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Era uma noite de Inverno, embora não chovesse, e quando cheguei a Algés 

já havia partido a última camioneta de carreira. 

Estava então no Teatro há relativamente pouco tempo e como as posses não 

eram muitas não tinha hipóteses de utilizar táxi com frequência pelo que tinha, 

obrigatoriamente, de calcorrear a pé o caminho que nos separa de Linda-a-Velha. 

Estávamos então nos anos cinquenta e a estrada era de má qualidade, era o que se 

pode chamar um caminho deserto com terra e árvores velhas de um e outro lado e 

tanto mais tenebroso nas noites de inverno, pelo que medroso como era, quase 

sempre o meu pai me ia esperar ao caminho, o que não aconteceu naquela noite, 

pelo que lá vinha de coração ao pé da boca em grande ansiedade quando, de 

repente, pressenti que alguém caminhava atrás de mim e não pretendendo sequer 

olhar tremi como varas verdes e continuei o caminho embora receoso. 

Entretanto, aproximou-se de mim o dito indivíduo que me cumprimentou 

salve-o Deus, não precisas de ter medo que eu acompanho-te, como aliás o tenho 

feito sempre. Fingi não perceber a insinuação e perguntei mas conhece-me? De 

facto, jamais havia visto tal homem e ele continuava, acredita que te conheço 

desde sempre, sei perfeitamente de tudo que fizeste como por exemplo para 

ingressar no Teatro de onde vens, que a tua família não aceita semelhante 

profissão, enquanto eras amador iam tolerando mas como profissional não. Eu 

estava abismado, não conhecia o homem de parte alguma mas que era 

extremamente simpático, era. E continuava, eu conheço-te desde sempre, direi 

mesmo desde que nasceste, senão antes e eu estava cada vez mais surpreso pois se 

tinha vinte e um anos, enquanto ele aparentava um pouco mais, como era 

possível? Mas falava com tanta convicção que estava encantado e caminhava sem 

receio a seu lado, direi mesmo que me sentia bem, feliz com o encontro, com as 

palavras e convicções daquele homem, havia qualquer coisa de diferente, algo de 

belo, e atrevi-me a perguntar-lhe conhece os meus pais? Ele sorriu e disse desde 

sempre, eu até assisti ao casamento deles no ano de 1933, mais concretamente, 

em seis de Agosto. Aqui olhei-o e interroguei-me mas como, se é tão novo? Mas 

da sua cara irradiava uma claridade tão profunda, uma luz tão forte que no meio da 

escuridão parecia um raio de luar que me fez estremecer, inspirava confiança, 

ternura e a sua companhia era tão agradável que cheguei a desejar que o caminho 

fosse mais longo para não me privar dela tão rapidamente. 

A meio do caminho levantou-se um vento forte e eu disse meu Deus, meu 

Deus, se cai uma bátega de água vamos ficar encharcados até aos ossos, no seu 

caso não tanto porque tem uma boa capa. De facto ele envergava uma capa longa 

que o negrume da noite não deixava distinguir se era azul ou preta, era de facto 

escura e ele sorriu, levantou um braço e o vento, como por magia, amainou de 

imediato. Que estranho era aquele homem que tudo sabia da minha vida ao mais 

pequeno pormenor, dos momentos de alegria, dos momentos de tristeza e das 

razões que lhe deram origem. Ele via para além de mim e profetizou a minha saída 

do Teatro o que contestei dizendo-lhe que se tudo sabia da minha vida, sabia 



quanto havia lutado para fazer o Conservatório e ingressar no Teatro e quanto 

difícil era progredir nesta arte, e disse mais, a minha vida é o Teatro desde… e 

interrompendo-me não me deixou concluir, eu sei, desde muito novo que sonhaste 

ser actor quando no terraço da casa onde nasceste, imaginariamente, fazias vozes 

e interpretavas personagens, embora fosse uma representação sem público, mas 

isso fazia-te feliz e rias de ti mesmo, de facto é verdade e perguntei-lhe como sabe, 

se ninguém via? Sei, como te disse sei tudo da tua vida e para além dela e posso 

garantir-te que embora a representação, essa arte do faz de conta, esteja sempre 

em teu coração e sofrerás bastante com o afastamento dos palcos e do cheiro 

característico daquelas tábuas de que tanto gostas, acabarás por ser feliz. Verás! 

Embora achando estranha semelhante profecia e sabendo que as “teatrices”, 

como a minha família encarava a situação que não lhe agradava e contestavam 

apelidando-me de palhaço, não estava no meu espírito abandonar o Teatro onde 

estava sendo bem aceite e recebendo alguns elogios, não tomei como certa 

semelhante afirmação e cada vez mais intrigado interroguei-me, mas quem será 

este homem que até se permite prever o futuro? Atrevi-me a perguntar-lhe mas 

também é natural de Linda-a-Velha como eu? Ele sorriu dizendo-me a minha 

terra não é aqui! Acaso ainda não sabes quem te acompanha, tu conheces-me tão 

bem, eu até sei que me amas desde tenra idade. Estávamos precisamente junto do 

Palácio dos Aciprestes, onde a partir daí a estrada melhora  e estava mais 

iluminada e exclamei que o amo? Que o amo?! Sim, eras muito pequeno quando 

alguém te falou de mim e logo me amaste. Incrédulo perguntei mas quem é o 

senhor? e num rasgado sorriso cobriu-me com a sua capa e numa voz doce como o 

mel disse: “SOU JESUS”. 

Caí prostrado a seus pés que beijei e como São Tomé apenas consegui dizer: 

- “Meu Senhor e meu Deus” e num ápice Ele desapareceu da minha presença, foi 

precisamente quando acordei e tudo não passou de um sonho, um sonho 

maravilhoso. 
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