e caiu e caiu e levantou-se e dançou outra vez. Num 
canto, o demónio sorriu, finalmente satisfeito de sorrir.

 
 

Este silêncio de esperar inquieta-me. A última ovelha 
deitou-se junto aos corpos enrolados de outras debaixo 
do sobreiro grande. Penso: os homens são ovelhas que 
não dormem, são ovelhas que são lobos por dentro. O sol 
mantém-se lume e sol na lenta combustão do ar e da terra. 
Na mesma sombra que eu, encostado ao mesmo tronco, o 
cajado parece uma pessoa que me olha com dó. Diante de 
mim, pesada, a cadela levanta às vezes o olhar, também ela 
sabendo o que vai acontecer.

 
 

Os passos solenes da cadela antecediam os incertos de 
José. De tempos a tempos, parava a esperá-lo. Sob o céu, 
quando José deixou a vila e entrou na estrada de areia do 
monte das oliveiras, a noite ficou mais escura, negra. A 
melodia que os homens tinham gritado na venda do judas 
entoava ainda murmurada na sua cabeça perdida. Recor-
tado na claridade pouca da noite, o seu vulto era o de um 
estranho bicho de três ou quatro patas, consoante estives-
se apoiado no cajado ou caído de mãos na terra. E assim 
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avançava desordenadamente, na altura em que começou a 
desconfiar das moitas e do mato nas valetas. E ora atacava 
o mato e os fantasmas invisíveis com o cajado e acertava 
consigo próprio no chão; ora se largava a fugir e sentia os 
pés, de repente demasiado grandes, embaraçarem-se um 
no outro.

A barreira antes do monte mostrou-lhe o sol a levantar-
-se dos telhados da casa dos ricos. Como o escuro, dentro 
de José, o álcool tinha-se diluído lentamente na chegada da 
luz. De novo, sentiu a cabeça nítida e o peso da sobriedade. 
Olhando o sol de frente, José parou e juntou as certezas 
do que iria acontecer. Ficou. E subiu. Assim que passou o 
portão, a cadela avançou mais descansada e, debaixo do 
tanque da roupa, desmoronou-se. A casa de José, caiada e 
com barras amarelas, ficava a uns metros da casa dos ricos, 
ao fundo do pátio, atrás da nora e de um jardim pequeno 
que a senhora tinha gosto em que se mantivesse. José apon-
tou o olhar à ombreira da porta da sua casa, atravessou o 
jardim amarelecido, afastou as fitas e entrou. Na noite que 
ainda restava no quarto, sem quebrar o silêncio que as coi-
sas fazem a existir, José distinguiu a mulher sobre a cama e 
lembrou-se do sorriso do demónio, e lembrou-se das suas 
palavras. A cabeça da mulher sobre a almofada, os cabelos 
da mulher sobre a almofada eram ao mesmo tempo o que 
conquistara e o que lhe escapava. E virou-se para o berço 
e os seus gestos brandos tornaram-se mais brandos. A face 
inocente do filho brilhava no peito e no olhar enternecido 
de José. Por um instante, olhou as mãos e achou-as dema-
siado brutas para tocar na serenidade daquela pele. Fecha-
do na certeza que era sua e o entristecia e o entristecia, saiu.

Assobiou e a cadela levantou-se nova. Desatou o nó de 
arames que prendia a cancela e sentiu a cadela passar-lhe 
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pelas pernas. Enquanto o sol ganhava força aos pés do céu, 
a cadela fez as ovelhas saírem numa corrente certa, e as 
primeiras, que sabiam o caminho, arrastavam uma capa 
cada vez maior de corpos esguios, na manhã, uma maré 
oceânica e graciosa de ovelhas tosquiadas.

 
 

O mundo parou-se num quadro onde só posso continuar, 
onde o cajado só pode ficar, onde só posso continuar a 
esculpir uma forma neste pedaço de ramo com a navalha, 
onde o cajado só pode ficar a vigiar a planície como um 
ancião solene.

Todos os pássaros fugiram. Todos os bichos do chão dei-
xaram de se ouvir. Todas as nuvens pararam. Aproxima-se 
o momento. Olho o sol de frente. Penso: se o castigo que me 
condena se fechar em mim, se aceitar o castigo que chega e 
o guardar, se o conseguir segurar cá dentro, talvez não te-
nha de suportar novos julgamentos, talvez possa descansar. 
Atrás da terra, surge o grande rugido do silêncio. O hori-
zonte avança para mim num incêndio. E distingo-o. Vem a 
direito, com passos de máquina. O seu corpo, maior do que 
o dos homens, é como o de uma árvore que andasse, é como 
o de um homem que fosse do tamanho de três homens. E a 
cada passo seu, aproxima-se três passos de homem. Debai-
xo dos sobreiros, as ovelhas tornaram-se figuras enroladas e 
redondas e imóveis de lã. Mais perto, olha-me sem desviar o 
olhar. Mais perto, a raiva dos seus olhos agarra-me e puxa-
-me aos poucos. À minha frente, está parado. Olhamo-nos.

 
 

Olharam-se. Sentado debaixo de um sobreiro alto, José se-
gurava a navalha aberta e um pedaço de ramo esculpido 
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na casca. Encostado ao mesmo tronco, à sua direita, estava 
o cajado. A figura parada do gigante encobria o sol e es-
tendia de si uma sombra que acabava na sombra redonda 
da árvore. Do interior do silêncio, como do interior de um 
sonho, o gigante começou a andar. José olhou-o, como se 
esperasse, como se tivesse passado muito tempo durante 
aqueles dois passos compridos, e sentiu três pontapés se-
guidos no peito, e não se defendeu. Não procurou o cajado, 
não apertou os dedos no cabo da navalha. O gigante abriu 
bem as mãos enormes e lançou-o ao chão. José olhou-o e 
não se encolheu quando as botas cardadas do gigante lhe 
começaram a moer a carne e a chocar, rígidas, com os os-
sos: nas pernas, pontapés nos ossos, nas canelas; pontapés 
nas costas. Os instantes que passaram no silêncio, e que a 
José pareceram uma noite, não foram uma noite, foram al-
guns instantes dentro do silêncio. A suar, o gigante virou o 
corpo sem vontade de José. E, apesar do sangue e do pó na 
pele, o olhar de José era o mesmo. O gigante quis bater-lhe 
mais e apagar aquele olhar, bater-lhe tanto; mas, em vez 
disso, voltou-se e, sem olhar para trás, desapareceu. So-
bre a terra, o corpo abandonado de José estava como um 
arbusto ou uma pedra ou outro corpo que o vento levasse 
aos poucos. O cantar dos pardais e dos grilos e das cigar-
ras ia-se aproximando. José olhava directamente o sol. Na 
mão, segurava ainda a navalha aberta.

 
 

Talvez se tenha levantado mal uma brisa e as folhas dos 
sobreiros tremam agora, como mãos de velhos. Sinto o 
meu corpo enxovalhado, a fazer os altos da terra; o meu 
corpo estendido, submerso nas ondas paradas da terra. 
Talvez os pássaros e os bichos tenham retornado agora, 
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para me verem. Vejo o sol diante de mim, muito acima de 
mim, como um deus a circunscrever-me com raios de luz 
ou de morte. Penso.


