
Etosha 

No coração de África, basta um pouco de 
coragem que a magia acontece… 

 

Etosha - uma história de amor 

1.ª edição 



Respiro com dificuldade, o ar entra mais quente nos meus pulmões, mais quente 
daquele que sai... sinto-me como um icebergue que vai passar férias a África... e 
sim, eu sei que estou em África! 

Mas, hoje, o sol está vaidoso, chegou ainda de madrugada e cheio de vontade de 
ficar. Vamos, por isso, ter um dia excepcionalmente longo! Na verdade, tem sido 
assim desde sempre... chega esta altura do ano e a noite só passa mesmo para nos 
cumprimentar, rápida, quente e envergonhada. 

Mas quem sou eu, perguntas tu? Ainda não me apresentei e já estou farta de dizer 
disparates!  

Chamo-me Etosha.  

Vivo aqui há muitos anos e sou extremamente feliz. Sobretudo, porque amo este 
continente, todas as suas cores, todos os seus cheiros, todas as suas gentes e 
culturas. Já me considero africana de corpo e alma! Mas, apesar de parte da minha 
vida ter sido vivida aqui, ainda não me habituei ao calor! 

… 

Sabes, gostaria de te contar um segredo. É certo que ainda não nos conhecemos, 
mas sinto que posso confiar em ti, e como hoje é um dia muito especial, quero 
muito partilhar algo contigo.  

Assim que o vi pela primeira vez fiquei estarrecida. Estarrecida por sentir o meu 
coração a bater cada vez mais depressa, a querer saltar do meu peito, a querer 
sair pela minha boca. Estarrecida, porque sentia o meu estômago a embrulhar-se, 
com as suas borboletas à volta a voarem, livres e contentes.   

Por momentos, não soube o que fazer, o que dizer. Já me tinha apaixonado, mas 
este sentimento era novo. Era muito forte, muito louco, e só queria que ele 
soubesse o efeito que tinha provocado em mim. Porque tínhamos de viver esta 
paixão. Porque tínhamos de nos fundir, de ser um só. De uma coisa, eu tinha a 
certeza: ele iria ser meu!   

... 

Há pouco tempo, escrevi-lhe uma carta: 



“Meu amor, 

Já se passaram alguns anos desde que te vi pela primeira vez, lembras-te? 
Estava aqui, nesta mesma casa, à espera de ver o tempo voar, só queria voltar 
para a Europa, para os meus amigos. Aqui, não havia crianças para brincar… 
estava a desanimar, dia após dia, quando, de repente, tu apareceste! 

Trocámos olhares e sorrisos, e muitos dias se passaram até eu saber o teu nome. 
Recordo com emoção que foste tu quem se encheu de coragem para pronunciares 
o meu, sem eu sequer saber o teu… Ralph… pronto, ficou para sempre gravado 
em mim! 

As férias terminaram, e nós voltámos para casa, cada um no seu ponto do globo. 
Apenas 9 anos depois é que nos reencontrámos. Foi um turbilhão de emoções, 
tinha as borboletas da barriga a darem nós no meu estômago, novamente, tal 
como acontecera assim que te vi pela primeira vez! Foi tudo e não foi nada, deixei 
de ouvir o resto do mundo, assim que disseste o meu nome, e nos 3 anos seguintes 
fomos inseparáveis. Descobrimos que partilhávamos os mesmos sonhos e 
estávamos a fazer cursos complementares, até que chegou a hora de nos 
separarmos outra vez, mas não sem antes prometermos que nos iríamos manter 
em contacto. 

E assim foi! 

Os dias tornaram-se meses, os meses tornaram-se anos, com os nossos 
sentimentos sempre vivos e a nossa paixão sempre acesa, fogosa! Lembro-me de 
que, a cada bip ou buzz do telefone, eu dava um salto para ver se eras tu. E eras! 
E estávamos horas ao telefone, e trocávamos milhares de mensagens… e o nosso 
amor nunca esmoreceu! 

Tu sempre foste o bom dia perfeito e o mais doce beijo de boa noite. Nem a 
diferença horária nos impedia de acertarmos o nosso próprio relógio. 

Um dia, recebi o teu telegrama: dizia para eu vir. E eu larguei tudo, e vim! Não 
me disseste o porquê, e eu nada perguntei. Sabia que estavas a precisar de mim, e 
só isso é que importava. 



Os meus pais já sabiam que isto aconteceria um dia, acreditas? 

Quando cheguei, as notícias eram as piores. O meu mundo parou, rebolou até 
ficar virado do avesso, mas nunca hesitei! Mesmo quando me pedias para 
pararmos os tratamentos, eu nunca desisti de ti, nunca desisti de nós… 

Fizemos juras eternas de amor, e foi numa dessas declarações que me pediste 
para casar contigo. Não havia outra resposta. SIM, disse-o, com toda a 
convicção, com as lágrimas a saltarem dos meus olhos, descontroladas com 
tamanha comoção! 

Aceitaria, claro que aceitaria, mas tinha uma condição. Uma condição apenas: 
Eu só casava contigo quando tu tivesses forças para me levar ao colo para casa. 
Tu então pediste-me algo que ficará para sempre guardado no meu coração: que a 
nossa casa fosse onde nos vimos pela primeira vez! 

Hoje, estou aqui, neste altar, diante de ti, para dizer que te amo 
incondicionalmente desde o primeiro segundo em que te vi. 

Agora, somos um só! Agora, já não desejo ver o tempo passar! Agora, tudo o que 
mais desejo é que ele abrande, para eu viver cada hora, cada minuto e cada 
segundo a teu lado, em qualquer parte do mundo, até envelhecermos juntos…” 


