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Tenho medo dos

c0ntadores.

Nem é tanto dos contadores , é mais das gavetas.
Tínhamos um contador
que durante anos ninguém
,tocou, sabíamos que as
g,qvetas estavam cheias, iá
custavam a abrir e mais a
fechar, mas durante anos
ninguém lhes mexeu.

Por: J. A. Torres.

O contador tinha presença, personalidade. era quase um antepassado que ali morava connosco, era feito de pau-ferro, do antigo,

forrado a cânfora no interior.
Notava-se que o artesão tinha escolhido a madeira com cuidado,
a textura, o veio, o acabamento, tudo contribuía para pôr o contador de cenho franzido.
Mas o contador tinha imensas gavetas e o problema eram as
e

gavetas porque as gavetas são más e perversas.

Elas enganam, dão-nos a falsa ideia que somos amrmados - as
gavetas dão muita arrumação - e guardam coisas lá dentro que
ános mais tarde nos lembram o que já não lembravam a mais

ninguém - como aquelas tias muito arranjadas e certinhas, joethos apertados e mãos juntas no colo, que num lanche pÍazenteiro recordam aos nossos filhos que fizemos xixi na cama até
muito tarde - sempre a olhar-nos nos olhos com um sorriso cúmplice, certas que nunca ninguém partiu uma gaveta por causa do
que ela guardava.

O contador era robusto e misterioso. Um dia aguado decidi
abri-lo, com a esperança que o mistério afastasse o tédio.
Fui abrindo com cuidado - ou com medo - e do fundo dos tempos foram saindo memórias do nada, contas pagas, anotações
rabiscadas em pedaços de envelopes - meio quilo de feijão fradinho, uma barra de sabão azll e dois litros de leite do dia, cuidado
com o leite - cartas vazias a parentes esfumados na Argentina
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contando doenças que não deixaram marcas, mortes C: -:
conhecidos e vendas de animais. Um charuto meio f;:: 'meio desfeito - quem é que fumava cá em casa?
E a todo este amontoado a câmbala dava credibilidao: ;'
.
que a câmbala de que o contador era forrado cheiravl ;
ao cheiro que cheiravam os nossos avós antes de cher:':': '
todos ao mesmo, a musk ou a fruta. A certa altura o Cttrn-- '''

ficou vazio e as gavetas cheias de espaço
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Mas nunca mais as vou encher. As gavetas são nlás 3 :,;r-' :-sas. Lembram-nos sempre que guardamos o que 1f,qr p::: '- :
reprimimos o resto! O

