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À Isabel.
Em todos os círculos.
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Parte I

Les Regrets.
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Capítulo 1

Elvas, aos vinte e oito de outubro do ano da Graça de 1658

Encontro consolo na sombra. Meu perfil alcança a parede. Mira-
-me o sol como um amante escondido entre acantos. Rodo um pou-
co. Eis-me senhora de muitos perfis, definindo o corpo em eclipse. 
No ventre que redondo desenha um outro, digo e vejo: sou. Não sou. 
Eu, Catarina, encerrada nesta cela há sete dias, horas quantas não sei.

A malga de sopa fumega. Repousa no chão da cela. Ao canto, o 
balde das necessidades. Cumpro com escrúpulo o dever de comer e 
vazar a tripa. Nestes dias, a minha existência mais não faz que sus-
tentar a passagem lenta do alimento ao excremento.

De novo se ouvem tiros. Passos apressados de monjas ante a 
porta de minha cela, o soalho rangendo sob elas, fremindo ante a 
formidável bombarda que desflora a cidade. Terá o convento que me 
alberga forças para suster a investida de Castela? Ausculto-o, temen-
te de que a qualquer momento desabe, esmagando-me sob pedras e 
vigas. E a meu filho, no frágil resguardo do ventre.

Tenho por companhia – além da cama e do genuflexório – o Cristo 
crucificado. De olhar erguido ao abandono do Pai. Estremecendo ante 
explosões que sobre Elvas espalham a ferralha incendiária. A oração 
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penitente que me foi ensinada, dita e redita tantas vezes quantos os 
meus pecados, aflora por vezes os lábios. Estranha à minha vontade, 
surge sem apelo, discorre seu pranto, torna por fim às catacumbas de 
onde emergiu. Melhor faria chorar abraçando os muros. Mas a cal 
conventual, que dilui o corpo, não consola. A exiguidade da cela alarga 
a dor. Como o fogo nas encostas, o desespero faz pasto do que alcança.

Sete dias passei em tormentos. Nas horas solares, os sonhos 
apelam-se entre vigílias. A noite confunde-me com o seu silêncio e 
permaneço acordada. Rezando pela alva, consegui adormecer entre 
o Pater e a Salve Regina. Sonhei que fios de fumo ascendiam entre 
as pranchas do soalho, o fumo de um fogo lavrando oculto, como 
um arado singra, tábua a tábua. Sobre um altar estava uma Senhora: 
pálida, em susto. Tão branca quanto a seiva que, ascendendo pelos 
canais vivos do lenho em que fora esculpida, lhe veiculava a santi-
dade do pedestal à auréola. Os pés e dedos mínimos, com unhas de 
madrepérola. O seio irrigado de leite diáfano.

Dos sonhos que membro faço por compor palimpsestos. 

Terra. Vejo terra revolvida em monte. Sobre ela esvoaçam cor-
vos. Debicam vermes e escaravelhos. Ao longe, a linha branca do 
horizonte. As árvores guardam-me sob si. Um ribeiro corre entre pe-
dras. No fundo jazem lúcios adormecidos (interrompe-me o sonho 
um longínquo alarido).

Um caminho de areia vai coleando entre colinas. Recortadas 
no céu amarelo, há muitas torres com estandartes desfraldados ao 
vento. Um cortejo caminha para a cidade: cavaleiros escoltam uma 
carroça vermelha. Ali vem a noiva menstruada. Lanceiros à fren-
te, depois archeiros. De súbito, ouvem-se descargas de mosquete, 
tombam os cavaleiros como quilhas. As mulas atreladas à carroça
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partem numa desabrida cavalgada, nela me vou aos solavancos, 
quem me para, quem me salva? 

Perto do ribeiro, junto ao tronco de uma árvore estranha, da-
quelas que crescem no Novo Mundo, com folhas de palma, uma 
mulher amamenta o menino. Uma loba esconde-se entre os arbus-
tos. Tem os dentes amarelos. Uma loba trajando de seda verde. A lua 
encobre o sol, a escuridão avança. Por momentos, o negrume é o do 
fundo de um poço. O sol torna. A mãe morta mostra-me com o dedo 
o ventre aberto. A loba devora-lhe as tripas.

Um lamento mungido ecoa nas abóbadas. Acordo em sobressal-
to. O lamento repete-se, como se por algum conduto houvesse tran-
sitado da informe matéria dos sonhos à dura realidade. Levanto-me, 
abeiro-me da janela. Uma vaca segue pela mão do talhante para o 
pátio do dispensário do convento. Lamento o pobre animal que à 
ceia será repartido pelos ventres das monjas.

Dia de carne. Quarta-feira. Mantêm-se os hábitos. O convento 
faz por esquecer a guerra que assola a vila. Os sinos não se calam 
ante o troar dos morteiros. As orações rumam aos céus como colunas 
de fumo desenvoltas. Os santos derramam dos altares a mais beata 
complacência. Até os pássaros chilreiam ilusões da paz quando se ca-
lam as bocas de bronze. Penso: podem os lobos conhecer a bondade?

Há meses, no lavadouro do convento, tive uma visão. As pedras 
do tanque tremiam à tona de água. Lavado fora o lodo que semana 
após semana recobre o fundo de uma cinza verde. A fonte gorgo-
lejava. Duas lavadeiras mergulhando os antebraços fortes na água 
faziam dançar lençóis com movimentos de medusa. As paredes altas, 
cobertas de hera. Ali se respira um perfume de líquen e humidade. 
Os sons perpetuam-se tranquilos entre muros. É aquele um lugar de 
paz. Uma capela ignorante de sua santidade.
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Chegava carregando uma cesta de lençóis. Pousei o fardo no re-
bordo do tanque, alterada pelo esforço. Reparei então no menino sen-
tado sobre o muro. Banhava as pernas. Inquietou-me sua presença. 
Seria filho de alguma das lavadeiras? O menino quedava-se a olhar 
para mim. Admirei-lhe a seriedade do rosto: o lábio superior levemente 
leporino, as feições de putto. Muitas refrações e reflexões de luz valem 
naquele lugar a confusão dos sentidos. A que soma o eco dos gestos 
cadentes de quem lava. Eram então os raios refratos, pensei, que feriam 
aquele rosto e lhe concediam a auréola. O menino permanecia, inten-
samente presente, intensamente luminar. E atrás dele vislumbravam-se 
duas grandes asas de cristal, coleantes como algas erguidas ao céu. Um 
serafim sentado refrescando as pernas. As pedras de granito sentiriam 
melhor que ninguém a consistência de suas nalgas: carnais ou etéreas.

Certo é que, debruçando-me sobre a água, contemplei o fundo do 
tanque, e depois a minha própria imagem. Vi um pombo cruzando o 
céu invertido. Quando de novo ergui o olhar, o menino desaparecera. 
Apenas as duas lavadeiras cabisbaixas em seus mesteres. Confusa me 
fiquei e disto não falei a ninguém.

Cede o silêncio à bombarda. Como um cálice amargo de muitas 
faces rodando nas mãos do condenado. A guerra retoma, também ela 
cuidando de seus horários, de uma certa ordenação. Da janela, vejo 
os canhões no Monte da Graça que expelem pequenas nuvens que o 
vento esgarça. Sucede-lhes o estampido. Na praça, soçobram muros e 
telhados sobre gente inocente.

Os pombos enlouquecem voando em oitos. Na igreja, minhas 
irmãs redobram em intensidade os rosários. As preces soltam-se das 
línguas. Não morreremos, Senhor: apenas vos entregaremos a alma. 
Assim nos ensinam as superiores. Corroboram-nas os santos impassí-
veis que por nós velam dos altares.
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Já a Morte pelo fogo que grassa na vila se tornou companhia. 
Imagino que, se o aprouver a Deus, irromperá do teto em forma de 
bala incendiária, tragando-me e digerindo-me numa explosão. Não 
a temo, a essa visita importuna. Outra morte porém me amedronta: 
aquela que estrangula mãe e filho no parto. Essoutra, não a quero 
ver. Pressinto-a presente, paciente e predadora, rondando as horas.

Encerrada nesta cela, passo as horas em busca de memórias, 
como se delas tirasse sustento. Se hoje é vinte e oito de outubro, 
cumprem-se menos de nove meses sobre a minha chegada ao con-
vento. Abalei da casa paterna após o Entrudo. Três dias depois, aqui 
me vi, neste umbral do céu, neste purgatório penitencial. Mas não 
cuideis, que desses sucessos farei rigorosa relação. Por ora, deixai 
que vos diga:

No convento das domínicas de Elvas existe uma enfermaria. Ali 
se curam as monjas ou trespassam das agruras do mundo. O consolo 
tarda por vezes entre as acamadas. Longos meses ou anos permane-
cem em espera, sem vislumbre da misericórdia divina, carcomidas em 
escaras, aquietadas por ossos quebrados. Juntas formam um animal 
abstrato, passivo, carente de todos os cuidados.

Comecei meu noviciado mudando os bacios, fazendo, em segui-
da, relação à Madre Intendente dos conteúdos ou de sua falta. Apren-
di o tratamento das escaras, diferenciando-as pelo teor do pus, a umas 
acudindo com óleo de Espinheira Santa, a outras com Bálsamo das 
Índias (havia no claustro um pequeno canteiro de plantas curadoras 
utilizadas em certos preparos). Naquele antro – que torna alegre a 
caverna de Platão – adora-se a luz de Deus na penumbra. O ar car-
regado de suor e urina cedo perpassa a pulmoneira e faz-se bílis nas 
doentes e serventes. Numa braseira deitam-se folhas de tília para ate-
nuar os cheiros. Durante as noites, uma pequena tosse em antifonário 
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convoca outras, que se chamam sem descanso de cama para cama, 
como cães no ladrar.

Tomei como dádivas os momentos breves em que saía: para a 
confissão vespertina onde vazava os escassos pecados que me eram 
concedidos, para a ida à fossa em que vazava as imundícies das doen-
tes – passando todavia pelo pomar. As missas de laudas ou vésperas. 
Os passeios pelo claustro, onde a luz e o ar fresco permaneciam longa-
mente incompreendidos pelos sentidos saturados. Retiro o refeitório 
da lista de delícias: penosa e nauseenta obrigação. Ainda não me li-
vrara dos relentos da enfermaria quando me punham o prato à frente. 

À freira enferma, a resignação. Que das dores presentes se faz 
viático para o céu. Todavia,

Se a pele desencarnada: chá-de-fel-da-terra e fígado de cabra cru.
Se de lombrigas padecendo: a bênção de Santo António de Pá-

dua, um rosário de Lírio, raiz de malva infusa ao dormir.
Se de dores na ciática: talha-se vela virgem na mão da doente às 

horas da Trindade, que outro remédio não se conhece para este mal.
Se um tumor: emplastro de excremento da enferma.
Se asmática ou sofredora dos brônquios: xarope de agrião, car-

queja ou sugamel. Em recomendável adenda, gato preto guisado com 
folha de hortelã.

Se moribunda: deve a irmã vigilante atentar que a confissão pre-
ceda o trespasse, não se extraviando assim a alma em seu caminho 
para Deus.

Entre as acamadas, afeiçoei-me por Engrácia. Sétima filha de 
uma ínclita família, fora destinada ao convento logo após o par-
to, frustradas as esperanças de um varão. Com doze anos cruzou a 
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mesma porta por que eu entrara. Tinha agora setenta e seis anos. 
Magra de carnes, austera de espírito, calando todos os queixumes. 
Voz rara e grave. Descobri-lhe uma escara feia num pé. Lavei-a 
com desvelo. Apliquei-lhe um emplastro de gerbão moído em azei-
te. Dias depois, o pus secara, uma crosta recobria-a. Um cuidado 
sem mais. Engrácia morreria em breve. O fígado inchara, uma tez 
amarela de peixe podre cobrira-lhe a pele, antecipando a cor da 
mortalha. Os olhos enterravam-se em papos sombrios.

Uma noite, Engrácia chamou-me. Pediu que me sentasse a seu 
lado. Contou, em voz baixa, que no paço em que nascera havia 
um jardim com buxos. No meio, um fontanário de granito onde 
pescava rãs com as irmãs. Era feliz, acarinhada por todos. Um dia, 
descobriu-se ao acordar manchada de sangue. Correu em susto até 
sua mãe.

Estranhou que a mãe chorasse por vê-la assim. “Vou mor-
rer?”, perguntou. Uma semana não decorrera sobre o sucedido, 
Engrácia partiu para o convento. De início, procurou sua mãe vi-
sitá-la. Engrácia recusava-se a vê-la. Nunca respondeu às cartas 
depois enviadas.

Por muitos anos, orou na dor, pedindo por ela e só por ela, 
esquecida dos enfermos, dos benfeitores e das almas condenadas. 
Amordaçara a esperança em seu coração. Dos vivos que amara com-
pôs um fresco de soledade. Como se revestem paredes de seres mito-
lógicos. Não mais voltaria à casa ancestral. A morte seria o último 
reduto de novidade em seus dias. Por isso, empenhou-se no próprio 
fim fazendo por se queimar nos ferros de engomar. Deixando de 
comer em seguida.

Tinha vinte anos quando a deram por moribunda. Jacente na 
enfermaria, pesando pouco mais que um sambenito, atendia as som-
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bras. Recebeu a extrema-unção sem confessar pecados. Porém, na-
quela que seria a hora última, rodeada pela escuridão maior, anteviu 
uns olhos claros. De uma andorinha negra e branca, como os hábitos 
das domínicas. Sentiu na fronte um passar de dedos. Uma presença 
esgueirava-se por entre as malhas com que circunscrevera o seu ser. 
Não era um anjo canónico. Mas, por certo, os gestos rechaçavam o 
império do desânimo longe da fossa em que caíra. Estrelas se veriam 
à noite. Um rosto alvo, olhos azuis. A aparição tornou-se compa-
nhia, cuidando de Engrácia noite e dia, segurando-lhe por vezes a 
mão como quem retém uma despedida. Dava-lhe a beber chá de los-
na à náusea. Enrolou em seu pescoço um cordão com uma medalha 
da Senhora do Fastio.

Nesse momento, reparou Engrácia que sobre o pescoço do anjo 
pendiam melenas claras. O sussurro que ouvia durante a noite eram 
afinal estórias de ninar: das ceias com que os pastores acudiam aos 
peregrinos perdidos nos montes, do suco das groselhas que tinge os 
vestidos alvos, da fome dos Judeus saciada pelo maná. Com paciên-
cia infinita insinuou-lhe o desejo de comer. Preparou-lhe caldos le-
ves, que do estômago faziam aconchego. E quando tornou Engrácia 
a falar, ouviu-a. Sem lhe admoestar a tristeza, a carência de fé.

Fortaleceu-se o corpo de Engrácia deste novo alento. Fortale-
ceu-se a alma. A soledade apaixonada convertera o claustro num 
canteiro de uma só flor. Quando a via, à outra, lembrava-lhe sua 
irmã mais velha. As horas na sua companhia eram plenas, e as de-
mais demorada espera. Um dia, Engrácia deixou a cama em que já 
não ia morrer.

Dedicou-se a Deus e aos silêncios entretecidos com a mulher 
amada. Juntas, aprenderam a partilhar o leito. E como nos madrigais, 
abalavam-se pela alva. Oravam juntas, abriam o coração às doces 
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setas de um celestial caçador. Os dias frutificaram uma felicidade 
branca, colhida em segredo. Engrácia calou-se na confissão porque 
sabia não ser este pecado algum. Temia a denúncia. Que sabem os 
padres do amor senão a renúncia?

Anos depois, morreu a companheira. De varíola em seus braços. 
Engrácia não esmoreceu. Conhecera o amor. Mantinha-se o vento 
que lhe enfunava as razões de viver. E assim, agora que os seus dias 
findavam, ou porque algo no meu rosto lhe lembrara algo que jul-
gava perdido, Engrácia consentiu a lembrança. Segurou-me as mãos. 
Acariciou-as enquanto pôde. Lentamente, consumiram-se as velas no 
oratório. Até à escuridão. Pela alva foi seu corpo retirado do leito.

A Madre superiora chamou-me três dias volvidos sobre a mi-
nha chegada. Recebeu-me sentada num cadeiral. Mandou que me 
ajoelhasse diante dela, estendeu a mão em que flutuavam veias azu-
lejadas. Beijei os dedos deformados. Fiz menção de levantar-me, 
reteve-me a mão imposta sobre o meu ombro.

Iniciou a Madre um longo discurso, fiando a voz em maviosas 
modulações. O progresso da tarde na sala capitular circunscrevia-nos 
mais e mais no globo luminoso de uma única vela acesa. A Madre 
discorreu sobre a paz do Senhor, aquela que do deambulatório con-
ventual se alcança. Da oração que repele o Maligno Tentador. Do 
pecado maior que é ansiar a morte mais do que a vida. Do magistral 
lavor da fé nos espíritos transtornados. Na resignação oratória e na 
virtude de nos tornarmos uma só alma e um só coração em Deus.

Da doçura do discurso não fiz caso nem consolo. Doíam-me os 
joelhos e disso me queixei. A madre respondeu seca:

“Habituai-vos, que muitas horas permanecereis no genuflexó-
rio. Que vos sirva de consolo a imagem de Maria orando no sopé da 
cruz, mirando as chagas do Filho.”
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E deverei eu morrer aqui? Insisti.
“Morrer para nascer de novo. Rosário após rosário, dia após 

dia. Longo tempo o grão de mostarda viveu entre os espinhos. Até 
que o Ceifeiro o livrou das ervas daninhas que o oprimiam. O grão 
medrou, tornando-se a mais bela árvore. Para isso o destinara Deus. 
Sabei, noviça Catarina, que devem as portas desta vida fazerem-se 
estreitas para que larga seja a porta do céu. Aqui, rezando, obra-se 
pela salvação: nossa e dos benfeitores do convento. Do passado não 
guardeis memória. Livrai-vos da tentação do século. Quem por aqui 
passa não mais volta ao que era: o Espírito Santo penetra-o e ilu-
mina-o por câmaras até então ignoradas. Por ora obscuras – como 
túmulos cerrados.”

Prosseguiu, erguendo os olhos para a abóbada:
“Uma pomba, filha minha, voando do regaço do Pai, fará ni-

nho em vosso coração. Acolhei-a. Deixai-a conduzir-vos para o mais 
belo encontro. Um Esposo resplandecente aguarda acompanhado de 
um séquito de santos e serafins. Pensai na santa que vos deu nome, 
aquela que se guardou para Deus recusando todos os reis que diante 
dela se prostravam. Assinalada sois por entre as demais.” 

E quantos reis não foram: alguns decrépitos, outros jovens e 
pomposos, bastos em onças de ouro e herdades por esse reino. A 
todos redundei meu Não. Minha mãe amuando à morte. Meu pai 
mostrando indiferença.

“Porquê?”, perguntava-me Mariana, a criada que me criara. 
Não sei, Mariana.
 “Acaso vos prendeis de amores por alguém?”
Não, Mariana.
Aceito porém que, mesmo longe do bem-querer a um homem, 

a exigência inegociável do amor sentenciasse as recusas. Desde-
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nhava todos os fidalgos que me rondavam, cúpidos de meu dote. 
Bem porfiava o velho confessor a soldo de minha mãe: “Valem as 
paixões da alma, precárias e sem lei, pouco ou nada, Dona Catari-
na.” Estranho conselho do celebrante do sacro contrato. Mais do 
que os esposos, deveria ele unir diante do altar rendas e dívidas, e 
abençoar no fim a prosperidade de duas casas jungidas.

Antevia as cinzas do futuro: o meu ventre procriando submisso 
à verga conjugal. Os dias outonais passados bordando, compondo 
as fitas no cabelo de minhas infantas. Umas morreriam por certo em 
tenra idade, não morresse eu parindo-as. Resignai-vos, dir-me-iam os 
padres no confessionário.

Não. Por ora não quero esposo, respondi a minha mãe. Propu-
nha-se o Senhor Pedro de Assunção Moura Taborda, fraca figura, 
magro e desengraçado. 

“O que nasce torto tarde ou nunca se endireita. Tereis um dia o 
que mereceis.” Respondeu minha mãe. 

Ficou a ameaça suspensa. Meu pai morto e deposto sob uma 
laje, ladeado de meu irmão Sebastião – acompanhando-se até ao Juízo 
Final –, anunciou Dona Luísa que me tornaria religiosa. Decisão há 
muito tomada, por certo oculta da vontade do marido moribundo.

Dei-lhe razão: nunca conseguiríamos viver juntas sem meu pai, 
tribuno ante a perpétua contenda. Dizia meu pai, rindo: “Três mu-
lheres numa casa: uma viva, outra morta, a terceira pintada numa 
porta.” A terceira, que num retrato suspenso nos salões completava 
a insustentável trindade feminina, era minha avó Catherine. Falecera 
pela idade dos meus doze anos.

Lembro o dia de seu enterro. As janelas ostentavam colchas 
negras que o vento, descendo o vale de Alcântara, agitava. O cor-
tejo fúnebre no pátio, com muitos coches e cavalos de xairel preto. 
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Aguardava-se a chegada do cônsul de França. Um renque de carpi-
deiras feria-nos os ouvidos de dor encomendada.

Detesta-se a humidade desses dias. Minha avó no féretro, o ros-
to em paz azulada. Saberia ela de sua própria morte? Porque mui-
tos trespassam ignorantes: assim pensei julgando vê-la serenamente 
dormindo. Minha mãe segurava-me a mão. Lembro-o. Essa mão tão 
lesta em esbofetear-me tremia naquele dia. Como se pedisse guarida.

“Esquecer”, disse a madre. Lembrar, ao invés, pensava. Lembrar 
tudo. Tomar o passado como remédio para a loucura. Fugir ao olvido 
de mim. Combater a modorra do convento exacerbando memórias 
de desmandos: procissões pagãs em dias santos, fugas a cavalo pelos 
campos de meu pai adentro, bailes ébrios à luz de muitos castiçais. 
Falsas promessas a gentis fidalgos a quem atraía sob os balcões para 
depois verter-lhes águas sobre a plumagem dos chapéus.

Quis a madre superiora que pousasse a face no seu regaço. Espe-
raria ela o derrame de lágrimas que rende a noviça ao chegar ao con-
vento? Desengano, porque me fiz de pedra. Perguntei por meu malão 
de viagem: estava em cuidados pela caixa que sempre me acompanha 
e em que guardo cabelos de meu irmão Sebastião. De abri-la e cons-
tatar o teor fulvo que ainda os embeleza, conforto-me. Sinto enorme 
o lugar vago: meu irmão, meu consolo. Respondeu a madre: “Despi-
das viemos ao mundo, despidas renascemos para o Senhor.”

Beijou-me na face: “Ide em paz, senhora, recolhei a vossa cela.”
Despida para o Senhor. Três vezes por semana deve a religiosa 

fazer abluções ao corpo pois frequentes são as pragas de pulgões entre 
irmãs. Não se compadece o enlevo místico de pruridos no coiro. Con-
tíguo às latrinas – que dele recebem as águas correntes – encontra-se 
o balneário. É uma sala comprida, com muitas abóbadas, onde a luz 
das claraboias desce em colunas oblíquas.
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O balneário é dividido por baias. Em cada baia existe um lava-
bo encastrado. A água escorre da boca de um ser em pedra esculpi-
do: um herbóreo Adamastor de olhos irados, que da nossa peque-
na nudez faz escândalo. Habituei-me a essa censura empedernida. 
Adivinhei-lhe a função de retrair as freiras na demora do toque.

Sob uma chaminé larga, à dextra de quem entra, ferve em gran-
des panelas uma sopa surrada de intimidades, com camisões e cuei-
ros. Deles se apartam os hábitos, que outro trato merecem nas águas 
frias do tanque.

Em casa de meu pai, lavavam-me ao domingo, para o ofício no 
paço real de Alcântara. Os baldes de água quente subiam da cozinha 
a meu quarto pelos braços das criadas. Enchiam uma tina, depois 
perfumada com essência de âmbar. Para além de Mariana, duas acó-
litas dedicadas. Mariana demoradamente lavava meus cabelos un-
tados com gemas de ovos. Os vapores rescendentes e o continuado 
massajar da cabeça entorpeciam-me. Como um delíquio, deixava que 
o calor esvaísse em mim qualquer vontade, afundando-me mais e 
mais no morno embalo.

“Levantai a cabeça, Senhora”, dizia Mariana.
Já levanto, Mariana.
Cortavam-se unhas de mãos e pés, amolecidas. Aparavam-se 

os pelos sob os braços, recolhendo-os com um pano húmido. Nova-
mente imersa, demorava-me na contemplação dos joelhos emergin-
do das águas como cetáceos.

“Mergulhai agora, que nos atrasamos.” Oclusas as ventas pelos 
dedos em pinça, o peito cheio de ar, deixava-me escorregar até ao 
fundo enquanto as mãos de Mariana enxaguavam os meus cabelos.

Erguia-me das águas espumosas como Afrodite. Logo me cobriam 
o corpo com duas toalhas que haviam permanecido suspensas diante 
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da braseira, e que quase queimavam no primeiro toque. Alimentava-
-se a pele de um preparado espesso de leite de ostra que fazia res-
saltar a tez luzidia de saúde. Estreitavam o espartilho, corriam as 
meias quase até aos cimos. Embarcavam os pés nos mais delicados 
sapatos, sempre sob o meu protesto. Polvilhavam levemente o rosto 
de alvuras e carmim. Um longo rol de cuidados durante a madru-
gada que ultrapassam, em subtileza e empenho, os gestos do bispo 
celebrante. Deve uma menina fidalga trajar toda a graça em dia de 
missa. Ali, em fingidos recolhimentos e expressões piedosas, nos fa-
zemos admirar pela corte.

No meu primeiro banho de convento, tão longe do banho na 
casa paterna, senti frio. O frio das cúpulas lembrando seios de pe-
dra ocos. Da largura em que iria desvendar o corpo. Da presença 
daquelas irmãs estranhas, tão afeitas ao labor, remetendo cuidados 
ao corpo sem outro desvelo que o das lavadeiras purgando a lona. 
Ninguém parecia reparar em mim.

Carregava um jarro da água tépida, quando uma freira velha 
sentada me chamou. Aproximei-me. Ela arqueou as costas como um 
animal que enconcha. As vértebras tornaram-se salientes, os seios 
pendiam sumidinhos. Fiquei suspensa. Nunca em minha vida cum-
prira semelhante obrigação. Da humildade do Cristo lavando os pés 
aos apóstolos nunca tomara exemplo edificante. E em Madalena 
perfumando-lhe os pés apenas reconhecia a devoção ao corpo do 
amante. Algumas irmãs interromperam as abluções. Espiavam-me 
olhares inquisitórios. A freira corpulenta que, sob a alçada da cha-
miné guardava os panelões, fez-me sinal com o queixo. Disse para 
comigo: que quer ela? Que me ajoelhe como uma criada?

Sob as abóbadas reinava agora o silêncio. Na parede do fundo, 
o crucifixo negro. Uma aragem fria soprava na encruzilhada em que 
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