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São Luís, 28 de novembro 2016.

Que horas são?

Nenhuma... Aqui as horas não servem para coisa alguma, 
pois causam a agonia dos acontecimentos, aceleram as falas, 
tropeçam os passos e encurtam os abraços.

Neste lugar, onde as areias formam caminhos e cada duna 
anuncia sua gravidez com a barriga arredondada para cima, 
o sol é que dita o tempo, sem a feiúra de cortá-lo em pedaci-
nhos. Ou é dia ou é noite. Mas a madrugada é quem os separa, 
quando não é nenhum e nem outro, apenas o instante em que 
os sonhos se desamarram.

Sentadas em um tronco caído de cajueiro, estão elas duas 
de frente para o mar como se esperassem o mesmo amor que 
partiu para a pescaria, e ainda demora. De longe se pode ju-
rar que são a mesma pessoa, espelho uma da outra. Desde 
os brancos cabelos, as anáguas compridas e transparentes, os 
vestidos finos, até as mãos trêmulas, segurando os cajados es-
curos e retorcidos.

Irmãs gêmeas, nasceram numa madrugada de tempestade em 
que a parteira, após observar com uma lamparina todas as par-
tes dos corpos delas, chamou o pai e lhe disse: “Nasceram feitas 
anjos. Consegue ver as asas assim por dentro, como se fossem as 
pontas das costelas?”. Ele respirou contente, foi até à janela com 
os olhos de maré cheia, e mesmo com aquela ventania levantando 
as areias e clarões gaguejando no céu das ilhas de Lençóis, abriu 
os braços e gritou que o mundo não acabava tão cedo.
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Retorcendo a claridade, por entre os galhos dos manguezais, 
o dia há pouco nasceu. As duas ainda sentadas no tronco caído 
se olham, e se alegram vendo aquele cemitério de barcos ali em 
frente com tantos nomes desbotados, restos de cores e solidões 
que procuram um lugar para se sentarem, feito passageiros.

Um caranguejo vindo do mar, matraqueia suas patas cor-
tando a manhã, e, parando na frente delas, faz com que en-
tendam que quer subir no mesmo tronco em que estão, e ficar 
ali, como está agora entre as duas, com um olho em cada uma, 
atento ao que elas começam a falar. 

De longe conferem os barcos ... Um, dois, três, quatro... 
Até o décimo quarto, com o mastro solitário, de velas apa-
gadas, casco furado e que os meninos dali, cheios de medo, 
acreditam que é por onde Dom Sebastião entra para dormir, 
deixando seus cachorros de olhos iluminados como vigias.

Distante, algumas mulheres passam com seus baldes e vasi-
lhas vazias. Sombras que caminham em fila, pisando os sinais 
que procuram entre as dunas, e quando encontram cavam po-
ços com a mão nas brancas areias. Depois de algum tempo, a 
água aparece feito um olho, igual ao de uma criança que acaba 
de nascer e, assustado, vê todas as coisas ao redor, e vai brotan-
do cada vez mais. Lágrimas, e águas.

O caranguejo atento, matraqueia novamente as patas, exi-
gindo silêncio para um bando de cachorros barulhentos que pas-
sa veloz, latindo na praia atrás de um bode assustado, que berra 
também, esticando as distâncias. 

As gêmeas limpam os olhos das finas areias que caminham 
naquelas praias, e apontando para a beira do mar, começam 
a desfiar histórias, dessas que são tecidas como cortinas feitas 
de retalhos. Mas em vez de estampas, são os nomes dos barcos 
que se costuram.
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— Piedade Maria, parece que Deus nos esqueceu aqui. Re-
para como ninguém do nosso tempo está vivo. A vida se can-
sou de todos eles. 

— Maria Piedade, tu tem razão. Nós fomos esquecidas 
mesmo. Até os barcos já começam a apodrecer e todos esses 
nomes são apenas memórias. E nós aqui, feito pedra. Mas de 
quem foi a ideia de não deixar cemitério aqui na ilha de Len-
çóis, dizendo que morte atraía morte?

— Do nosso pai, que ao ver nossa irmã morrendo um dia 
após completar quinze anos, foi enterrar seu corpo lá no po-
voado de Bate-Vento. Nossa mãe chorou todos os dias, dor 
de nunca sarar. Os moradores daqui o seguiram e, em pouco 
tempo, ninguém mais era enterrado aqui. 

Elas se levantam em silêncio e caminham em direção à bei-
ra do mar onde os barcos dormem, cansados de horizonte e 
sem desejo de vento. O caranguejo as segue, arranhando dese-
nhos nas areias.

— Piedade Maria, sente que esses barcos têm cheiros dife-
rentes ou é caduquice minha?

— Não é não, também sinto. As coisas guardam as pessoas.
Nesta manhã, o mar parece maior que o de costume, e pas-

sando a mão no casco do primeiro barco, Maria Piedade, vai 
deslizando suavemente os dedos sobre aquele nome de letras 
escuras, e pergunta a Piedade Maria:

— Neméias... Tu lembra dele?
Ela balança a cabeça, sem muita certeza.
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Neméias, o barco albino

Como tantos outros das ilhas, nasceu albino, por isso se as-
semelhava às estrelas, não sabia andar em claridade. Jamais viu o 
sol frente a frente. Era à noite que saía de porta em porta, colhen-
do as histórias que os outros deixavam plantadas durante o dia. 

Na noite do seu nascimento, os galos inventaram de cantar 
mais cedo, e a parteira acordando sobressaltada sentiu que ha-
via chegado a hora de trazê-lo ao mundo. Nasceu como quem 
não nasce. Chegou sem causar dor, sem demoras, sem que se 
contassem as horas de ansiedade dentro dos pais e parentes, e 
nenhum choro se ouviu naquela casa.

“Apareceu como um sururu, que na fervura da água, abre 
as duas cascas e se mostra” – disse a avó, tomando-lhe no bra-
ço e fazendo um lento sinal da cruz sobre a testa dele.

Talvez pela quantidade de sombras que crescia diante da 
lamparina, ninguém naquela madrugada percebeu o que a sua 
mãe, o amamentando nas primeiras horas da manhã do dia 
seguinte, via sem a acreditar: era sim, albino, mas diferente de 
todos os que andavam por aquelas ilhas: a palma da mão direi-
ta era escura. Um destoamento de cor diante do resto do corpo.

A parteira que ainda dormia na casa, a avó e o pai, foram 
chamados ao quarto às pressas. A mãe, ainda amamentando, 
olhava a mão dele, como se nela tivesse alguma explicação, e 
nem percebeu quando os três entraram de uma só vez, pen-
sando que alguma coisa estivesse acontecendo com o menino. 
Depois se acalmaram e ao verem a mãe mostrando a mão de 
Neméias estendida, a parteira tomou coragem:
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— Por esses olhos que me foram dados e, guiados por 
Santa Luzia, nunca tinha visto isso. Como pode um gazo ser 
branco como as nuvens do céu e a palma da mão ter a cor das 
tempestades?

O pai se aproximou, estranhando aquele acontecimento:
— Parece um sinal. Mas, se fosse apenas um sinal, não 

seria tão perfeito assim, tocando só a palma – E continuou a 
revirar a mão do menino, procurando alguma coisa escondida, 
quem sabe ali por entre os dedos.

A avó foi a única que após ver de perto aquela marca escu-
ra que tomava toda a palma da mão, deu um sorriso, beijou a 
cabeça da filha e os acalmou: 

— Não há estranhezas no menino, apenas puxou para o avô.
— Como assim, para o avô? – Perguntou a filha, coçando a 

cabeça, pois nunca ouvira falar disso nas conversas da família.
Mas a avó não esticou o assunto, disse que “sim” e foi sain-

do do quarto em direção à cozinha para fazer o café, com a 
claridade anunciando o dia nos batentes e pelas frestas das ja-
nelas. Mas parou na porta, e, se virando para os três que ainda 
traziam os olhos espantados, pediu:

— Acreditem nestes cabelos brancos, descansem e deixem 
ele se alimentar. O primeiro banho quem vai dar sou eu, viu? 
Preciso conversar com esse menino. 

Assim que terminaram o café, e o sol aparecia por trás das 
palmeiras da beira do mar, a avó levou uma bacia para o quin-
tal e mergulhando as pontas dos dedos viu que a água estava 
morna. Pegou o neto com carinho e começou a lhe percorrer o 
corpo com mãos suaves do primeiro banho.

— Mas quem diria, hein? Nem eu, nem minhas irmãs e 
nem meus irmãos, muito menos minhas filhas ou meus filhos 
trouxeram essa marca de nascença. Mas tu, o mais novo da 
família, foi carregar a marca do teu avô. Sangue é sangue, es-
corre por dentro, sem que ninguém veja. 
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Ele abria a boca num resto de sono e, com esforço, tentava 
manter os olhinhos abertos.

— Teu avô iria gostar de te conhecer e tu, com esses olhos 
curiosos, aprenderia muito com ele. Deixa só os teu ouvidos 
guardarem as palavras que te contarei sobre essa marca que tu 
traz na mão. Quem sabe se um dia tu não vai até às dunas ver 
o céu estrelado?

Correndo à noite, feito bicho solto naquelas areias, subin-
do em barco, tangendo cabras e bodes, ouvindo histórias com 
os meninos das ilhas. Logo Neméias se tornou rapaz. Sempre 
com a mão na frente dos olhos, se protegendo da claridade. Ali 
naquelas ilhas, quanto mais o sol é claro, mais se deixa de ver.

Depois que o tempo cresceu, certo fim de tarde, a avó esta-
va na rede, admirando os barcos que voltavam do mar e a fala 
dos homens e mulheres distantes arrastando camarão, quando 
lhe chamou.

Ele espiou pela abertura das janelas e, contente viu que o 
sol havia se escondido. No céu acinzentado, poucas estrelas se 
mostravam.

— Vem aqui, meu filho! Põe uma camisa que o tempo está 
frio! Chegou o dia de ouvir a história do teu avô. 

Ele arrastou o banco de madeira mais para perto, e seu cora-
ção se acelerou ao vê-la começar aquilo que para sempre cami-
nharia por dentro dele. Ela contava histórias como quem conta os 
dias, esquecida das pressas. Mascando cada palavra, feito fumo.

— Teu avô era um homem bom. Querido por todos desta 
região. Vivia pescando e nunca deixou faltar nada para nossa 
família. Às vezes, eu até me zangava, pedindo que ele descan-
sasse um pouco, mas ele nunca me ouvia Gostava de andar por 
cima do mar e de ver a fartura em nossa despensa. Dizia que se 
não fosse à noite, que horas trabalharia? É só fechar os olhos 
que ouço a voz dele me dizendo: “Mulher, tu esqueceu que nós 
albinos, temos a pele frágil como as asas de borboleta?”.
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