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Uma bela charrete! Uns belos cavalos! 
E nós todas frescas, porque ainda éramos novas. Trajadas de seda e de tule. Azul, vermelho-fogo. 
Verde-água, a mais bonita de todas. 
Não se vai de qualquer maneira para uma festa no palácio do Conde de Monte-Real. 
 
Festa ao pôr-do-sol. 
Os salões abertos para o jardim. Música de instrumentos antigos. Criados a oferecer bebidas e trufas 
de chocolate. 
Tantos criados! 
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Não admira, a casa é tão grande! 
Sim. E um dia, irá ser perdida ao jogo pelo último Monte-Real. 
Ah! 
 
Perdida na roleta. Mas isso já foi no tempo do Estado-Novo. 
«Claro! Se ainda houvesse monarquia, o Rei havia de ter acudido ao Conde!»  
«Ai acudia, acudia! E é por isso que eu nunca gostei da monarquia!» 
«Não?!... mas se calhar, com um Rei, não estávamos tão pobres como estamos agora.» 
 
Quem disse? Quem disse?! 
 
Os campos eram pobres. Uma leira que agora dá mirtilos mal enchia um saco de trigo. Leira 
arrendada. Por isso, só metade do trigo era para quem a trabalhava. 
E agora, ao colher dos mirtilos? 
«O que toda a gente sabe! Eu até já fui para as galerias da Assembleia protestar contra o desrespeito 
pelo nosso trabalho!» 
PRÁ RUA! PRÁ RUA! PRÁ RUA! 
«E a ti, não te puseram na rua?» 
Sim. Mas, pelo menos, tinha gritado. «E se fosse no Estado-Novo...» 
Não gritava. Ninguém gritava, nas galerias da Assembleia. 
 
Pois não. 
Nesse tempo, os Legionários do Castelo batiam, até nos miúdos que pisavam a relva. 
E havia um canteiro tão fresco, tão verde, à volta da estátua de Afonso Henriques! Apetecia tanto 
pisá-lo! 
 
Nós, vindas de charrete do Castelo para aqui, mal conseguimos passar na rua das Damas. Rua 
estreita, de outros tempos. 
Mas cá chegámos! 
E como o tempo agora é outro, demos com o palácio muito estragado. 
Tectos repassados pela chuva do Inverno. Os globos dos candeeiros tapados com plásticos. 
Vai ser preciso pintar o antigo quarto de vestir do Conde. E vamos pintá-lo: uma parede lilás, outra 
branca. Quando o sol bater na parede branca, encherá a outra de luz. 
Já não andamos de charrete nem vestimos de seda verde-água. Mas haveremos de nos pôr no meio 
do salão a ouvir tocar instrumentos que ainda não foram inventados. 
Diremos que nos esquecemos da idade. 
Dançaremos. 
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