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Neste número duplo  da 
nossa newsletter, quero 
oferecer-vos leitura para 
o Verão, em português. 
Por isso, esta é uma edi-
ção feita exclusivamente 
de contos.
Os dias quentes ainda 
não chegaram ao Reino 
Unido, mas a expetativa 
das férias com a família, 
dos dias que se arrastam 
à sombra dos pinheiros 
ou sob a brisa do mar, 
pedem-nos histór ias. 
Curtas, para as lermos 
entre um mergulho e ou-
tro; interessantes, para 
não nos deixarem ador-
mecer nas horas em que 
o calor nos castiga; em 
todas as idades, para 

podermos ouvir as crian-
ças lerem alto nos mo-
mentos de pausa e dei-
xarem todos emociona-
dos pela voz mais firme, 
a leitura em português 
cada vez mais segura. 
Dos lobos bons às con-
versas com a avó, ou ao 
segredo terrível contado 
à beira-mar, todos estes 
contos são momentos de 
lazer e de partilha, que 
nos tiram do quotidiano 
por momentos, que nos 
fazem entrar nos mundos 
inventados das histórias 
e viver as aventuras com 
as personagens. Empres-
tam-nos as suas dores e 
as suas alegrias e, quan-
do acabamos de ler, já 

mudámos a história e ela 
já nos mudou a nós.
O tempo de leitura é 
sempre tempo roubado: à 
vida, ao trabalho, à tele-
visão. E é tempo que 
pode ser part i lhado, 
quando queremos muito 
que os nossos ente-que-
ridos ouçam aquela frase 
sublime, aquele momento 
de suspense, aquela his-
tória hilariante. 
L e m o s s o z i n h o s o u 
acompanhados, mas le-
mos em Português. Boas 
férias a todos, cheias de 
família, de gargalhadas, 
de bolas de berlim com 
grãos de areia e de mui-
tas leituras, tudo na nos-
sa língua.
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Regina dos Santos Duarte
Responsável pela Coordenação do EPRUIC

Esta edição da newsletter está preparada para imprimir no modo “booklet”.
Pode usar como um livro de bolso e levar consigo para ler em qualquer lado.
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Alguma vez ouviram falar naquele pescador que nunca pescava nada? Podem 
encontrá-lo todos os dias, lá ao fundo do pontão. É aquele velhote de rosto enru-
gado, sentado num banquinho, com uma cana muito comprida e fininha nas 
mãos, e um balde ao lado. Reparem como ele mal se mexe, com os olhos perdi-
dos na água. Reparem também que há sempre um sorriso muito  leve nos canti-
nhos da sua boca.

Passou-se uma coisa com ele que gostava de vos contar. Há muitos, muitos 
anos, era ele ainda um jovem, a coisa de que mais gostava na vida era ir à pesca. 
Pescava nos rios e no  mar, pescava em riachos e ribeiros, albufeiras, lagos e bar-
ragens, pontões e praias. Pescava das rochas, em águas de fundos de areia e de 
pedra, límpidas ou turvas. Não interessava se chovia ou fazia sol. Sempre que 
podia, lá estava ele com a sua cana. Com um gesto rápido, atirava a linha para a 
água, e ficava à espera que algum peixe abocanhasse o  isco, com os olhinhos fi-
xos naquela bóia colorida, que andava para cima e para baixo com as ondas.

Só havia um problema: é que nunca apanhava nada.

O material, tinha-o todo.

Canas e carretos, linhas, bóias, chumbadas, anzóis e um balde. Tinha galochas e 
um cesto para o peixe, um chapéu para a cabeça e um banquinho para se sentar 
(o  banquinho ainda é o mesmo). Mas o resultado era sempre igual. Nem um pei-
xe mordia o isco.

Na verdade, nessa altura, houve uma vez, uma só vez, em que apanhou qualquer 
coisa.

Foi neste mesmo pontão, numa tarde de sol. De repente a bóia desapareceu, e 
quando ele começou a puxar a linha, havia qualquer coisa a remexer-se debaixo 
de água! “Um peixe!”, pensava ele, de pé, a recolher a linha, com o coração aos 
saltos, à medida que os segundos passavam.

Da água saiu então um pequeno peixinho prateado, retorcendo-se. O pescador 
olhou para ele de perto. Era um peixinho jovem.

Era pequeno de mais. Segurando-o cuidadosamente para não o magoar, devol-
veu-o à água.

CONTOS INFANTIS

O Pescador que Nunca Pescava Nada 
Raffaello Bergonse
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Passaram-se semanas, meses, e nunca mais apanhou nada. Às vezes a linha 
voltava com o isco no anzol. Outras vezes o isco desaparecia, e só voltava o an-
zol brilhante a balançar com o vento.

Quando chegava a casa, desanimado, a mulher dizia-lhe, trocista:

“Lá foste tu dar de comer aos peixes outra vez. Se juntasses todo o dinheiro que 
já gastaste em isco para nada, íamos os dois comer caldeirada a um restaurante 
durante uma semana!” Ele não ligava.

Ela não compreendia o  que ele sentia quando estava ao pé da água, quando 
olhava com muita atenção para aquela boiazinha que podia desaparecer a qual-
quer momento.

Ela não compreendia a sensação de estar sozinho em frente àquele mar sem fim, 
que às vezes era azul e transparente, e às vezes sombrio e cheio de segredos, 
debaixo de um céu de chuva e gaivotas.

A mulher não compreendia aquela sensação de mistério que o pescador sentia 
quando ficava quieto a olhar para a água, fosse num rio ou no mar, sabendo que 
a qualquer momento, e podia ser já, algum animal daquelas profundezas misteri-
osas podia abocanhar o seu isco e dar um puxão na linha. Ah, como o seu cora-
ção saltaria quando isso acontecesse!

Mas os peixes são uns bichos difíceis de compreender. Talvez o isco não fosse o 
melhor. Ou a linha fosse muito grossa, ou o anzol muito grande, ou a bóia muito 
pesada, ou talvez o peixe não tivesse fome. Podia ser que a maré estivesse muito 
cheia, ou muito vazia, ou o vento estivesse a soprar para o lado errado.

O importante é que ele não desanimava nunca, e quase todos os dias lá ia, a se-
guir ao trabalho, ou antes do trabalho, conforme lhe dava mais jeito.

Agora leiam com muita atenção, porque vocês não vão acreditar no que acabou 
por acontecer.

Certa madrugada de Outono, lá se ouviram no ar as galochas de borracha do 
nosso amigo. Com passos decididos, como sempre, atravessou o  pontão até lá 
ao fundo.

O mar ondulava ao de leve. Havia massas de nuvens à distância, anunciando al-
guma chuvada, lá onde a vista mal alcançava.

O pescador colocou um belo camarão descascado no anzol. Sentiu o vento e o 
cheiro a maresia. Com um movimento  rápido com a cana, fez a bóia saltar por 

CONTOS INFANTIS
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cima da sua cabeça e ir aterrar na água, lá à frente. Lá ficou ela a saltitar para 
cima e para baixo com as ondas. Passaram-se alguns minutos.

De repente, a pequena bóia desapareceu. Ele olhou com toda a atenção para a 
água. Mas lá apareceu outra vez.

E desapareceu de novo!

Sentiu um terrível puxão na linha, e outro.

Alguma coisa tinha mordido o isco!

O nosso amigo levantou-se, com as pernas a tremer e os olhos esbugalhados. 
Puxou e puxou a linha, e à medida que a linha era recolhida ele conseguia dis-
cernir alguma coisa grande e escura quase à superfície da água. Entretanto, ou-
tro  pescador que andava ali perto  vira tudo e já estava ao pé dele, entusiasmado, 
pronto a ajudá-lo a trazer para terra o que quer que fosse que aí vinha.

Era um peixe, enorme e brilhante. Era um robalo.

Com as guelras a abrir e a fechar, e uns olhos muito  abertos que pareciam zan-
gados, olhava para os dois homens enquanto se agitava no chão. Tinha um brilho 
esverdeado, e parecia feito de escamas de prata.

Eles olhavam para ele, admirados com o seu tamanho e com a sua elegância. 
Era quase do tamanho do braço do pescador.

Agora vou-vos contar um pequeno segredo: este peixe magnífico não era outro 
senão aquele peixito  pequeno que ele apanhara há muitos meses. Desde então, 
havia viajado para outras paragens, e alimentara-se nos vastos oceanos. Conhe-
cera profundezas que nunca nenhum homem viu. Depois, segundo o seu institu-
to, voltara para se alimentar nas nossas costas, e aqui estava ele!

Nessa noite houve festa lá em casa. O peixe deu para a família toda e, antes de 
ser cozinhado, o pescador não deixou de tirar uma fotografia da sua captura. A 
fotografia amareleceu com o passar dos anos, mas ainda lá continua, na parede 
da sala.

A maioria das pessoas não acredita que o peixe era o mesmo que ele apanhara 
antes. “O peixe não crescia tão rápido”, talvez digam, ou “Quais são as possibili-
dades do mesmo peixe voltar àquele local passados tantos meses, e de ser apa-
nhado pelo mesmo pescador? Essa história parece-me um grande disparate!”

Têm razão. Não é muito provável. Mas eu sei que era o mesmo peixe. Sabem 
porquê?

CONTOS INFANTIS
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Quando meu pai apanhou o  peixinho, eu estava lá. Era apenas um rapazinho, 
mas lembro-me como se fosse hoje. Olhei para aquele bichinho pequenino na 
sua mão, e nunca mais me esqueci daqueles olhos, da cor das sua guelras, do 
formato da sua cauda, das cores das escamas.

Também estava presente quando ele o apanhou de novo. Mal olhei para aqueles 
olhos escuros uma vez mais, soube que era o mesmo bicho. Podem acreditar ou 
não, vocês é que sabem…

Bem, depois daquele dia, parece que a sorte do meu pai mudou. Às vezes pesca 
alguma coisa, às vezes não. Ao longo destes anos todos já pescou milhares de 
peixes, de todas espécies que podem imaginar.

Só nunca percebi como durante tanto tempo não apanhou nem um, para depois 
reencontrar o mesmo que pescara, já crescido.

É um grande mistério, mas afinal o que é a vida senão uma série de mistérios?

Agora, que já está reformado, o meu pai senta-se ali no pontão todos os dias com 
a sua cana.

Eu segui-lhe as pisadas. Tenho um pequeno barco, e a coisa que mais gosto é de 
sair de manhã cedo, e ir para o mar.

Aponho sargos, safios, robalos, salemas, abróteas, solhas, e muitos outros. E 
sempre que apanho um desses habitantes nos oceanos, sinto aquilo que animou 
e anima a todos nós, pescadores, aquela alegria que não consegui descrever 
apenas com palavras.

Quando não tenho sorte (o que acontece muitas vezes), lembro-me da história do 
meu pai, e da lição que aprendi com ele.

Afinal, é assim na pesca, mas também em muitas outras coisas.

Lá porque tudo não corre da melhor maneira logo desde o início, nunca devemos 
desistir. Se continuarmos a tentar, alguma coisa boa acaba sempre por acontecer.

Aprendi com ele que o  que é mesmo importante não é conseguir fazer tudo bem 
logo à primeira. É insistirmos em continuar a fazer aquilo de que realmente gos-
tamos.

Livro digital disponível em: 
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/elivro.php?id=opescador
quenuncapescavanada
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! Abdul-ben-Fari, comerciante de tapetes na cidade de Abjul, vivia tranquila-
mente dos seus negócios, que lhe enchiam o cofre e lhe alegravam o coração. 
Era respeitado como um dos homens mais ricos da cidade e um dos mais felizes. 
Mas, num dos recantos do seu coração alegre (e não do seu cofre repleto), aloja-
ra-se um espinho de tristeza, que crescia e doía, às vezes.
! Abdul-ben-Fari tinha um filho, Racib, quase um homem feito. Muito o preo-
cupava Racib. Preocupava-o e afligia-o.
! Que tristeza para Abdul-ben-Fari, quando espreitava Racib no armazém e o 
surpreendia sempre a bocejar. O que é que enfastiava o rapaz? O trabalho? Po-
dia lá ser!
! Então desdobrar, escovar, limpar e voltar a dobrar infindáveis tapetes, até 
que aparecesse um comprador que os levasse por mais do que eles valiam, era, 
porventura, uma tarefa fastidiosa? Nem por sombras, pensava o velho mercador, 
filho, neto, bisneto, trineto de mercadores de tapetes. Abdul-ben-Fari não atinava 
com os motivos que levavam Racib, o seu único filho, a desgostar-se de tão no-
bre profissão. Por que seria?
! Mal fechava a loja, era vê-lo correr, como se fugisse, correr, como se tivesse 
acabado de ganhar a liberdade, correr, correr, até ao abrigo de sombra de um jar-
dim com palmares. E para quê, por Alá? Imagine-se que para, de ouvido no chão, 
escutar o lento progredir das raízes através da terra ou o  erguer paciente dos 
caules em direcção à luz...
! E que estranha mania essa de contar as formigas de um carreiro, não suce-
desse ter-se perdido alguma, desde a última vez que por lá passara! E quem viu 
doidice igual à de se debruçar para dentro de um poço e pronunciar palavras sem 
fim, que o poço alongava, como uma boca cheia de ecos?
! - Alá quis que eu tivesse um filho de cabeça ao vento  - lamentava- se Abdul-
ben-Fari. - Que hei-de eu fazer?
! Mas os mestres de Racib tinham-lhe apreciado a inteligência, os vizinhos 
diziam-no bondoso e os clientes achavam-no amável.
! - Talvez não seja muito dotado para o negócio de tapetes- observavam al-
guns.- Isso que importância tem?
! Se tinha! Tinha muita importância, imensa importância na conta de Abdul-
ben-Fari. Se ele não estivesse sempre atento, o filho até era capaz de vender um 

CONTOS INFANTIS

O Mercador de Coisa Nenhuma
António Torrado
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belo tapete de Cari-Chab como se fosse um trapo de esfregar candeias. Que pre-
juízo, que descrédito, que ameaça de ruína para a loja de Abdul-ben-Fari.
! Um dia, o mercador, depois de muito meditar, chamou o filho, deu-lhe uma 
bolsa de dinheiro para as mãos e disse-lhe: Como me parece que não gostas 
deste negócio de tapetes, toma este dinheiro para aplicares no negócio que pre-
ferires. Vai para outra cidade, faz o que te aprouver. Sempre quero saber, de aqui 
a um ano, com que fortuna voltas...
! Lá foi Racib para outra cidade, de outra terra. Como é que iria arranjar-se? 
Que fazer com aquela pequena fortuna? A bolsa com o dinheiro do pai pesava-lhe 
muito, mas ele não se decidia.
! - Talvez ... - e pensou tudo o que vinha a seguir ao “talvez”.

! No dia seguinte encheu dois almudes de água pura, transportou-os para 
uma das ruas mais movimentadas da cidade e começou a apregoar:
! -Quem quer gotas de água? Quem quer?
! A sua voz cristalina gotejava alegremente, no meio dos pregões gritados pe-
los outros vendedores, mas ninguém queria gotas de água. Quando se aproxima-
vam possíveis fregueses para encherem uma bilha, um barril ou um balde, Racib 
avisava-os:
! - Quero que vejam a água a cair, gota a gota. Reparem como brilha ao sol 
uma única gota, vejam como se arredonda e se alonga até se desprender, dei-
xando outra à espreita no seu rasto. E os círculos que abre ao cair...
! Os clientes iam-se embora, resmungando:
! - Este rapaz não tem a cabeça no seu lugar!
! Nesse dia, Racib não fez negócio, nem no dia seguinte, nem nos outros di-
as. Talvez fosse mais feliz noutra cidade.
! E Racib correu muitas terras, tentando vender as gotas de água que nin-
guém queria comprar.
! - Vou mudar de negócio - decidiu, um dia.

! Carregou duas grandes caixas de areia fina para as portas de uma cidade e 
começou a apregoar:
! - Quem quer grãos de areia? Quem quer?
! - Quanto pedes pelas duas caixas? - perguntou um homem que passava.
! - Só vendo um grão de cada vez, senhor. Repare que a areia, ao longe, pa-
rece cinzenta. Mas cada mão-cheia contém um milhão de grãos, todos diferentes. 

CONTOS INFANTIS
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Eu tenho nestas caixas grãos azuis, pretos, amarelos, brancos e transparentes. 
Tenho grãos azulados, rosados, alaranjados ... De que cor quer?
! Mas o homem já se tinha ido embora, enfadado com aquele mercador de 
coisa nenhuma. Sim, era esse o nome que lhe davam nas cidades por onde pas-
sara: Racib, “O Mercador de Coisa Nenhuma”. Que valor tinham gotas de água e 
grãos de areia? Para que serviam? Ninguém gastava o seu rico tempo e o seu 
rico dinheiro  a mercar tão insignificantes artigos. E a voz de Racib perdia-se como 
gota de água no meio do mar ou grão de areia no deserto.
! - Vou mudar mais uma vez de mercadoria.

! Instalou-se numa cidade, onde não era conhecido, e passou a vender, sa-
bem o quê? Nem mais nem menos do que sonhos. Só sonhos ...
! - Como fazes para ter sonhos à venda?- perguntou-lhe um grande senhor, 
que o ouvira apregoar.
! - Durmo, senhor - respondeu Racib.
! -Assim eu quisera ... Há tanto tempo que não consigo dormir e tanta falta 
me fazem os sonhos! Conta-me um dos melhores sonhos que sonhaste - pediu o 
senhor.
! Racib contou um lindo sonho, uma longa história que começava no meio, 
voltava ao princípio e não tinha fim.
! - Conta-me outro - pediu o senhor, deliciado.
! Mais pessoas se tinham juntado à volta. Também elas queriam possuir um 
sonho só para elas, um belo sonho contado por Racib.
! Teve sempre a casa cheia durante muitos meses. E, quando estava a expi-
rar o prazo de um ano, que o pai lhe tinha dado, montou um camelo e, segurando 
firmemente uma pesada bolsa cheia de dinheiro, tomou o caminho de casa. Só 
não chegou a casa do pai, rico como o mais rico dos mercadores da Arábia, da 
Pérsia e da Turquia, porque durante o caminho, embalado pelo andar pausado do 
camelo, adormeceu e, adormecendo, sonhou. No meio do sonho, abriu as mãos e 
a bolsa com o dinheiro perdeu-se no deserto.

O mercador de coisa nenhuma, António Torrado, Editora Civilização
Texto disponível em:
http://omercadordecoisanenhuma.blogspot.co.uk/2008/11/o-mercador-de-coisa-ne
nhuma.html
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Há muitos, muitos anos, em Timor, vivia um liurai muito  poderoso e muito 
bom. Na sua juventude, resolveu ir correr mundo, para se tornar mais sábio.

Foi viajando de barco, de ilha em ilha, até chegar a uma terra distante. Ali, 
um dia, conheceu um mercador vindo de muito longe, dos países do lado do 
poente, e que também ele andava há longos anos em viagem.

Esse mercador contou-lhe que, na sua viagem, tinha ouvido contar que, 
ainda muito  mais longe, para além das montanhas, oceanos e dos imensos de-
sertos de areia, vivia um povo que adorava um Deus único e todo-poderoso, 
criador de todas as coisas e do próprio homem. Acredita que o  seu Deus, um 
dia, descerá à Terra para salvar todos os homens.

- Quero ir ao país onde mora esse povo - disse o timorense. - Quero ouvir 
mais notícias do Deus que um dia descerá dos céus e viverá entre nós.

- Ai, é impossível - respondeu o mercador. - Esse país fica tão longe que, 
mesmo se viajasses a tua vida inteira, não conseguirias lá chegar.

E assim ficaram falando toda a noite, mas, no dia seguinte, o mercador 
partiu de barco para a sua terra. Quando o barco desapareceu ao longe, o liurai 
pensou:

- Já vi tantos lugares e tantos povos, mas não posso encontrar o  povo que 
adora o Deus único, porque, mesmo que viajasse a vida inteira, não conseguiria 
lá chegar. Por isso, de que me serve viajar mais?

E voltou para a sua terra.

Foi uma viagem longa, comprida e difícil. Quando chegou à sua casa era 
alta noite e já todos dormiam. Estava tão cansado que, mal entrou, adormeceu 
estendido no chão. E enquanto dormia, ouviu em sonhos uma voz que lhe disse 
que esperasse, esperasse sempre, pois um dia, a meio da noite, Deus lhe man-
daria um sinal.

Na manhã seguinte, a família do liurai recebeu-o com grande alegria, por-
que a viagem durara anos e anos, e já ninguém sabia se ele era vivo ou morto. 
Os seus pais mandaram chamar parentes e amigos e nessa tarde todos canta-
ram e dançaram para festejar o seu regresso. Mas quando todos partiram e os 
que moravam com ele adormeceram, o liurai foi-se sentar à porta da sua casa, 
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à espera do sinal de Deus. Ali ficou, mudo e atento, e só depois do meio da noi-
te foi dormir.

Daí em diante, foi sempre assim. Durante o dia, o  liurai encontrava-se com 
os seus amigos e parentes e presidia à vida e aos trabalhos da população. Era 
um chefe amado e respeitado, porque era bom, justo e sábio.

Mas à noite, quando todos tinham adormecido, sentava-se de novo sozi-
nho, à porta da sua casa, à espera de um sinal de Deus. Escutava os barulhos 
da noite, o suspiro do vento nas árvores, a voz do mar ao longe, respirava os 
perfumes da noite - cheiro da terra, aroma das flores, aroma do sândalo, cheiro 
distante do mar. Olhava sem fim o brilho das estrelas.

À medida que os anos passaram, ia envelhecendo, mas todas as noites se 
sentava à entrada da sua casa, à espera do sinal de Deus. Pousava sempre ao 
seu lado a pequena caixa de sândalo, que tinha lá dentro as pedrinhas com as 
quais na sua infância jogava o hana-caleic.

E, de vez em quando, abria pequenas poças na terra e, como na sua in-
fância, brincava com as pedras do caleic.

Mas às vezes tinha medo da noite e sentia-se sozinho, como se Deus não 
o estivesse a ver. Então dizia:

- Meu Deus, não me abandones. Vê-me.

E numa noite assim, quando ele se sentia tão  cansado e tão só, mais uma 
vez levantou a cabeça e olhou para as estrelas. Então viu levantar-se do Orien-
te uma grande estrela claríssima e luminosa que, muito devagar, atravessava o 
céu.

E o universo inteiro ficou mudo e atento. De súbito, uma voz altíssima cantou:

- Glória a Deus nas alturas e paz na Terra aos homens de boa vontade.

E o liurai viu na sua frente um jovem todo vestido de luz. E reconheceu 
que ele era o mensageiro de Deus, porque na sua cara brilhava uma alegria 
imensa.

E o jovem disse:

! - Sou o Anjo de Timor. Alegra-te, liurai, porque o Deus que tanto tens 
esperado se fez homem e desceu hoje à terra. É uma criança recém-nascida e 
está deitado num curral de animais, em cima de um molho de palha. Mas todos 

CONTOS INFANTIS



12

os anjos lhe cantam louvor e em breve chegarão os pastores para o  adorar. E 
dentro  de poucos dias chegarão os três reis magos do Oriente, que vêm se-
guindo a estrela. Eles, de joelhos, adorarão o Menino e cada um lhe há-de ofe-
recer um presente. Gaspar traz uma caixa com oiro, Melchior uma caixa com 
mirra e Baltasar uma caixa com incenso.

- Quero ir com eles, exclamou o chefe timorense.

- É impossível. Belém fica tão longe que, nem que caminhasses a tua vida 
inteira, lá chegarias.

- Então tu, anjo, que és mais rápido que o pensamento, leva o meu pre-
sente ao Menino. É uma caixa de sândalo que tem lá dentro  as pedras com que 
eu brincava ao caleic quando era pequeno.

O Anjo tomou a caixa nas mãos e disse: 

- Ainda bem que te lembraste de Lhe mandar um brinquedo. Quando os 
reis magos chegarem a Belém, eu estarei com eles e poisarei a tua caixa em 
frente do Menino!

Mal o Anjo  desapareceu, o  liurai encostou-se a um pilar da sua casa e 
adormeceu na paz do Senhor.

A partir de então, sempre que se celebra o Natal, o anjo de Timor ajoelha-
se ao lado dos reis magos, em frente ao presépio  que há no céu, e oferece ao 
Menino o presente do velho liurai.

Este Natal, de novo, o  Anjo de Timor se ajoelhou e ofereceu uma vez mais 
a caixa de sândalo e as pedras do caleic: 

- Menino  Deus, Príncipe da Paz, Deus todo Poderoso, lembra-Te do povo 
de Timor que por Ti foi confiado à minha guarda. Escuta as suas preces, vê o 
seu sofrimento. Vê como não cessam de Te invocar, mesmo no meio do massa-
cre. Senhor, libertai-os do seu cativeiro, dai-lhes a paz, a justiça, a liberdade. 
Dai-lhes a plenitude da Vossa Graça.

Glória a Ti, Senhor! 

Texto disponível com tradução para tétum em:
http://www.freewebs.com/jpesperanca/O%20Anjo%20de%20Timor_ICamo

es.pdf
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! Tudo é um jogo, brincriável. Há o bomem, isso é facto. Custa é haver o hu-
mano. A vida descostura, o homem passa a linha, a corrigir os panos do tempo. 
Mimirosa, a menina, nada sabia desses acertos. Acreditava ser tudo simples 
como o molhado e água, poeira e chão. E assim, tudo em tamanho não aparado: 
os senhores em infância, as coisas sem consequência.

! Seus pais se preocupavam. Passava a idade e Mimirosa demorava a 
aprender o regime da realidade. Que há deveres, e as contas do ter e do haver. E 
o ser é apenas o que resta. Noves fora, novos de fora.

! Quem estragava esse madurecimento da miúda era sua avó, Ermelinda. A 
senhora se convertera em parceira de infância, ancorada em irresponsabilidade. 
Em meia palavra: era companhia de se evitar. Os pais de Mimirosa assim julga-
vam. A menina devia era evitar os risos, disciplinar arrebatamentos. A escola, em 
primeiro lugar. A avó, sabia-se, desprezava a escola. Que se aprende mais é fora 
dela, no  calor da família, em redondezas de carinho. Mimirosa estava, por isso, 
proibida de frequentar a companhia de Ermelinda. Não queriam nem que fosse 
vista junto, perto do caminho da avó. A menina era conduzida, de mão acompa-
nhada, até às imediações escolares, onde já não poderia desviar a direcção. 
Imaginava-se. Porque ela, mal se soltava das vistas, se internava no  atalhozito 
que dava na casa da avó. Ali gazetava dos deveres, entretida nos nenhuns afaze-
res da velha senhora. Conforme os olhos distraídos da velha ela ajudava, rectifi-
cando um aqui no além ela. Até que, inevitável, chegava o jogo da adivinhação.

! - Qual é um rio que não tem senão uma margem?

! - Isso é coisa que não pode, avó! E do outro lado fica o quê?

! - Pense, se ensine. Já sabe que o prémio que há-de haver...

! Prémio  que haveria era só  o serem as duas, ali, no escondido. A velha dei-
xava o mistério durar, pairada, parada. A pergunta labirintava na cabeça de Mimi-
rosa. Podia um rio assim? Ou já se viu a estrada correr sem o amparo de duas 
ambas bermas?

! - Mas há o prémio de verdade?

! - Se você‚ adivinhar esse mistério, o mundo vai ficar tão admirado que até o 
tempo há-de parar.

! - Jure, avozinha?, berlindavam-se os olhos dela.

CONTOS JUVENIS
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! E voltavam às lides, sem obrigação de nada. O jardim da casa parecia obra 
de inventar. Uma só arbustozinho nele cabia.

! - Vês a sombra? Essa sombra é pequena. Mas existe uma sombra que é da 
terra toda inteira.

! Voltada a casa, a menina era inquirida pelos pais, perguntas sem mistério, 
coisas de calcular o futuro: quando fores grande já escolheste o que vais ser? 
Simplesmente, ela não sabia querer ser grande. E, assim, sua ausência na res-
posta.

! - Ela vai ser doutora hospitalar, vaticinava a mãe.

! - Ou dessas que faz as contas e faz crescer dinheiro, preferia o pai.

! - Tudo serás filha, mas não queremos que sejas como nós.

! A menina se admirava: aqueles não gostavam de si mesmos? Por que ra-
zão eles queriam que ela lhes fosse diferente? Só a avó gostava de ser como era, 
cuidadosamente desarrumadinha. Como deviam ser infelizes, aqueles dois, seus 
pais.

! Até que, uma tarde, veio o alvoroço. A velha Ermelinda se sentira mal, o  pei-
to dela se amarrotara. Mimirosa, nesses dias, deixou a escola. Mas não a deixa-
ram entrar na velha casinha. A senhora não reconhecia ninguém, ela se converte-
ra em fundo escuro. Nenhuma luz a trazia à superfície de si mesma. E, assim, 
somaram-se os dias. Mimirosa, obrigada e vigiada, voltou escola. A sombra do 
morcego se desenha no tecto? Pois o pensamento da neta não saía do mesmo 
assunto: saudade de sua avó.

! Um dia, enquanto seu olhar fingia percorrer o caderninho, a menina suspu-
lou da carteira e se flechou porta afora. Escapou da escola e correu pelos cam-
pos. Ninguém a viu penetrar na penumbra da casa, ninguém suspeitava que se 
anichara, ofegante, na cabeceira da moribunda avó.

! - Avó, sei a adivinha!

! No rosto da senhora nenhum sinal, nem uma ruga se alterou. Parecia que 
Ermelinda já cruzara aquele risco feito na água, fronteira entre a vida e a morte.

! - Lembra a adivinha, vó? Aquela do rio de um lado só?
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! E os olhos da menina se atabalhoaram de água, sentida sozinha no grande 
mundo. A mão dela ainda arriscou tocar no braço da avó. Mas teve medo. E se 
chorou! O caderninho órfão, em suas mãos, sofria a catarata das lágrimas. Até 
que os braços do pai a puxaram. Primeiro ela cedeu. Mas depois esgueirou-se, 
por um instante, e depositou o  caderninho escolar no leito  da água. Estava aberto 
numa figurinha do oceano, mais suas criaturas profundas. E a voz da menina 
tombada com um derradeiro lenço:

! - É o mar, avó. Esse cujo rio; é o mar.

! Já se retiravam daquele luto, todos mais Mimirosa quando os dedos da avó 
tactearam o ar e, cegos, chegaram até no  caderno. Depois, acariciaram o  azul da 
imagem. E caderno começou a pingar, como se o papel não mais contivesse 
aquela água.

In Do Rovuma ao Maputo. Antologia de autores africanos. eBooks Brasil.
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! A rapariga estava sentada a uma mesa numa esplanada sobre o  mar. Vestia 
de branco e era loura, mas muito queimada do sol. Ao lado da mesa estava mon-
tado um guarda-sol giratório de pano azul que o criado veio  regular, para acertar 
bem a sombra. O criado não perguntou nada e inclinou-se apenas e a rapariga 
pediu um refresco. Era a meio da tarde e o sol batia em cheio no mar, que se es-
pelhava aqui e além em placas rebrilhantes. O céu estava muito azul e o ar era 
muito límpido, mas no limite do mar havia uma leve neblina e os barcos que aí 
passavam tinham os traços imprecisos, como se fossem feitos também de névoa. 
Na praia que ficava em baixo  não havia quase ninguém e o mar batia em peque-
nas ondas na areia. A espuma era mais branca, iluminada do sol, e o ruído do 
mar era quase contínuo e espalhado por toda a extensão das águas.
! A rapariga de vez em quando olhava ao lado a porta que dava para a espla-
nada e depois olhava o relógio. Voltava então a olhar o mar e ficava assim sem 
se mover. Tinha os olhos azuis muito  brilhantes, contra a pele morena e o traço 
negro que os contornava. Foi num desses momentos de alheamento que o rapaz 
entrou. À porta da esplanada deteve-se um momento a orientar-se por entre as 
mesas ocupadas, mas logo localizou a rapariga sob o  guarda-sol azul. Vestia cal-
ça branca e uma camisola amarela de manga curta. E era louro como a rapariga. 
Quando ela o reconheceu, fez-lhe sinal, mas ele já a tinha visto. Sentou-se-lhe ao 
pé e olhou em volta como se procurasse alguém. As mesas estavam quase todas 
ocupadas sob guarda-sóis coloridos e uma ou outra ao  sol. Era quase tudo gente 
jovem, vestida de cores claras de praia.
! – Desculpa, fiz-te esperar – disse ele.
! – Cheguei há pouco, o criado nem trouxe ainda o que lhe pedi. E que é que 
me querias dizer?
! O criado, com efeito, trazia o  refresco para a rapariga, voltou-se para o ra-
paz a perguntar se tomava alguma coisa.
! – Pode ser o mesmo – disse o rapaz.
! O sol caía em cheio  sobre a praia, iluminava o mar até ao limite do horizon-
te.
! – Que é que me querias dizer? – perguntou de novo a rapariga. Ele sorriu-
lhe e tomou-lhe uma das mãos que tinha sobre a mesa.
! – Gosto de te ver – disse depois. – Gosto de te ver como nunca. Fica-te 
bem o vestido branco.
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! – Já mo viste tanta vez.
! – Nunca to vi como hoje. Deve ser do sol e do mar. 
! – Que é que querias?
! – Deve ser dos olhos limpos com que to vejo hoje. O criado trouxe o novo 
refresco e ambos se calaram, tomando as bebidas.
! – Não sei para que são tantos mistérios – disse a rapariga. – O melhor é di-
zeres logo tudo de uma vez.
! – Não se trata de mistérios. Trata-se de estar certo o que te disser.
! – Porque é que não há-de estar certo? – perguntou a rapariga. – Por tanta 
coisa – disse o rapaz. – Eu achei que te ficava bem o vestido e tu estranhaste 
que eu o dissesse.
! – Já me tinhas visto o vestido muita vez. Foi só por isso.
! – Nunca reparaste que há certas coisas que nós já vimos muitas vezes e 
que de vez em quando é como se fosse a primeira? – Nunca reparei – disse a ra-
pariga.
! – Nunca ficaste a olhar o mar muito tempo?
! – Sim, já fiquei.
! – Ou o lume de um fogão? – disse o rapaz.
! – E que queres dizer com isso?
! – Ou uma flor. Ou ouvir um pássaro cantar.
! – Sim, sim.
! – Não há nada mais igual do que o mar ou o lume ou uma flor. Ou um pás-
saro. E a gente não se cansa de os ver ou ouvir. Só é preciso que se esteja dis-
posto para achar diferença nessa igualdade. Posso olhar o  mar e não reparar 
nele, porque já o vi. Mas posso estar horas a olhar e não me cansar da sua mo-
notonia.
! O rapaz tinha o olhar absorto na extensão das águas e permaneceu calado 
algum tempo. As águas brilhavam com o reflexo do sol na agitação breve das on-
das. A rapariga calava-se também, fitando o rapaz, porque percebia que ele não 
acabara de falar. Mas o  rapaz calou-se como se não tivesse mais nada a dizer e 
ela perguntou:
! – Mas que é que querias dizer-me?
! – Mesmo as coisas mais banais são diferentes se alguma coisa importante 
se passou em nós.
! – Se alguma coisa importante se passou em nós, não reparamos nas coisas 
– disse a rapariga, acendendo um cigarro.
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! – Se é coisa mesmo importante, tudo se nos transfigura – disse o rapaz, de 
olhar alheado no horizonte.
! – Que coisa importante? – perguntou a rapariga.
! Mas ele não respondeu e ela perguntou outra vez:
! – Que coisa importante?
! – Não sei. Uma coisa importante. Se te morresse o pai e a mãe e ficasses 
subitamente sozinha, o mundo transfigurava-se. Se tivesses tentado o suicídio e 
te salvassem, mesmo as pedras e os cães começavam a ser diferentes. Estavas 
farta de conhecer os cães e as pedras, mas eles eram diferentes porque os olha-
vas com outros olhos.
E de novo se calou. Mas agora também a rapariga se calava na indistinta ameaça 
de não sabia o quê. O sol rodara um pouco, apanhava agora a cabeça do rapaz, 
incendiando-lhe o cabelo tombado para a testa. Levantou-se, tentou ela fazer gi-
rar o guarda-sol azul no pé de ferro articulado, seguro com um gancho recurvo e 
uma pequena corrente. Sentou-se de novo mas verificou que ficava ela agora 
com uma mancha de sol que lhe apanhava um ombro e o braço e uma pequena 
zona da face. Bebeu um pouco de refresco, olhou distraidamente a linha longín-
qua do limite do mar. Havia no  rapaz uma notícia a dar, mas a rapariga não sabia 
como fazer a pergunta certa para estar certa com a resposta que queria ouvir. E 
de súbito disse:
! – Pediste-me para estar aqui às quatro horas. Telefonaste-me duas vezes. 
Vieste à praia para isso. Porque é que afinal vieste?
! – Mas tenho estado a explicar-te porque vim.
! – Tens estado a explicar porque vieste. Mas falta o mais importante. Falta 
dizeres por exemplo que tudo está acabado entre nós. Falta dizer que essa tal tua 
amiga sempre conseguiu o que queria. Falta dizer que nunca me achaste tão bela 
como hoje, mas que já me não podes amar. Falta dizer isso, mas tens de prepa-
rar o terreno, porque a coragem nunca foi o teu forte e julgas que não é o meu.
! Falava devagar mas com uma grande intensidade interior, e ficou assim ru-
borizada, os olhos brilhantes de violência. O rapaz ouviu-a e não respondeu. 
Pensou primeiro  concordar com a rapariga e dizer-lhe talvez que já a não amava. 
E evitava assim ter de lhe dizer a verdade. Quando ela depois a soubesse, talvez 
já não sofresse, talvez o esquecesse mais depressa. Mas sofreria ele por aceitar 
uma mentira que ia contra o que sentia. Julgava ser mais fácil dizer tudo e via 
agora que não.
! – Nada disso é verdade – disse por fim.
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O mar brilhava cada vez mais. As placas incandescentes tremeluziam nas águas 
e faziam semicerrar os olhos ao rapaz. Vergou-se para a mesa e bebeu um gole 
de refresco.
! – Há coisas que é difícil dizerem-se – continuou. – É preciso que tudo  esteja 
de acordo. Com esta luz e esta alegria de Verão e este bem-estar de uma espla-
nada, eu não podia dizer-te, por exemplo, que me vou matar.
! – Que estupidez. Mas não tentes desconversar.
! – Seria estúpido – disse o rapaz. – Não vou de facto matar-me. Mas não ti-
nha outra maneira de to  dizer, se fosse. E seria estúpido, porque tudo estava em 
desacordo. Não era coisa que se dissesse a uma hora de praia e de sol.
! A rapariga ficou a olhá-lo  algum tempo intensamente, a tentar ouvir-lhe o 
que já não dizia.
! – Nunca está certa, aliás, seja a que hora for – continuou o rapaz. – Tudo 
pode estar certo talvez a qualquer hora. Menos essa banalidade ridícula da mor-
te. De tudo se pode falar, menos dela. Nem falar, nem filosofar, nem fazer seja o 
que for que a tenha a ela em conta. Há uma aliança contra ela como contra uma 
infâmia. Ou como se o não falar a excluísse. E é a única verdade perfeita.
! – Mas é uma conversa idiota – disse a rapariga fitando o  companheiro de 
lado, a entender.
! – Tudo é erro e ludíbrio: o  triunfo, o poder, as ideias, mesmo as matemáti-
cas. Tu pensa no que quiseres e verás que tudo erra. Há só uma coisa que não. 
E é do que se não pode falar.
O sol baixara um pouco e estendia agora uma estrada de lume pelas águas. Um 
barco à vela atravessou-a e um momento foi como se as chamas o envolvessem. 
O rapaz calou-se e a rapariga não sabia que perguntar. Ou tinha várias pergun-
tas, mas não sabia qual estaria certa.
! – Sempre fazes exame em Outubro? – disse ela por fim. Tentava contorná-
lo ou distraí-lo, para depois o surpreender onde ele não esperasse.
 ! – Não devo fazer – disse o rapaz. – E mesmo não seria nunca em Outubro. 
Os exames de Outubro  são sempre em Novembro ou Dezembro. Às vezes vão 
mesmo até ao segundo período.
! – Por que é que não deves fazer? – perguntou a rapariga.
O rapaz olhou-a no seu vestido de praia, na cor morena da pele, nos cabelos cla-
ros que lhe caíam sobre os ombros, e outra vez sentiu que não sabia como res-
ponder. Na praia havia já alguns veraneantes à sombra dos toldos ou estendidos 
ao sol. Um ou outro mergulhava mesmo nas ondas cheias de luz.
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! – Por que não deves fazer? – insistiu a rapariga. – Tens ainda uns meses 
para te preparares.
! – Creio que um mês chegava-me – respondeu o rapaz. – Mas não adianta-
va nada.
! – Por que não adiantava? – perguntou a rapariga.
Ele ficou em silêncio outra vez, olhando o  mar. Tinha uma resposta certa, mas ti-
nha medo dela como se ele próprio a não soubesse. Depois disse:
! – O médico foi claro. Havia um relógio na secretária e olhei as horas. Eram 
cinco precisas. Estava calmo e reparei. Tenho dois ou três meses no máximo. O 
tempo contado dia-a-dia. E é extraordinário  como tudo agora me parece diferente. 
Mais belo talvez. Creio que vou viver agora mais intensamente. Dia-a-dia. E três 
meses no máximo.
! – Espera! Três meses como? – disse a rapariga, subitamente iluminada.
Pôs-lhe a mão no braço e olhava-o  fixamente. Ele olhou-a também e ambos fica-
ram a tentar entender-se em silêncio. Depois ela tirou a mão do braço do rapaz e 
acendeu novo cigarro. O sol escorria do alto e inundava-lhes agora toda a mesa. 
O rapaz tomou o copo e bebeu um gole devagar.
! – Diz outra vez – repetiu a rapariga. – Deixa-me entender. Diz outra vez, 
para entender tudo muito bem.
! – Tu vais dizer que tudo isto  é estúpido e eu sei bem que é. Mas se a gente 
pensar bem, a estupidez é só nossa.
! – Sim. Mas explica tudo muito bem. Desde o princípio. Devagarinho.
! – A estupidez é só nossa, porque a vida não é verdade. Mas é a única coisa 
em que se acredita – disse o rapaz.
! – Sim – repetiu a rapariga. – Mas era bom que explicasses desde o princí-
pio. Devagarinho. Para eu não acreditar também. Está um dia cheio de sol.
! – Mas a explicação é simples – disse ele, balouçando o líquido no fundo do 
copo. – Eu vou explicar tudo. Eu vou.
Estava uma tarde cheia de sol. As águas brilhavam até ao limite do horizonte, um 
barco à vela ia passando pela estrada de lume. O ar estava quente. E a brisa do 
mar quase não chegava ali.

(in Contos, 6.a ed., pp. 243-250, Bertrand Editora, Lisboa, 1995, 256 pp. La ed. 
1976.)

CONTOS JUVENIS



21

! Era verde e velho. Pelo menos, antigo. E ocupa na minha memória - junto 
com uma galeria indistinta e confusa de gatos tigrados e "preparados” pelo  amo-
la-tesouras-enavalhas (mais tarde, esse primeiro  mistério da minha infância pas-
sou a ser celebrado na Escola de Medicina Veterinária, já com os requintes da 
assepsia), e todos chamados "Mimosos” tão onomasticamente como os papas 
são Pios - o mais arcaico lugar reservado a uma personalidade animal. Digo per-
sonalidade, e bem, porque ele a tinha, e porque foi mesmo, para lá das surpresas 
contraditórias das “pessoas grandes”, tão caprichosas e volúveis, tão imprevisí-
veis, tão ilógicas, tão hipocritamente cruéis, a revelação de um carácter. Não ti-
nha nome: era o Papagaio, e parecia-me, porque falava, um ser maravilhoso. De-
pois, e a chegada desse outro  eu recordo, meu pai trouxe das Áfricas um papa-
gaio cinzento. O papagaio por excelência passou a chamar-se o Papagaio Verde, 
e vivia de gaiola pendurada numa das varandas em que, por um tapume de ma-
deira, estava dividida a varanda das traseiras da minha casa, cabendo uma parte 
à cozinha e outra à sala de jantar. Uma das reivindicações políticas da minha in-
fância foi a troca de uma situação injusta que confinava o Papagaio  Verde à “va-
randa da cozinha”. Na da sala de jantar, a que era mais próxima da rua, vivia o 
Papagaio Cinzento. Este, menos esplendoroso e menos corpulento, menos vai-
doso também das suas cores baças, morreu depois do Verde, ave grande, visto-
sa, transbordante de presunção e dignidade; e, apesar de ter tido muito mais do 
que o  Verde o dom da palavra (usando-o, todavia, com menos humor involuntá-
rio), não o recordo tão distintamente como a imagem do outro, à qual a sua viera 
sobrepor-se à maneira de um negativo, uma sombra, um apagado duplo, na im-
precisão focal da memória a desfocar-se por ele. De resto, o Cinzento  era sujeito 
retraído e friorento, que ficava encolhido a resmonear o reportório variado, sem 
manifestar por alguém qualquer predilecção afectiva; tinha apenas de simpático o 
olhar nostálgico, melancólico, e a mansidão muito dócil do resignado e acorrenta-
do escravo. O Verde, pelo  contrário, era exuberante, de amizades apaixonadas e 
de ódios vesgos, sem continuidade nem obstinação. Minto: essas amizades e 
ódios, não continuados nem firmes, faziam parte do  seu carácter expansivo e es-
pectacular. Mas, com o andar do tempo, começaram a refinar numa aversão co-
lectiva, azeda e ruidosa, ou concretizada num bico de respeito, que, traiçoeira-
mente, na frente de uma adejada revoada verde, se apoderava cerce de um 
dedo, uma canela, uma madeixa de cabelo. A contrapartida deste crescente pes-
simismo em relação ao género humano (no qual ele incluía, com um desprezo 
que raiava o  absurdo, o Cinzento) foi uma dedicada e veemente amizade por 
mim. No mundo hostil dos adultos que me cercavam de solicitude e clausura, o 
Papagaio Verde, afinal, não me revelou apenas o que era carácter: ensinoume 
também o que a amizade é.
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! Que o Papagaio Verde era brasileiro, como angolano o  Cinzento, foi dos 
primeiros axiomas de biologia, que aprendi. Era sempre repetido, categórica e 
sacramentalmente, por meu pai ou por minha mãe, quando, em jantares de famí-
lia, se discutiam as graças relativas dos dois bichos, e havia sempre um tio meu 
para condenar, em nome dos perigos da psitacose, a posse de seres tão exóti-
cos, portadores prováveis e espontâneos de uma doença estranha, mortalíssima, 
que eu, criança à espera de vez para a carne assada, imaginava como a instala-
ção crónica, no  organismo dos adultos, daquela tendência manifesta para falarem 
de cor e a despropósito, coisa que os papagaios quase não faziam. Mas o caso é 
que, verdes e papagaios, só  no Brasil; papagaios e cinzentos, só na África, e ain-
da hoje não sei se isto é verdade ou mentira. Outro axioma era que os papagaios 
comiam milho, do que eu concluía (e creio  que o meu subconsciente ainda guar-
da essa conclusão) que a ingestão de milho era um sinal dos infalíveis para dis-
tinguir as pessoas e os papagaios.
! No começo das minhas memórias de infância, o Papagaio Verde era um 
animal fabuloso que me recebia aos gritos, enquanto dava voltas no poleiro, tro-
cando os pés, e me olhava de alto com um olho superciliar, e de bico entreaberto. 
Quando comecei a vê-lo, via-o muito pouco, já que ele vivia na “varanda da cozi-
nha.., que me era proibida por causa das torneiras, como a cozinha o era por 
causa do lume. Ficávamos, quando eu conseguia iludir as vigilâncias, ou subor-
nar o  cordão sanitário, os dois numa contemplação embebida: eu, de mãos nos 
bolsos do  bibe de quadradinhos azuis e brancos (que era o uniforme do meu pre-
sídio), e ele, com a gaiola pendurada alta, entreabrindo as asas para um voo um 
tanto ameaçador, com a cabeça de banda, e soltando uma espécie de grunhido 
que culminava num arrepio que o eriçava todo. Que era brasileiro e fora trazido 
do Brasil, eu sabia. Mas, antes de ser posto naquela varanda, onde parecia, 
numa casa triste e soturna, uma nódoa insólita, obscenamente garrida, viajara 
muito. Vivera a bordo de navios, cheirara longamente o mar, não a maresia ribei-
rinha, mas os ventos do largo, prenhes de fina espuma e de um ardor de andan-
ças. Algo disso ficaria nele, e era um jeito de balancear-se no poleiro sem levan-
tar nenhuma das patas, sem alterná-Ias como o Cinzento fazia. E também uma 
bonomia astuciosa, egoísta, irónica, subjacente ao ímpeto altivo do seu pescoço 
amarelo e da sua poupa azul. Ficara-lhe, além disso, um reportório  bravo, trucu-
lento, metaforicamente expressivo, que era o principal motivo do confinamento 
discreto à varanda da cozinha. Ele, pouco a pouco, ia esquecendo aqueles horro-
res que minha mãe não queria que eu ouvisse, e só os recordava em catadupa, 
nas suas horas de tédio mais sonhador, em que os dizia entrebico, ou nos mo-
mentos de furiosa irritação, em que, parecendo uma águia (achava eu) imponen-
tíssima, vomitava impropérios que escandalizavam a vizinhança e dobravam de 
riso as criadas, o que o irritava mais. Não foi assim, na escola ou na rua, que eu 
aprendi os nobres palavrões essenciais à vida, embora me ficasse, para aprender 
depois, algum sentido deles. Aliás, este sentido eu ia aprendendo adivinhadamen-
te nas discussões domésticas à porta fechada, entre minha mãe e meu pai, 
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quando ele, do outro lado da porta, os bradava, e muito  explicados em frases elu-
cidativas.
! Meu pai era uma personagem mítica que eu quase só via à hora de jantar, 
durante uns quinze dias, de três em três meses. A sua chegada era prenunciada 
por um cheiro a encerados e a pó espanejado, que se espalhava pela casa toda, 
cujas portadas de janela se semicerravam como para conservar, em estado de 
graça e de jazigo de família, aquele ambiente de silêncio e treva premonitória. 
Não se sabia nunca ao certo essa chegada. Ele não escrevia senão de raro em 
raro, e minha mãe, para calcular a demora da viagem, ia de vez em quando, co-
migo pela mão, aos portais da Companhia de Navegação ver, no quadro  onde re-
gistavam o movimento dos barcos, em que porto das Áfricas o navio de meu pai 
saíra ou entrara. Quando eu já sabia ler, mandava-me lá dentro  a mim, e ficava-
se meia oculta na esquina da rua, creio que para, aos empregados que a conhe-
ciam, não mostrar que não sabia mesmo onde o marido andava. Telefonar, e não 
tínhamos telefone, não lhe ocorria; apresentar-se de cabeça erguida fosse onde 
fosse era contra os seus princípios. E, muito provavelmente, nem os empregados 
se lembrariam de achar estranho que ela, ainda que muitas cartas recebesse na-
quele tempo sem aviões, fosse ver a rota do navio. Eu, a quem tantos comparti-
mentos da casa eram defesos, ficava durante e após as limpezas, e até ao dia da 
chegada, encurralado de todo, e sem nada que sujasse ou me sujasse. E odiava 
aquela expectativa, ao mesmo tempo que esperava curiosamente. O que meu pai 
traria: caixotes de vinho da Madeira, cachos de bananas, frutas várias em cestas, 
às vezes manipansos dos pretos, que me eram dados para eu brincar. Um dia, 
era o movimento na escada da casa, que, chefiados pelo criado de meu pai, o 
criado encasacado de branco e privativo do comandante, vários homens subiam 
ajoujados, entalando na porta, resfolegantes e trôpegos, os malões enormes, os 
caixotes, e as cestas, que ficavam no corredor e atravancavam tudo. Ao cheiro 
dos encerados e das solarinas, sobrepunha-se então o das frutas exóticas, o  da 
palha dos caixotes, o do bafio dos malões, que tudo, apesar de sempre igual, eu 
queria abrir, tocar e ver. Nunca me deixaram abrir, tocar ou ver coisa nenhuma; e 
eu ficava entreportas, olhando o avolumar das palhas de que emergiam frutos e 
baratas saltavam, às corridas logo pelo corredor fora, perseguidas pelos gritos de 
minha mãe e das criadas, atarantadamente todas esgrimindo vassouras e dando 
com elas pancadas desatinadas. Em geral, para gosto meu, as baratas escapa-
vam-se. Depois, era urna expectativa meio nervosa, com muitos “o  papá está a 
chegar” e muitas espreitadelas para a rua, a vermos se ele assomava ao virar a 
esquina. Até que, com o seu andar balanceado, a estatura corpulenta aparecia 
atravessando a rua, chapéu de feltro  de aba revirada e debruada a seda, bengala 
com aplicações de prata, charuto havano empinado na boca. Minha mãe, sem di-
zer da janela um adeuzinho prévio, ia logo abrir do patamar a porta da rua, pu-
xando - e eu queria sempre puxar - a transmissão metálica e primitiva que levan-
tava o trinco. E ficava perfilada, segurando-me a curiosidade indiferente com que 
eu queria debruçar-me do corrimão, e largando-me só quando meu pai já vinha 
no último lanço da escada. Então, subitamente intimidado, eu descia dois ou três 
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degraus; meu pai - “Então como vai o nosso homem?” - roçava-me na testa uns 
lábios frios e o bigode esverdinhado, farto  e retorcido nas pontas que ele frisava, 
e parava ao pé da minha mãe, sem jeito de abraçá-la. Ficavam assim diante um 
do outro, a olharem-se, e eu erguendo os olhos por entre eles, até que meu pai a 
agarrava pela cintura, o espaço entre ambos desaparecia: e minha mãe deixava-
se pousar a cabeça no ombro dele. Davam-se então  um beijo logo fugidio - "Olha 
o pequeno”, dizia minha mãe - e entravam para o corredor, ambos muito com-
prometidos, sem se olharem nem me olharem a mim. As criadas apareciam à por-
ta da cozinha, num arquejar de peitos excitados e de olhares risonhos, a que meu 
pai atirava um sobranceiro “olá”, e entrávamos para a sala, com o sofá e as pol-
tronas baixas de bolinhas que os “Mimosos” arrancavam uma a uma, eu ficava no 
meio  da casa, ora num pé ora noutro, com uma vontade imensa de fazer “chichi”, 
e meu pai sentava-se na borda do sofá, enquanto minha mãe se sentava na bor-
da de uma das poltronas. Trocavam então algumas informações: quem desta vez 
aparecera em Luanda ou no Lobito, recomendações acerca das fardas brancas, 
que tinham de ser todas lavadas e engomadas, enumeração de quem oferecera 
os caixotes, as frutas, os cachos de bananas. Minha mãe contava, por alíneas, 
sem explicações nem comentários, os acontecimentos da família, as doenças que 
eu tivera, queixava-se de como passara desta vez, tão mal do coração. Ele ouvia 
distraidamente, como uma visita de cerimónia, mas ainda de chapéu na cabeça, e 
com as mãos na curva da bengala. Às vezes uma das mãos levantava-se para 
cofiar e retorcer uma das pontas do bigode. Minha mãe, então, levantava-se, 
como se fosse para despedi-lo, e tirava-lhe da cabeça o chapéu, e das mãos a 
bengala.
! A careca dele, pontuda e luzidia, brilhava. Ele levantava-se também, vinham 
até ao corredor, e observavam ambos as cestas e os malões. Novamente meu 
pai enumerava os obséquios que recebera, e aproveitava para informar de qual-
quer pedido que lhe fora feito pela parentela africana de minha mãe, uma passa-
gem gratuita, de um porto para outro, ou de como haviam ido a bordo para co-
mer-lhe o almoço. Demoras nas falas e nos gestos de ambos prolongavam um 
mal-estar que se transmitia. Meu pai, agarrando minha mãe, começava a arrastá-
Ia para o quarto deles. Minha mãe esquivava-se, ele tirava-lhe das mãos o cha-
péu e a bengala, que pendurava no bengaleiro, e ia para o quarto pôr-se à vonta-
de. Ela ia à cozinha extremamente embaraçada, e cada vez mais o ficava por ele 
a chamar lá de dentro, com insistência. Ele a chamar, ela a repetir pela centésima 
vez naquele dia as instruções para o jantar. Viriam meus tios, como sempre; e os 
cristais e os talheres, saídos já do guarda-prata e do aparador, apinhavam-se no 
mármore desses dois móveis, na sala de jantar; era outra das ritualísticas deci-
sões que se tomavam de três em três meses. A voz do meu pai vinha insistente, 
cada vez mais berrada. Cabisbaixa, minha mãe interrompia as observações, e ia 
pelo corredor fora em direcção ao quarto. À porta, meu pai em ceroulas de fitas e 
em fralda esperava, e tinha de puxá-la para dentro. A chave rangia e estalava na 
fechadura. As criadas trocavam olhares, levavam-me para a varanda, onde o Pa-
pagaio Verde, na sua gaiola, subia e descia afanosamente do poleiro, segurando-
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se com o bico e alçando a perna. Não estava em causa que ele desse o pé a nin-
guém, a não ser a uma ponta de pau de vassoura, que eu lhe apresentava. 
Olhando-me de revés, condescendia em pousar de leve um pé trémulo na ponta 
do pau, enquanto eu repetia: “Papagaio Real, quem passa?” - para ele se dignar 
dizer: “É o Rei... É o Rei...”, como se não soubesse o resto. E, de súbito, casqui-
nava estrondosamente, sacudia-se, e cantava desaforadamente uma das canti-
gas em voga. Mal as criadas vinham, rindo, acompanhá-lo, calava-se logo, quieto 
e sério, fitando-as de bico entreaberto.
! Foi por essa altura que a nossa amizade se estabeleceu. As luas-de-mel de 
meus pais duravam poucos dias, pelo menos com aquela atmosfera de porta e 
janela fechada em pleno sol e de passos leves das criadas, durante a vigência da 
qual eu - esquecido, ou mais distantemente tratado, porque minha mãe, quando 
saía lá de dentro, andava chorosa pelos cantos e não me chamava muito - eu fi-
cava mais livre, entretidas as criadas numa escuta maliciosa ou no “farniente” das 
tarefas inacabadas. Mas duravam, com efeito, pouco, e logo, quase sem transi-
ção, passavam à violência do temporal desfeito, para o que também a porta se 
fechava, às vezes com safanões à porta e competições pela posse da chave, e lá 
dentro do quarto havia gritos de ambos, frases sibiladas raivosamente, soluços e 
ais de minha mãe, até que, num repente, a porta abria-se para as criadas, já a 
postos, acudirem, com a água de flor de laranja, à minha mãe que, estendida na 
cama, muito pálida, soltava leves ais de mão no coração. Eu esgueirava-me pelo 
meio  do  tumulto, sem que ninguém reparasse em mim, e era em geral minha 
mãe, abrindo os olhos, quem me enxergava, suspirava mais soluçadamente, e 
estendia para mim mãos trémulas e dramáticas que solicitavam a minha conivên-
cia, a minha aliança, e das quais eu recuava tonto, com repugnância. E era meu 
pai quem me empurrava para elas, como uma espécie de plenipotenciário, encar-
regado de negociar a paz de uma guerra cujas causas eu não entendia, mas de 
que me sentia, sem o saber, o  campónio que vê os exércitos inimigos devasta-
rem-lhe a seara, uma pequena horta, um pobre jardim. Aliás, por isso, a situação 
de plenipotenciário tinha, pela jogada impotência e pela passividade disputada, 
muito mais de um refém que de um embaixador. Ninguém me perguntava ou me 
ensinava a perguntar o que eu queria ou o  que eu pensava; e ambos, como os 
aliados, e os pacificadores, as terceiras forças de “cruz vermelha” e neutralismo, 
que às vezes eram invocadas (quando não eram arrastadas nos acontecimentos), 
afinal me ignoravam. E, tão depressa quanto era empurrado para os braços tré-
mulos, era retirado deles e posto de lado, fora da porta, como a bandeira branca 
que, depois de brandida e de surtir efeito, fica no chão, entre os cadáveres, as 
cápsulas, o lixo das guerras modestas e localizadas.
! Eu ia para a varanda conversar com o Papagaio Verde, não para lhe contar 
desditas que claramente não entrevia, mas para comungar numa idêntica solidão 
acorrentada. Eu saía muito pouco, a rua era-me proibida, primos meus vinham às 
vezes brincar comigo. As brincadeiras, porém, constantemente interrompidas por 
minha mãe, a quem era preciso pedir licença para ir buscar ao “quarto escuro” o 
caixote dos brinquedos (o “quarto escuro” era, também, o misterioso reduto-alco-
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va das criadas, cuja intimidade constituía outro mistério estranho), não tinham 
graça nem entusiasmo, e degeneravam sempre em brigas sem motivo, em que 
se opunham o meu anseio de brincar tudo ao mesmo tempo, e a absorção com 
que meus primos se dedicavam exclusivamente a algum instrumento de brincar, 
que eles não possuíssem e os seduzisse mais. Quando essas brigas estalavam, 
minha mãe mandava-os embora, e eu ficava dias e dias remoendo uma autoritá-
ria cólera insatisfeita, e esperando (de ideia fixa e numa insistência cuidadosa, 
para que minha mãe logo a não contrariasse) que eles voltassem. Fui, por exten-
são, pouco a pouco, sem cálculo nem método, conquistando o Papagaio Verde, 
e, ao mesmo tempo, o respeito já lendário que ele impusera à sua volta. Sem lar-
gar o  poleiro, e olhando ironicamente para o meu dedo, ele dava-me o pé; canta-
va comigo, aceitava da minha mão alguma das coisas, como um talo de couve, 
que ele apreciava. Fui descobrindo que, na verdade, ele não apreciava muito es-
ses talos que, solícito, eu lhe metia no pé. Mais por delicadeza que por gosto, 
mais para aproveitar a oportunidade de despedaçar metodicamente um objecto 
(que a gaiola com poleiro  de folha, e a distância a que era posto de quanto fosse 
roível, não lhe consentiam), é que ele aceitava essas dádivas. Não as comia; com 
bicadas certeiras e calmas, que intercalava de laterais olhadelas para mim, partia 
tudo em bocadinhos que tombavam na gaiola ou no chão. Terminada a cerimónia, 
descia do poleiro, e continuava na borda da gaiola uma segunda fase que era es-
colher dos caídos pedaços, aqueles que ainda podiam ser, sem muito esforço, 
reduzidos a tamanho menor. Contemplava, então, de olho grave e atento, a ex-
tensão da devastação que fizera. Então, abrindo as asas e esticando o pescoço, 
sacudia-se de penas eriçadas, catava no alto da poupa azul um piolhinho (para o 
que erguia, à cabeça baixa, um dedo cuja unha coçava suavemente por entre as 
penas), sacudia-se de novo, subia para o poleiro, assentava-se nele, assentava 
nos ombros a cabeça, e fechava os olhos. Era o sinal de que eu me retirasse, de 
que a minha visita acabara. Com a ponta da vassoura, após esperar que a respi-
ração dele fosse pausada e funda no peito  verde, eu tocava-lhe. Ele fazia de con-
ta que não dava por isso, era preciso tocar-lhe vezes seguidas, enfiar-lhe o cabo 
da vassoura por baixo das asas. Até que tudo isto se repetia como uma cena pre-
viamente ensaiada entre nós. Fingindo-se ele distraído e indiferente, retraído e 
alheio, eu teimava com o cabo da vassoura; e ele, subitamente, disparava um voo 
circular na ponta da corrente, pousava de esguelha no pau empinado, com as 
asas semiabertas numa imitação de procurado equilíbrio, e cantava, gargalhando 
e dando estalinhos com a língua.
! As criadas tinham raiva daquele entendimento que ele não lhes concedera 
nunca, com uma altivez senhorial que tornava difícil lavar-lhe a gaiola posta para 
isso no chão da varanda, ou deitar-lhe água e comida nos recipientes pendurados 
de cada lado do poleiro. E, raivosas, faltavam-lhe ao respeito, tocando-lhe com a 
vassoura na cauda, a pretexto  de varrerem melhor um recanto, ou despejando, 
numa pontaria falsamente errada, água por cima dele. Furioso, subia a empolei-
rar-se no espaldar da gaiola, de onde, sem dar muita confiança de perder a cabe-
ça, lhes fazia arremessos temerosos: mas, às vezes, perdia-a mesmo, e então, 
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veloz, com o pé esticado numa corrente que arrastava a gaiola, agarrava uma 
ponta de chinelo que, aos gritos, muito trémulo, não largava das patas e do bico. 
Uma vez, a fúria foi tal que só a jarros de água o largou, ficando semidesmaiado, 
tremente de exaustão nervosa e de frio, a gemer uma ladainha triste e rouca, em 
que havia, dispersos, alguns palavrões adequados. Dessa vez, deixou que eu lhe 
acudisse, o enxugasse com um pano, lhe penteasse as penas tão indignamente 
riças, tão enegrecidas do forçado banho. Daí em diante, foi que a nossa leal ca-
maradagem se firmou, sem hesitações nem reservas.
! Certa manhã, quando me levantei, havia na cozinha um movimento desu-
sado, gritos, uma atmosfera de pânico. Provavelmente, essa atmosfera desperta-
ra-me. Fui ver. O Papagaio Verde estava solto! Passeando para cá e para lá no 
chão, arrastando uma ponta de corrente, o Papagaio proibia que a porta da va-
randa se abrisse, e esvoaçava ameaçador contra a greta que nas portadas as 
criadas tentassem. Eu queria passar para fora, minha mãe que acudira ao tumulto 
segurava-me, o  Papagaio berrava. As criadas repetiam que ele fugira, fugira! Eu 
achava que, se tivesse fugido, teria voado para as árvores do quintal subjacente. 
E desmenti. E, lutando esgatanhadamente contra todas, abri as vidraças da va-
randa. Afugentando para o corredor a minha mãe e as criadas, que pela porta en-
treaberta da cozinha observavam o terrível incidente de que eu sairia mortalmen-
te ferido (“com um olho vazado”, clamava minha mãe em ânsias), o Papagaio en-
trou, dando ao corpo nos requebros de avançar, mal espalmados no chão os de-
dos, a passos largos, direito a mim, que, contagiado levemente pelo pânico da-
quelas galinhas, recuara. E veio até aos meus pés, e fez contra um meu sapato, 
com doçura e ternura, aquele gesto de afiar lateralmente o bico, que fazia às ve-
zes na borda da gaiola. Abaixei-me para lhe pegar. Ele deixou que o agarrasse, 
instalou-se num meu dedo, e pesava.
! Que dia triunfal! Meu pai partira já, dessa vez, no torvelinho dos malões e 
dos engomados, com o criado de casaco branco, muito tímido entreportas, a diri-
gir a saída da bagagem. Houvera as despedidas do costume, com meu pai aca-
bando por tirar da algibeira um envelope branco que pousava em cima do “toilet-
te” e era o dinheiro  para três meses de ausência. Houvera a contagem do dinhei-
ro, por minha mãe, e o regateio mútuo sobre se chegavam ou não aquelas notas. 
Depois os beijos e abraços, a ida à janela da sala para dizer-se o adeus final. E 
eu recomeçara, aos fins de tarde, as idas a casa da Dona Antonieta, para a lição 
de piano, que a família toda, com meu pai à frente, achava uma indignidade mu-
lheril, e que era a única manifestação de teimosa independência por parte da mi-
nha mãe. Para mim, a Dona Antonieta era uma pessoa que eu me espantava de 
afinal não ter sido decapitada, realengamente, na Revolução Francesa; e o  piano 
era triplo e delicioso pretexto para fazer o contrário do que queria a maioria nume-
rosa dos meus tutores honorários, para penetrar na sala obscura e proibida onde 
o nosso piano estava aguitarrando-se na solidão húmida, e para ficar sonhado-
ramente compondo, curvado sobre as teclas amareladas, as sinfonias que me 
tornariam livre, célebre, distante de tudo e todos.
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! Com o Papagaio no dedo, avancei pelo corredor fora em direcção à sala, 
seguido pelo cortejo receoso que não ousava deter-me, porque o bicho abria para 
elas um bico  desmedido. Abri a porta, entrei, escancarei de par em par as porta-
das (e, para lutar com os fechos, tive de pousar no chão o Papagaio que logo  es-
voaçou para a porta, a conter o avanço das tropas perseguidoras), fui fechar a 
porta, sentei-me no banco do piano que abri, depois de levantar a colcha indiana 
que o cobria e cujas franjas sempre se enguiçavam na tampa. Concentrando-me, 
desferi acordes tumultuosos e dissonantes, com trémulos rotundos nas oitavas 
baixas e glissandos nas esganiçadas. O Papagaio, numa atrapalhação precipita-
da, subiu para as costas da cadeira mais próxima, e espanejou-se, e acompa-
nhava, dançando e gritando uma melopeia desafinada, a minha música sem 
nexo. E, de vez em quando, para maior alegria minha, largava escagarrichada-
mente pelo  estofo da cadeira, que assim se degradava, as suas dejecções acin-
zentadas.
! Não houve mais contê-lo. Eu próprio o prendia e soltava da gaiola, e ele es-
perava com paciência as horas em que iria buscá-lo  para o  trazer à sala. Minha 
mãe e as criadas não se atreviam a intervir, e eu ouvira já conspirações que as-
sassinavam o Papagaio, o exilavam para longes casas. Mas, quando eu o solta-
va, e ele andava por toda a parte atrás de mim, tudo ficava por nossa conta: mi-
nha mãe fechava-se no quarto, as criadas fechavam-se na cozinha. Uma das 
nossas diversões era um pequeno trapézio  que eu criara para ele, suspenso da 
bandeira, sem vidraça, da porta do “quarto escuro". O Papagaio, ensinado por 
mim, saltava do trapézio balouçante para a vassoura que eu atravessava na fren-
te; e, de cada vez que o  pouso se realizava com precisa elegância, a sua alegria 
não tinha limites. Às vezes, íamos ambos à varanda da sala de jantar visitar o 
Papagaio Cinzento. Este, da sua gaiola, olhava-nos com chocado pasmo, e en-
saiava uma dança tonta de criatura a quem acendessem, de súbito, uma luz forte. 
O Papagaio Verde, pousado no meu ombro, arreliava-o com gritinhos e mordide-
las carinhosas na minha orelha; e o outro, escandalizado e humilhado, vingava-se 
depenicando ostensivamente, mas sem apetite, os requintes de gastronomia pa-
pagaial de que, por mão de minha mãe e das criadas, a gaiola dele estava sem-
pre cheia. Uma tarde, não precisei fazer mais que um leve movimento de ombro. 
O Verde saltou para cima do Cinzento e, em três tempos, deu-lhe uma sova que o 
pôs no canto da gaiola que depois pilhou conscienciosamente, virando, para des-
pejá-los, o bebedouro e o comedouro, e varrendo para o chão da varanda, à força 
de asas, patas e bico, tudo o que se derramara ou estava pousado no fundo da 
gaiola. O outro, olhando de banda, não se atrevia a um gesto; e o Papagaio Ver-
de voltou para o meu ombro, sem querer tocar, para comê-lo, num grão do milho 
fino com que o outro se regalava.
! Quando eu ia para a escola, acompanhando submissamente, até à última 
esquina de onde se via minha mãe de atalaia à janela, a criada que era mandada 
a comboiar-me para impedir que eu me perdesse nas ruas ou entre a garotada do 
meu bairro, e fugindo dela a correr, mal era voltada a esquina, para escapar-me 
ao perigo incalculável de os meus colegas perceberem que a criada me trazia (e 
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esta convenção de fugir às respectivas criadas para negar-lhes a guarda era táci-
ta entre muitos dos meninos, e as criadas, à hora da saída, ficavam conversando 
nas esquinas distantes, a coberto das pedradas com que seriam recebidas, se se 
aproximassem aquém dos limites convencionais da sua não-existência), o papa-
gaio vinha até à porta do patamar, a despedir-se de mim, e o mesmo fazia quan-
do, à tarde, depois de lanchar, eu saía para a lição daquele pescoço em que não 
via sinais de guilhotina. Estas despedidas eram uma perfídia minha, nas vezes 
em que não ia, como me pediam que fosse, deixá-lo preso. Divertia-me saber que 
se fechavam à espera que ele, caminhando solene pelo corredor e arrastando 
chiadamente no oleado a corrente, voltasse honestamente à gaiola, onde ficava, 
sem ser preso, aguardando o meu retorno.
! Depois, meu pai regressava novamente. As luas-de-mel eram agora curtas, 
rápidas, tumultuosas, com minha mãe protestando lá dentro, em gritos que cha-
mavam porco e infame ao meu pai. Às vezes, a frágil paz quebrava-se logo no 
jantar de família, nesse mesmo dia, com meu pai levantando-se pela mesa fora e 
atirando a cadeira, ou com minha mãe chorando diante da travessa encalhada na 
mesa, entre um prato cheio e outro vazio. Palavras viperinas circulavam, meus 
tios levantavam-se também, com uma autoridade moral de que compensavam a 
sujeição dos muitos auxílios e jantares que meu pai lhes dava. Eram, aliás, paren-
tes por parte dele, embora pessoas cuja interferência, nos negócios domésticos, 
ia aumentando com a violência das disputas; muitas vezes, naqueles escassos 
quinze dias, uma das criadas, de noite, levantava-se para ir chamar meu tio, que 
não morava longe e vinha sonolento, com umas calças enfiadas por cima do pi-
jama e um sobretudo de gola levantada, conversar pacientemente, ora com mi-
nha mãe que, em “robe de chambre” suspirava sentada na sala de jantar, ora com 
meu pai que, passeando pesadamente no corredor até que os vizinhos de baixo 
viessem protestar contra o barulho, proclamava que não precisava de nós para 
nada, tinha a bordo todos os confortos, que nos levasse o diabo.
! Eu, na cama, ouvia tudo aquilo, quando não era expressamente convocado 
a participar, por minha mãe que vinha acordar-me “para fugirmos os dois”, ou por 
meu pai que me sacudia para dizer-me “que minha mãe era doida, que o  odiava, 
que me ensinava a ter-lhe ódio”. Com sono, farto de cenas sem novidade alguma, 
cujas marcações e deixas eu sabia de cor, eu tinha ódio a ambos, por sob o medo 
imenso que ambos me metiam, a puxarem cada um por um braço meu, cada qual 
exigindo que eu desmentisse o outro. Uma vez, minha mãe vestiu-me apressa-
damente e vestiu-se depressa também, com meu pai, no corredor, de faca da co-
zinha em punho, e as criadas nas sombras da porta do “quarto escuro” espreitan-
do. Fui informado de que íamos sair para nos deitarmos ao rio, nos afogarmos. À 
porta, entre gargalhadas do meu pai, eu recusei-me terminantemente a sair, de-
clarando que estava muito frio. E meu pai, brandindo a faca - que era para suici-
dar-se, ou para matar minha mãe, ou para liquidar-me a mim, conforme as opor-
tunidades daquela “commedia dell'arte” - avançou para minha mãe. Eu dei-lhe um 
pontapé no baixo-ventre, que o fez, num urro, largar a faca que apanhei. E as cri-
adas e minha mãe tiveram de interpor-se entre ele e mim, até que uma das cria-
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das, abrindo a porta da rua, se esgueirou, comigo pela mão, desarmando-me, e 
levando-me para a avenida, onde o dia clareava, e os grandes carros de bois, co-
bertos de hortaliça muito arrumadinha, desciam chiando a caminho do mercado. 
A criada falava docemente comigo, dizendo-me que o que eu fizera não se fazia, 
era uma grande maldade, uma grande falta de respeito. Eu, abaixando a boca, 
mordi-lhe a mão. E ficámos passeando para baixo e para cima, ela surpresa e do-
lorida atrás de mim, porque me estimava muito, e eu, à frente, dando pontapés 
aos detritos que havia no passeio, entornando caixotes de lixo, que estavam nas 
portas, e urinando contra as árvores como faziam os cães.
! Daí em diante, nas questões nocturnas, quando meu tio  vinha, no seu so-
bretudo escuro, negociar que minha mãe não teimasse em dormir na minha 
cama, de que eu arrepanhava a roupa, ou que meu pai não brandisse facas, aca-
bavam sempre os três por discutir-me acaloradamente, a dois contra um, confor-
me os argumentos, como se eu, “que levantara a mão contra meu pai", fosse o 
criminoso, O culpado daquilo tudo. Eu, às vezes, saltava da cama, vinha encos-
tar-me à ombreira da sala de jantar, e pela frincha via-os sentados à volta da 
mesa, cada qual argumentando com motivações que eu não sonhara ter tido, 
com malefícios que me não lembrava de ter praticado, ou combinando planos de 
educação para conterem os meus instintos. Eu ficava atemorizado e trémulo, ou-
vindo falar de colégios internos, de proibições de brincadeiras, de suspensão das 
lições de piano, coisas piores. 
! No dia seguinte, pela manhã, trôpego de sono e inquietação, eu ia para a 
escola, onde não era mais feliz. Afastados rispidamente da minha casa que não 
frequentavam, como eu não frequentava a deles, os meus colegas detestavam a 
minha incapacidade de comunicar, o  meu isolamento estudioso e vago que não 
procurava aliados nem confidentes. Eu era menos rico do que a maioria deles, e 
vestia-me com um aprimoramento desmazelado que não mantinha a distância 
que os primores despertam, nem a camaradagem a que o desmazelo convida. E, 
bem mais vezes que a outros mais peraltas, me atacavam para sujar-me, ripos-
tando eu com uma raiva que não era das regras do jogo, porque eu procurava 
ansiosamente agredir, com ímpetos assassinos.
! À tarde, eu voltava para casa, fechava-me na sala, com o piano e o  Papa-
gaio Verde, até ao momento em que, estando meu pai, ele batia à porta. Tocava 
as músicas que preferia, ou ficava compondo repetidamente melodias que se pa-
reciam com tudo o que eu ouvira de triste, e o Papagaio não pousava já nas cos-
tas da cadeira, mas na borda extrema do teclado, de onde seguia os movimentos 
das minhas mãos, e descia às vezes para as teclas, ensaiando uns passos que 
eu fazia sonoros no  calcar das teclas descidas. Isto  divertia-o, e ele simulava um 
grande espanto, olhando a um lado e outro, soltando “ohs, ohs”, e ficando com 
um pé no ar, um pé hesitante que fingia temer o som da tecla seguinte. Então, eu 
retirava-o para a borda, e tocava estudos e escalas. O Papagaio dormitava desa-
tento. De súbito, eu feria dois ou três acordes de algumas músicas suas predilec-
tas. Imediatamente se arrepiava na expectativa, de olho arregalado, e cantava e 
dançava até ao fim, abrindo as asas. Quando eu concluía numa catadupa de 
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acordes extras, os gritos dele eram de aplauso que exigia bis. Eu repetia uma e 
duas vezes, até que uma angústia de exprimir-me me embargava os dedos, eu 
pousava a cabeça nas teclas, e esperava que ele viesse, pé ante pé, catar-me na 
cabeça o piolhinho.
! Não chegara ainda à adolescência, quando o Papagaio Verde adoeceu, a 
princípio muito levemente, de uma pequena boqueira no canto do bico, e que 
manifestamente o incomodava. Só a minha presença, a minha voz, os meus afa-
gos, o arrancavam da sonolência gemente em que se confinava ao canto do po-
leiro. Pouco a pouco, a boqueira alastrou em refegos para os lados do bico, 
avançou em direcção à poupa azul e à fina pálpebra que se mantinha semicerra-
da. Mal podia abrir o bico, para comer; mal podia firmá-lo, para descer ou subir. 
Tinha tonturas, vágados que o aterrorizavam e surpreendiam, e acabaram por fa-
zê-lo  temer o poleiro de onde quase caía. Foi preciso ter sempre a gaiola no 
chão. Ele, que às vezes audazmente pulava para a grade da varanda e olhava de 
alto para o quintal lá em baixo, não se atrevia agora, senão de vez em quando, a 
aproximar-se, num relance saudoso, da beira da varanda. E, arrastando o pé, vol-
tava para o canto da gaiola. Eu, e minha mãe também, a meu pedido, tratávamos 
dele, lavando-lhe com um algodão embebido em borato aquela chaga que não 
era bem chaga, e antes parecia um alastrar de lava pregueada e ressequida. O 
Papagaio Verde não deixava que minha mãe lhe fizesse o curativo, se eu não es-
tivesse ao lado. Com paciência, falando-lhe carinhosamente, partindo tudo em 
pedacinhos, eu insistia para que ele comesse. Quase que para me agradar, ele 
acedia, num esforço infinito, em comer alguma coisa. Dava-lhe de beber, e a 
água escorria pelos cantos do bico. Foi então que, no meu colo, ele deu em re-
cordar teimosamente, com escândalo de minha mãe que deixou de tratá-lo, o re-
portório  antigo. Murmuradamente dizia de enfiada coisas que eu nunca lhe ouvira, 
frases, ordens de navegação e manobra, palavrões, palavras em línguas que eu 
não reconhecia. Corno em sonhos, recostado nos meus braços, arrepiando-se às 
vezes, repetia sem descanso tudo o que decorara na sua longa vida, e o que não 
decorara, e o que ouvira no convés de navios, em portos de todo o  mundo, entre 
a marinhagem de todas as cores. A sua verdura, agora tão esmaecida e pelada, 
tão riça, desdobrava-se em ondulações de vagas, em apitos de manobra, em 
pregões marinhos, em Iinguajares que tinham no seu som estalado a fúria e o 
tumulto dos trópicos multicores e a amplidão azul dos mares espumejantes. Era 
urna ardência mecânica que eu escutava debruçado sobre ele, e se ilustrava, na 
minha imaginação, de velhas gravuras com índios de penas na cabeça e grandes 
barcos ancorados em baías de água lisa e límpida em que se espelhavam. Mas 
era também uma confiança de que, em sacões abruptos, um dos seus pezinhos 
se apertava no meu dedo, como quem se agarra à vida e transmite a um amigo a 
derradeira mensagem. Isto  durou semanas que me fizeram às vezes faltar às au-
las, não ouvir ninguém, não notar ninguém, ocupado em escutar e receber aquela 
vida que se extinguia. Eu saía a correr da escola que não me dava conta de fre-
quentar, temendo não encontrá-lo  ainda vivo. Mas lá estava, agora meio deitado 
no canto da gaiola, para apertar na pata o meu dedo. O sofrimento dele devia ser 
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horrível: tão grande que, apesar da docilidade com que deixava eu fazer-lhe o cu-
rativo inútil, suspendi aquelas lavagens que o torturavam mais. Não era, porém, 
só a ferida, se era ferida, o  que lhe doía. Era-lhe igualmente dolorosa a perda do 
seu garbo, da sua altivez, da elegância majestosa das suas penas brilhantes. 
Quantas vezes, arrastando-se, ele tentava erguer-se nas pernas e nos músculos 
fracos, para, de cabeça ao alto, com o olho já afogado no mal que o  roía, espane-
jar-se ainda, olhar-me com amistosa sobranceria, ensaiar um começo de cantiga. 
Logo recaía na dormência falante, em que arrepios ligeiros o percorriam para 
terminarem num aperto de pata no meu dedo. Eu levava-o para o pé do  piano, 
acomodava-o em almofadas na cadeira, tocava-lhe as suas músicas. Ele agitava-
se num contentamento longínquo, de quem já não ouvia bem e se despegava do 
mundo, e recostava na almofada a cabecita, no estertor roufenho que era a sua 
conversa solitária, onde palavras mal se distinguiam.
! Um dia, quando, arquejante da rua e das escadas, cheguei à varanda, o 
Papagaio Verde estava inerte no canto  da gaiola, com o bico pousado no chão. 
Peguei-lhe, aspergi-o com água, sacudi-o, com a mão auscultei-o longamente. 
Não morrera ainda. Levei-o  para a sala, deitei-o nas almofadas, puxei a cadeira 
para junto do piano, e, enquanto com os dedos da mão esquerda lhe apertava a 
pata, toquei só  com a direita a música de que ele gostava mais. As lágrimas em-
baciavam-me as teclas, não me deixavam ver distintamente. Senti que os dedos 
dele apertavam os meus. Ajoelhei-me junto da cadeira, debruçado sobre ele, e as 
unhas dele cravaram-se-me no dedo. Mexeu a cabeça, abriu para mim um olho 
espantado, resmoneou ciciadas algumas sílabas soltas. Depois, ficou imóvel, só 
com o peito alteando-se numa respiração irregular e funda. Então abriu descai-
damente as asas e tentou voltar-se. Ajudei-o, e estendeu o  bico  para mim. Ampa-
rei-o pousado no braço da cadeira, onde as patas não tinham força de agarrar-se. 
Quis endireitar-se, não pôde, nem mesmo apoiado nas minhas mãos. Voltei a dei-
tá-Io nas almofadas, apertou-me com força o dedo na sua pata, e disse numa voz 
clara e nítida, dos seus bons tempos de chamar os vendedores que passavam na 
rua: - Filhos da p....! - Eu afaguei-o suavemente, chorando, e senti que a pata 
esmorecia no meu dedo. Foi a primeira pessoa que eu vi morrer.
! Consegui que os vizinhos de baixo mo deixassem enterrar no extremo do 
quintal. Embrulhei-o num pano, procurei desesperadamente uma caixa que lhe 
servisse, atravessei pé ante pé a casa dos meus cerimoniosos vizinhos, desci ao 
quintal com a caixa debaixo do braço, escavei uma cova bem funda, depus a cai-
xa, tapei-a, calcando a terra, e juntei-lhe em cima um montinho de pedras, com 
flores disfarçadamente surripiadas ao canteiro, entaladas entre elas. E, da varan-
da, em dias seguidos, eu contemplava aquela sepultura pequenina, adjacente à 
imensa empena do prédio contíguo, e que a cerimónia havida com os vizinhos 
não me permitia de cuidar. Vieram chuvas, veio o jardineiro, a sepultura desapa-
receu. Mas eu sabia, pelas manchas na empena sobranceira, onde ela estava, e 
adivinhava, sob o canteiro florido, o meu Papagaio Verde.
! A minha solidão tornara-se total. Meu pai ia e vinha, sem que sequer a che-
gada das bagagens me incitasse a reconhecer-lhe a presença mítica. E, na biso-
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nhice que eu cultivava contra tudo e todos, como na sobranceria com que me 
mostrava ostensivamente agoniado num regime doméstico que, de viagem para 
viagem, se azedava, havia como que uma herança espiritual de bicadas abruptas. 
Cheguei mesmo a torturar o Papagaio Cinzento.
! Uma tarde, à mesa, estalou a discussão entre meu pai e minha mãe, preci-
samente num jantar de chegada, a que, como de costume, meus tios assistiam. 
Eu declarei categoricamente que os detestava a todos, e, atirando com a cadeira 
por imitação de violência, levantei-me para a varanda, perseguido por um bofetão 
de meu tio. Lutei contra ele que me agarrava, e contra meu pai que o agarrava a 
ele, e contra minha mãe que agarrava meu pai, e contra a minha tia que os agar-
rava a todos; e vendo, num relance enublado, aquele cacho humano a disputar-
se a primazia de castigar-me, a voz embargou-se-me em gritos de choro desata-
do: - Ninguém é meu amigo, ninguém é meu amigo. . . Só o Papagaio Verde é 
meu amigo.
! A luta suspendeu-se numa gargalhada alvar, que escorria babada pelos 
guardanapos deles. Eu fiquei de costas,
buscando com os olhos, lá em baixo, no quintal, o recanto em que jazia o Papa-
gaio. E ouvi distintamente a sua voz aguda e clara, dominadora e viril, sarcástica 
e displicente, raivosa e cheia de carácter, a proclamar, num grande voo de asas 
verdes, o juízo final que murmurara ao morrer. Não eram. Em verdade, não eram 
sequer isso, cujo sentido eu não sabia então claramente. A vida, desde então, 
não me esclareceu muito; mas creio firmemente que, se há anjos-da-guarda, o 
meu tem asas verdes, e sabe, para consolar-me nas horas mais amargas, os 
mais rudes palavrões dos sete mares.

Assis, 3-6-61 e Araraquara, 25-6-62.

(Homenagem ao Papagaio Verde e outras histórias de animais de Jorge De Se-
na, Trindade Coelho, Fialho de Almeida, Edição/reimpressão: 2006, Raiz Editora)

CONTOS JUVENIS

http://www.wook.pt/authors/detail/id/40178
http://www.wook.pt/authors/detail/id/40178
http://www.wook.pt/authors/detail/id/40178
http://www.wook.pt/authors/detail/id/40178
http://www.wook.pt/authors/detail/id/40179
http://www.wook.pt/authors/detail/id/40179
http://www.wook.pt/authors/detail/id/40177
http://www.wook.pt/authors/detail/id/40177


34

Quando nesse fim de tarde o telefone tocou, uma corrente de ar escancarou 
a janela, levantou a cortina e atirou com a porta. Era já escuro e chovia torrenci-
almente. Por um instante hesitei entre atender o telefone a acudir à sala. As flores 
do centro da mesa tinham-se espalhado pelo pano de veludo, a poltrona do canto 
começava a ser colhida pela água, e quanto à cortina essa ia ficando numa sopa.

Naturalmente que corri a fechar a janela. O telefone, contudo, insistia e a luz 
eléctrica apagou-se.

Foi às apalpadelas, após ter vencido o vento, cerrando a vidraça, que che-
guei ao telefone. A voz que vinha pelo fio, densa e arrogante, era de mulher.

– A senhora dá lições de inglês.
– Eu própria.
– Quero lições.
Estremeci. Ninguém costumava falar assim. E que voz tão dura!
Batida pela ventania, a persiana, que não tivera tempo de trancar, ressoava 

com os trovões, e na negridão luzia um cigarro. Desnorteada, perguntando a mim 
mesma onde o teria posto, pedia a Deus que não fosse em cima do chemin da 
mesa – pertencera à avó, o  pano, e era todo em pavões bordados por ela a canu-
tilho.

A voz do telefone repetiu:
– Quero lições. A começar esta noite.
– Com um tempo destes?
– A senhora ensina na rua?
Uma vertigem. Onde é que eu me sentara? Os pés balouçavam-me, sus-

pensos. E foi então que um relâmpago fez da sala dia e me vi empoleirada na es-
crivaninha.

– Está lá?
– Desculpe, mas acho melhor combinarmos amanhã. O temporal...
– Que temporal?
– Aí não há?
– Aí aonde?
– Não sei donde a senhora fala. Francamente... na minha rua é horrível. 

Olhe, outra vez a janela aberta. Deixe-me ir segurar a persiana.
Ela soltou uma gargalhada do fundo do peito que lembrava tosse. E ao lar-

gar o auscultador para valer à janela, ouvia-a dizer: «Fala do Monte dos Venda-
vais?» 

Parei um segundo, intrigada. O momento, porém, não se prestava a objec-
ções. E enquanto as minhas mãos puxavam, aferrolhavam, atarrachavam, esfor-
çadas, ia comparando o zoar do vento com o riso da mulher do  telefone. «Monte 
dos Vendavais?» Ocorriam-me ideias extravagantes: quem sabe se não estaria a 
falar com o fantasma de Emily Brontë? Desatei a rir. O riso enfraquecia-me. A 
persiana fugiu-me. Era uma bandeira pela noite, a despedaçar-se contra o peitoril 
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de mármore. Os relâmpagos sucediam-se. E, de braços caídos, cabelos molha-
dos atirados para trás, eu a rir como doida.

Quando por fim me enterrei na poltrona, cansada, o trovão ribombava e já 
não se via o olho de lume. Graças a Deus pelo pano de veludo! A minha mãe di-
zia «graças a Deus» por tudo que de bom acontecia e mais ainda pelo que de 
mal não chegava a acontecer. Linguagem da infância, «graças a Deus», reconfor-
tante no inferno de um temporal daqueles, os estores partidos, a casa a inundar-
se, e uma estranha... tão estranha... Já não me ria. Se a deixasse ficar indefini-
damente à espera, se desligasse... Agarrei no aparelho.

– Então, não foi levada pelo vento? – outra vez a risada cavernosa. – De-
morou tanto! A que horas posso ir à lição?

– A senhora quem é?
– Uma aluna... – parecia ansiosa. – Uma aluna que precisa começar esta 

noite sem falta.
Eu não sabia que responder. Alunos particulares interessavam-me sempre. 

O colégio pagava mal. Tão extraordinário, no entanto, tudo aquilo. Venci a indeci-
são:

– Às nove horas serve-lhe?
– Com certeza. As nove horas estou aí. Até já
A trovoada abrandara e ouvi dar horas no relógio do vizinho. Era uma velha 

pêndula, ao outro lado da parede, que regulava melhor do que o meu relógio. 
Contei alto: «Oito horas?» Precisava de falar só, de perguntar sem ouvir mais 
ninguém. Mas, ao  ir à cozinha por uma vela, a voz e o riso da mulher seguiram-
me. Quem? E porquê tanta pressa? Devia ter recusado. Em noite assim inverno-
sa, uma desconhecida, esquisita para mais... E não fiz depois outra coisa senão 
andar da sala para a cozinha de castiçal na mão. O jantar passou-me. Sentava-
me à mesa de trabalho, abria um livro, lia duas linhas, dactilografava meia dúzia 
de palavras, recomeçava o passeio. Pelas nove horas menos um quarto apete-
ceu-me fazer chá. A luz eléctrica não voltara, o coto de vela ia-se derretendo, e a 
casa cada vez mais das sombras. Tolhia-me quando me virava, quando estendia 
um braço, quando entrevia um espelho.

Começara a tomar o chá, três pancadas na porta. E se ficasse ali muito 
quietinha até ela se cansar e se ir embora? Mas já os passos me levavam para o 
corredor. Descerrei o trinco e abri. Muito  direita, de gabardina de capuz e botas, a 
minha nova aluna fitava-me, sorridente:

– Good evening, teacher!
– Good evening – respondi, afastando-me para que ela entrasse.
– Vou estragar-lhe os encerados...
Peguei-lhe no guarda-chuva, encaminhei-a para o bengaleiro.
Baixando o capuz que lhe anunciou a cabeleira pintalgada, ela principiou a 

despir a gabardina.
– Importa-se que tire as botas?
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Espantava-me de mim mesma, tão calma, a assistir aos movimentos da mu-
lher, a alumiá-la, a pegar-lhe na carteira ou no livro. Quase não lhe vira senão o 
sorriso da entrada e uns vagos olhos sem cor (ou seria da vela?) e pus-me a ob-
servá-la: pernas altas, corpo esbelto, mãos compridas que estiravam pela parede 
figuras aladas.

A certa altura, erguendo o busto, ela disse com um sorriso:
– Meu Deus, que silêncio!
– É verdade. Vamos já falar inglês.
– Chamo-me Noémia – agarrava as botas pelo cano. – Onde ponho?
– Oh, vou buscar-lhe uns chinelinhos. Não pode ficar descalça.
– Não fico – apontava para os pés.
Baixando o castiçal, vi que calçava uma reviradas pantufas de flanela beje.
As botas arrumavam-se melhor na casa de banho. Ela entregou-me tam-

bém o impermeável para não pingar na passadeira. E ao tornar ao corredor, já 
excitada de simpatia por essa forasteira das trevas e da tormenta, escapou-se-me 
um grito. Ao clarão dos relâmpagos, Noémia surgia enorme e trágica: cabeleira 
de aço, olhos de vidro, girândola de brilhantes ao colo.

– Assustou-se?
– Não. Não. – O coração batia-me na garganta. – Acho que temos de abre-

viar a lição hoje. Não me preveni de velas e esta vai quase no fim.
– Oh, não se aflija. Trouxe uma lâmpada de bolso. Nestes sítios a electrici-

dade quando falta é horas...
Na sala, enquanto eu vislumbrava a lição à luz da pilha, ela, desapertando o 

broche de pedras, tirou o lenço do pescoço e disse.
– Está calor. Trovoadas de Março. Que o inverno propriamente já passou – 

e, amaciando a voz: – É verdade que a primavera em Inglaterra é bonita? E 
Hyde-Park? Como é Hyde-Park?

– Hyde-Park? Namorados pela relva...
Noémia olhava-me muito atenta. Azuis, verdes, os seus olhos? A testa lisa. 

O nariz fino.
– Quem me dera lá ir. Não sei porquê mas sempre sonhei com Hyde-Park – 

apresentava-me um livro de capa amarela – Foi por onde aprendi no colégio.
– Então sabe falar inglês.
– Esqueci quase tudo.
Começamos pelo alfabeto. Ela pronunciou as letras correctamente e, ao 

chegar ao r, comentou que a madre desenhava essa letra no  quadro dentro de 
uma redoma: muito melindroso o r em inglês...

Lemos a primeira lição. Iniciamos uma conversa simples. Eu, como de cos-
tume, gozando o acto de ensinar, e já sem qualquer receio ou susto, como se não 
existisse nenhuma relação entre aquela mulher e a misteriosa do telefone. E No-
émia descontraída, de perna traçada, a fumar.

Para o fim da lição a minha aluna teve de servir-se da lâmpada de bolso 
para ler, e, quando, passada a hora, a luz da vela amorteceu de todo, encarou-
me:
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– Não me pergunta porque teimei em vir hoje, apesar do temporal?
– Parece que na sua rua não havia...
Ela riu o riso cavo.
– Importava-me eu lá da chuva ou do vento! Queria era vir e aprender o 

mais depressa possível!
– Ah, sim? Porquê?
– Ainda bem que me pergunta. Gostava de lhe contar. Recebi carta dele... – 

a voz perdera toda a secura, como se agora lhe saísse do peito molhada de lá-
grimas.

– Amigo?
– Mais do que isso – num gesto rápido assoprou à vela – Não precisamos 

de luz. É inglês. Vive em Londres.
E na escuridão picada apenas pelo  lume dos cigarros e assombrada por 

uma ou outra faísca, já longínquo o ralhar do trovão, os nossos joelhos a toca-
rem-se casualmente, foi-me confiando a sua vida.

Casada havia vinte anos, o  marido, rico, abandonava-a, fazia-lhe desfeitas, 
divertia-se com outras.

E eu fiel. Quinze anos de fidelidade! E gira, sabe? Os homens gostavam 
dos meus olhos transparentes, das minhas pernas. Santo Deus, porque lhe estou 
a contar isto? Vai achar-me ridícula...

– Não. Nunca. Mas também me admiro. Uma desconhecida como eu nesta 
terra...

– Bem, eu acho que já a conheço um pouco... Tenho-a lido. Além disso, 
uma certa distância ajuda. Num comboio, por exemplo, acontecem-nos confidên-
cias: contamos às vezes ao anónimo companheiro de viagem o que toda a vida 
escondemos da vizinha do lado ou de amigos de infância.

E porque se criava ali, com aquelas palavras, uma certa intimidade, ofereci-
lhe chá: «Faça-me companhia...» Depois, na cozinha, ela a focar o chão de mo-
saico vermelho, e eu a comparar-lhe mentalmente os pés na flanela parda com 
duas cobaias. Uma escrava, eu sabia? Uma escrava do Raúl foi o que sempre 
fora. E o descarado a passar-lhe à porta com as amantes, a ficar noites fora. Ver-
dade que imaginara traições, planeara até a fuga com um irmão dele, seu apai-
xonado. Mas, na hora, arrependia-se. Não fazia nada. Perdoava-lhe. Tinha vivido 
a perdoar-lhe.

– Amava-o mesmo assim?
Tardou em responder:
– Desconfio que sim.
Há três semanas aparecera o inglês. Viera para negócios e o marido de 

Noémia levara-o a casa. Os ingleses apreciavam o ambiente de família. De bom 
tom apresentá-los à mulher, oferecer-lhes um jantar no próprio lar. O inglês, novo, 
elegante, um gentleman, e muito amável com a Noémia, falando francês (língua 
fluente para ela) a fim de facilitar a conversa. Estavam à sobremesa, chamaram 
Raúl ao telefone: qualquer coisa que ele classificou de urgente, pediu mil descul-
pas, tinha de ir. E logo o estrangeiro  a levantar-se, a despedir-se. E o dono da 
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casa a insistir para que ficasse, tomasse café, um licor. A mulher a olhá-lo ao 
mesmo tempo com raiva e alívio: algum flirt com certeza... Mas que bom vê-lo pe-
las costas. Tão atencioso, tão gentil, o inglês, ao lado daquele grosseirão.

Sentou-se na pedra da chaminé.
– Já viveu em Inglaterra, portanto deve ter amado algum inglês.
– Olhe, se amei, não me lembro.
Ela bateu, irritada, com o pé no chão.
– Fala como quem estivesse a escrever. É sempre assim? Porque não res-

ponde directo? Li não sei aonde que os escritores e os camponeses se exprimem 
da mesma maneira, por rodeios.

Sorri.
– Pois faça de conta que está a tratar com uma camponesa...
Noémia desatou a falar baixinho, ao jeito de quem monologasse.
– Verdade que não vim aqui para a interrogar mas para desabafar consigo... 

Verdade que, antes, tudo me parecia mais importante do que neste momento... 
Acho que nem vale a pena continuar...

– E daí a bocado: – Vou para Inglaterra, sabe?
O aroma amargo das folhas escaldadas do chá.
– Vou-me divorciar. O Raúl não quer. Habituou-se à minha sujeição. Con-

vêm-lhe as aparências, a fachada social de uma mulher legítima, de um lar. Mas 
o Peter ama-me. E, quanto a mim, creio que é a paixão da minha vida.

– Vamos tomar o chá na sala – e dirigi-me para o corredor, com Noémia à 
frente, de lâmpada em punho.

– Não diz nada?
– Que hei-de dizer? Se já não gosta do seu marido, penso que é melhor 

deixá-lo. E se ama o inglês...
Estávamos junto do sofá, e, ao endireitar-me, depois de pousar a bandeja 

na mesinha, um foco de luz cegou-me. De pé, muito hirta, Noémia assestava-me 
nos olhos a pilha eléctrica.

– Ajude-me! Vim aqui para isso! – A sua fala, entre obstinada e exausta.
Eu estudava-lhe as feições na penumbra, o arco do nariz, a nascença do 

cabelo. E, como uma espontânea camaradagem me invadisse, peguei-lhe na 
mão. É mulher. Somos ambas mulheres. Aqui diferentes e aliadas na escuridão. 
Uma frágil, uma baldada aliança, todavia. Que, se ela me vem consultar em bus-
ca de um norte... que é da minha bússola? que é do meu roteiro?

Tornei à reserva inicial. Quem me diz a mim que esta Noémia não é alguma 
louca?

– Olhe, problemas desses cada qual os resolve consigo. Sente-se explique-
me a sua conversa do Monte dos Vendavais ao telefone.

Encolheu os ombros, desconsolada:
– Ando a lê-lo. Foi o Peter quem mo ofereceu, traduzido em francês. Tinha-o 

diante de mim quando lhe telefonei. E você a falar de vento, de chuva... Uma gra-
cinha que eu quis fazer...
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– Pois impressionou-me, sabe? Os seus modos, o desencontro  das nossas 
palavras, a água a invadir-me a sala, o trovão, o estampido das portas e ainda a 
alusão ao livro do outro mundo... Açúcar?

– Não. Só limão. – E recostou-se, de olhos semicerrados.
Eu peguei na lâmpada. Precisava de luz para o ritual do chá. Pus uma roda 

de limão na chávena dela, leite na minha. Apaguei-a, depois. Para beber víamos.
– Bem, você não quer dizer nada – tacteava a xícara – mas fique sabendo: 

é um belo homem. Ah, um deus!
– Não será a beleza que você ama?
A chávena tilintou no pires.
– Acertou. É a beleza dele que eu amo, tal como amei a de Raúl – aproxi-

mava-se mais – Ah, o Raúl, que figura! – Recostou-se outra vez. Imaginava-lhe 
uma expressão dramática – Agora está horrível. Foi-se desfeando à medida que 
me enganava. Cada ruga do seu rosto é um dos golpes com que me retalhou. 
Como gozo em vê-lo envelhecer! É a minha vingança – procurou a lâmpada, 
abriu a malinha, puxou do espelho e mirou-se – Ah, eu ainda agrado! Ele, com 
mais dez anos do que eu, aparenta mais vinte. As amantes, claro, querem-no 
pelo dinheiro.

Durante algum tempo tomámos o chá, caladas. Eu cismava na perfídia da 
beleza. Uma vontade de lhe dizer que também fora atraiçoada, não como ela, não 
apenas por um homem, mas por todo um destino, pela própria vida. E que trai-
ção! A mim nem sequer me restavam represálias. Sacerdotiza da beleza, eu mor-
rera ao beijá-la.

Ela cortou-me os pensamentos.
– Terá pena de mim? Não me admira. Mas olhe que vim mais por isto  do 

que pela lição. Uma necessidade de me abrir com alguém. E escolhi-a a si.
Cá dentro crescia-me o  desejo de lhe contar a minha experiência. Entendia-

a melhor do que ninguém. Por ter amado a beleza é que nunca chegara a amar 
deveras. E também ideara desforras. E também me mantivera fiel. Fiel a quê? Fi-
el a quem? Sentia a mão quente de Noémia. Noémia estava viva, bem viva. E 
disse alto:

– Mulher forte!
Ela quase saltou.
– Que quer dizer? Acha que devo  ir para a frente? – apertava-me muito os 

dedos. – Sou forte, não sou? – E após uma pausa, como que procurando orien-
tar-se – Mas o amor? Que é o amor?

Momento solene aquele: que é o amor? A sua mão nervosa na minha.
Se eu lhe contasse... Ora, se lhe contasse, que adiantava? Retirando a 

mão, Noémia falou, calma:
– O amor, afinal, talvez não seja senão... um ímpeto da nossa fé. E a se-

mente dessa fé guardei-a eu, apesar do deserto em que tenho vegetado. Sabe, 
costumo comparar-me às plantas vivazes, arreigadas à terra...

E, inesperadamente, a luz do tecto iluminou a cena.
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Sacudindo os reflexos metálicos do cabelo. Noémia consultou o relógio de 
pulso.

– As minhas botas? Tenho de me ir embora. Onde estão as minhas botas? – 
apressava-se para o corredor. – Tenho de me ir embora!

E despedimo-nos como se ela não me tivesse confiado os seus segredos 
no escuro. Era uma aluna igual a qualquer outra, só com a diferença de que não 
tornaria.

(De Amor e Morte, 1970)

Antologia do Conto Português Contemporâneo, in 
http://cvc.instituto-camoes.pt/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid
=59&Itemid=69
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Ele pareceu não entender a alusão. Voltou para mim o rosto irônico e perguntou:
- A que se referia?
- À morte – respondi.
- Sim, eu também falava da morte. Mas surpreendeu-me que você estivesse a 

pensar o mesmo.
- Pensamos todos no mesmo a partir de certa altura.
- Talvez – murmurou, e a voz tinha uma ponta de orgulho. – Mas nem todos de 

igual maneira. Sou forte. Por isso é que penso nela. Detesto a fraqueza que se re-
medeia na imaginação, nas hipóteses. Não creio em nada. Não desejo crer em nada.

- Pensa que vai morrer quando quiser?
Olhou-me em cheio, sorriu. Tinha uma viva e nobre cabeça de homem antigo. 

Parecia saber muito. Não devia acreditar em nada. Notava-se no olhar culto e viril-
mente triste.

- É isso. Trabalho na minha morte. Um homem verdadeiro  tem direitos e deve-
res para com a sua morte. Sabe que estou a construir uma casa?

- Sim, já mo disse.
- Conhece o sítio? – E as palavras subentendiam ramificações de sentido, ou-

tras intenções. Mas a voz era imperturbável. Este homem morreria da sua própria 
morte, dentro dela.

- Conheço. Fica na outra costa da Ilha. Há a montanha sem árvores. Pedra e 
urzes. Pavoroso. Defronte fica o mar. O mar lá é bravio.

- É água cinzenta e branca. E atrás há a grande montanha por onde só andam 
cabras. Mas na planície, à direita, crescem as árvores onde o vento do mar vem ba-
ter. De noite tudo aquilo vibra e uiva. E a terra arenosa estende-se pelo outro lado de 
fora. Quando há tempestade é de uma beleza diabólica. Bom para nos sentirmos 
sós, para saber se ainda existe o orgulho do medo.

- Compreendo que construa aí a sua casa.
- Construo a casa muito devagar. É a minha última tarefa. Forço os operários a 

trabalhar lentamente. Estão espantados. O capataz supõe que sou louco. Nunca 
custou tão caro  uma casa de um só piso. Quando ficar pronta já nada mais terei a 
fazer. Seria estúpido procurar sobreviver-me. Sou um homem sensato. É de sangue. 
Meu avô correu mundo e veio morrer na cama onde nascera. Meu pai andou pelas 
guerras depois de me ter gerado, e lá morreu. Homens que fizeram uma tarefa e 
nela puseram o sentido da sua vida. E deram-se por cumpridos, e regressaram ou 
morreram. Sabedoria, não é? Não quero ser fútil. É o único pecado do espírito. Po-
nho a minha força toda nas razões da vida. Isto quer dizer que me preocupam a 
oportunidade e a qualidade da minha morte. Pareço…enfim, digamos, pareço…so-
lene?…

Riu.
- Sou, como direi?, sou um homem religioso.
- No entanto…
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- Claro, não acredito  em nada disso…nessas coisas…imortalidade da al-
ma…Deus, o barroco Deus teológico… o bem comezinho, o mal comezinho…Detes-
tável, tudo isso, as crenças e virtudes da baixa religiosidade.

- Talvez creia – disse eu – que vida e morte se abram uma para a outra, se ali-
mentem mutuamente. Que seja cada uma delas uma espécie de duplo da outra. Se 
animem e, por assim dizer, se justifiquem e signifiquem entre si.

- Que exprimi-lo desse modo? – As mãos traçaram sutilmente um gesto  de irô-
nica concessão. – Talvez seja isso… Aos vinte e cinco anos fui viajar. Estive em mui-
tos países. Vivi alguns anos em várias das maiores cidades do mundo. Valeu a 
pena. Não há raças nem países. O homem é estúpido. E precisa que o  amem, pre-
cisa amar. Um pouco repugnante, não? Mas pode-se amá-lo, assim repugnante. 
Depois parei, vim para a Ilha. E os círculos foram-se apertando. Hoje não saio deste 
café e do hotel, não estou a seguir o andamento das obras. Daqui a algum tempo 
mudo-me para a casa. Depois… Compreende o que digo quando falo de espírito re-
ligioso?

- Sim, parece-me que sim…
- A casa tem três quartos, além de cozinha, casa de banho e despensa. Um é o 

quarto de dormir; o outro, a sala de jantar, e o terceiro…Não adivinha?… Não, não 
pode adivinhar…

- Noutras circunstâncias eu diria que era, por exemplo, a biblioteca…
- Noutras circunstâncias. Agora não leio. Vou morrer. Ouça: a casa é assoalha-

da. As casas são naturalmente assoalhadas, não é?
- Claro.
- Sim, mas esse quarto não é assoalhado.
- Mais um espanto para o capataz – disse eu sorrindo.
- E para si também.
- Também para mim. Por que não assoalha esse quarto?
- Durante um ano vou viver naquela montanha, na mata, na terra arenosa diante 

do mar. Vou entrar e sair da casa e vaguear por esses lugares todos. E então senti-
rei que não devo sair mais, e ficarei em casa andando de um quarto para outro.

- No quarto sem soalho, também?
Não respondeu.
- Lembra-se de lhe ter falado no vento marítimo batendo nos pinheiros? E na 

alta montanha, intransitável atrás da casa?
- Lembro-me. Conheço o sítio, já lhe disse.
- O barulho do mar e do vento. A montanha, a idéia da montanha impraticável. E 

depois a terra arenosa, por ali fora. E a solidão. E sentir sobretudo que já não pode 
haver medo. Fecho as portas da casa, a porta de saída e as portas dos quartos en-
tre si. E fico no quarto sem soalho e deito-me no chão. Ouço o mar e o vento à frente 
e atrás da montanha solitária e poderosa. Depois encosto a cara à terra profundís-
sima para escutar o seu húmido sussurro atravessando-a toda e passando por mim. 
E então poderei morrer.

(Helder, Herberto. Os Passos em Volta. Rio de Janeiro, Azougue Editorial, 2005)
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Acordou tão feliz. A freira abriu a porta do quarto e atravessou o pequeno 
corredor entre as camas. Algumas mulheres acordaram logo que esses pequenos 
ruídos tocaram o  silêncio: a fechadura da porta, as solas finas de borracha sobre 
os tacos de madeira. Quase encostada à janela, a freira subiu as persianas. Na-
quele quarto, havia duas filas de quatro camas de ferro. À noite, as mulheres dei-
tavam-se e ficavam com os pés apontados para o centro do quarto. A freira subiu 
as persianas. A luz que entrava no quarto era feita de uma juventude de luz. De-
vagar, a luz subiu pela superfície do quarto e pela superfície dos corpos das mu-
lheres deitadas sob os cobertores. Os corpos das mulheres estavam mornos. Os 
cobertores eram de lã muito macia por estar gasta, eram castanhos, cheiravam a 
lavados e cheiravam ao detergente que era o cheiro de todos os objectos do asi-
lo. A freira, diante da janela, em silêncio, parou-se a olhar para as mulheres que 
acordavam. Mais pela luz doce do que pelas vozes das mulheres que falavam 
umas para as outras, mais pela luz doce do que pelo olhar também doce da frei-
ra, ela acordou. Tão feliz. A sua cama era a terceira a contar da janela, na fila que 
ficava à esquerda do olhar da freira. Ao abrir os olhos, a luz da manhã. Sentia no 
corpo a combinação e os lençóis mornos. Levantou o braço sobre o cobertor. Já 
fora da cama, enquanto vestia o roupão e calçava os chinelos, lembrava-se ainda 
do sonho que tivera. Lembrava-se do sonho como se sonhasse ainda. Sorria. Ti-
nha sonhado que era nova e que não estava no asilo. Era nova e estava em 
casa. A mãe chamava-a da cozinha. Era nova. Tinha sonhado. Tinha acordado 
tão feliz. Era nova. A mãe chamava-a da cozinha. No sonho, tinha um pedaço de 
espelho na mão. Os seus cabelos eram longos e viçosos. A sua pele era lisa. Os 
seus olhos eram novos e brilhavam. Tinha sonhado. Com a toalha dobrada sobre 
o ombro, com o sabonete na mão, esperava na fila para o banho. Ela não estava 
habituada, mas as freiras diziam que todas as mulheres tinham de tomar um du-
che ao acordar. Ela respeitava as regras do asilo. O vapor envolvia-lhe o olhar. As 
vozes das mulheres à sua volta eram uma coisa que acontecia num sítio onde ela 
não estava. Tinha sonhado que era nova. Como se sonhasse ainda, sorria.

Acordou incomodada. O cão começou a ladrar no quintal. Ainda de madru-
gada, o cão começou a ladrar, como se ladrasse contra qualquer coisa sem solu-
ção: o frio ou a morte. O início do inverno entrava pela janela com a nitidez incó-
moda do frio. O início do inverno pousava sobre a pequena bacia de esmalte e 
sobre as voltas de ferro do lavatório, pousava sobre a cómoda pobre. Entre os 
lençóis e sob a flanela da camisa de noite caminhavam linhas de ar gelado que 
lhe tocavam a pele. Ainda com os olhos fechados, o mo e o cão a ladrar trouxe-
ram-lhe a vida que existe com os olhos fechados. A cara engelhada deixou que os 
olhos se abrissem devagar. Admirou-se com a luz que era como fosse o frio  va-
gamente a iluminar todas as coisas. Os latidos do cão atravessavam o pequeno 
quadrado de vidro  da janela e enchiam o quarto. Afastou a roupa da cama e le-
vantou-se subitamente. Abriu a gaveta da banquinha e retirou um pedaço de es-

CONTOS PARA OS MAIS CRESCIDOS

A Mulher Que Chorava 
José Luís Peixoto



44

pelho. Era o pedaço de um espelho que se tinha partido e que ela tinha encontra-
do a brilhar na rua. O incómodo de ter acordado permanecia. O incómodo de ter 
sonhado. Num sonho que continuava depois do momento em que acordou, tinha-
se visto velha. Os seus cabelos eram brancos e secos, eram velhos e mortos. 
Eram cabelos monos e cinzentos e sujos. A sua pele era muito velha porque era 
muito mole. O seu rosto  era velho. Segurou o pedaço de espelho entre os dedos 
e, naquela superfície onde não cabia mais do que o  olhar de um dos olhos, viu o 
reflexo da sua pele lisa, dos seus lábios, dos seus cabelos longos e castanhos. 
Passou os dedos pelos cabelos. Por um instante sentiu-se descansada. Por um 
instante, sentiu-se aliviada. A mãe chamava-a da cozinha. Naquele dia, aproxi-
mou-se da mãe com estranheza. Observou as suas mãos, os seus cabelos, o  seu 
rosto, os seus olhos. Imaginou-se com a idade da mãe, imaginou-se igual a ela. 
No sonho que permanecia dentro  dela, como uma lembrança que não conseguis-
se esquecer, era ainda mais velha do que a mãe. Por instantes, sentia o  corpo 
cansado. Sem olhar para os cabelos, sentia-os cinzentos. Sem olhar para a pele, 
sentia-lhe as rugas como um peso. Sentia que os olhos lhe começavam a chorar 
de cansaço. Depois, lembrava-se do frio, e lembrava-se que lhe cresciam lágri-
mas nos olhos por causa do  frio. Depois passava as palmas das mãos na pele do 
braço, puxava as pontas dos cabelos com os dedos, e sossegava. A mãe pediu-
lhe para ir buscar lenha ao quintal. O frio entrava por baixo da porta. Ela abriu a 
porta. O mo bateu-lhe no rosto. No quintal, a irmã brincava com o cão que estava 
preso ao limoeiro. A irmã atirava um pequeno limão verde a rolar pela terra, o cão 
corria para agarrá-lo e, no momento  em que abria a boca, a corda esticava-se a 
partir do tronco do limoeiro e segurava o cão pelo pescoço. Aproximou-se da pilha 
de lenha, agachou-se e, com uma das mãos, começou a encher o outro braço de 
achas que apertava de encontro ao peito. A irmã, pequena, deixou o cão e arru-
mou-se à sua saia. Meteu conversa. Ela não respondeu. Sentia-se velha. Como 
no sonho. Era velha. Como no sonho. Em instantes, não  sabia se o sonho tinha 
sido antes ou depois de acordar.

Depois da missa, deixou-se ficar ajoelhada na capela do asilo a fingir que re-
zava. À saída, as freiras olharam para ela contentes e quase comovidas. As ou-
tras mulheres olharam para ela desconfiadas. Ficou sozinha. A capela, fresca, 
não existia. Dentro de si, debaixo dos seus olhos fechados, existia aquele sonho 
onde era uma rapariga. Debaixo dos seus olhos fechados, era nova, tinha ido ao 
quintal buscar lenha. Sorria. A irmã caminhava ao seu lado. Debaixo dos seus 
olhos fechados, tinha entrado na cozinha, tinha atirado a lenha para dentro  do 
cesto da lenha. Sorria. Ajoelhada diante da lareira, tinha acendido uma pinha, 
cruzado duas achas, encostadas ao madeiro meio ardido que sobrara do dia an-
terior, e tinha disposto a pinha num sítio  onde as suas chamas tocavam o ponto 
em que as achas se cruzavam. Ao seu lado, a irmã olhava as chamas a pegarem-
se às achas e ao madeiro, olhava o lume. A mãe tinha-lhe posto um púcaro de 
café sobre a mesa. Sentou-se num banco a beber. O café aquecia-lhe um cami-
nho no interior. Abria os olhos, tentando ver, tentando sentir tudo o que a rodeava, 
mas os olhos embaciavam-se e não viam senão aquilo com que tinha sonhado. 
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Sentada a beber café, via-se velha, via-se ajoelhada numa capela que não co-
nhecia. Devagar, com as costas a não se dobrarem, devagar, com as pernas sem 
acção nenhuma, devagar, com as mãos agarradas ao banco da frente, devagar, 
levantava-se velha e velha. Não olhava para o altar da capela que não conhecia. 
Olhava para a porta aberta, para a luz a atravessar o lugar da porta. Ver o que ti-
nha sonhado na noite anterior incomodava-a. O café não lhe fazia proveito. Mas, 
por mais que tentasse, não conseguia deixar de se ver como se tinha sonhado. 
Estava numa capela que não conhecia e olhava para a luz a atravessar o lugar da 
porta. Caminhava em direcção à porta. Os seus passos eram um ruído leve, mas 
que durava no mármore. Ao acabar de beber o café, a mãe pediu-lhe que fosse à 
venda comprar uma quarta de chouriço para o jantar. Já ia a sair, quando a mãe 
lhe pediu que levasse a irmã. Estendeu-lhe a mão. Na rua, de mãos dadas com a 
irmã, continuava com o sonho a encher aquilo em que pensava. Velha, avançava 
por um caminho de terra, entre canteiros de flores que recebiam o sol sobre uma 
juventude que parecia rir-se da sua pele velha e dos seus cabelos sem vigor e 
dos seus movimentos trôpegos. Mas estava tão feliz com o  sonho da noite anteri-
or, com o sonho que ainda estava dentro dela. Ião feliz. O sonho era como aque-
les sábados em que acordava a acreditar que era já domingo. No asilo, os dias 
eram todos iguais. Mas, às vezes, era sábado e acreditava que era já domingo. 
Nem quando percebia que não era domingo, nem quando via que não tinha ido à 
missa de domingo, nem quando chegava a hora da visita e reparava que as visi-
tas de domingo não tinham chegado, deixava de pensar que era domingo nesses 
sábados em que acordava a acreditar que era já domingo. Assim estava o  sonho 
dentro dela. Via-se nova. Caminhava pelo jardim do asilo, entre os muros de buxo 
e os canteiros de amores-perfeitos, e via-se nova. Via-se na rua, de mãos dadas 
com a irmã, a caminhar para a venda onde iria comprar uma quarta de chouriço 
para o jantar.

Estava sentada à mesa. Durante todo o dia, por mais que tivesse tentado fi-
xar-se nas coisas da sua juventude, não tinha perdido aquela estranheza. Estava 
velha por dentro. Estava sentada à mesa. Estava cansada. Sentia o  mesmo in-
cómodo que sentira no  momento em que acordou. O jantar estava ao centro da 
mesa. A mãe estava sentada num lado, a irmã estava sentada no outro, ela esta-
va sentado no outro. Não falavam. O candeeiro  de petróleo enegrecia as marcas 
do rosto da irmã quando ela tentava dizer qualquer coisa. A mãe encheu os pra-
tos de sopa. Levantou o chouriço com uma colher e partiu-o em dois pedaços que 
pôs nos pratos das filhas. Ela estava com pouca vontade de comer. O lume ardia 
e ela pensava que dentro de pouco tempo seriam horas de ir dormir. Ela estava 
com medo de dormir. Ela estava com medo de sonhar. Em algumas ocasiões, ao 
enfiar a colher na boca, fechava os olhos e via-se rodeada de velhas a comerem 
sopa num salão muito iluminado. Abria os olhos de repente. Via a mãe e a irmã. 
O seu coração batia depressa. Nem a mãe, nem a irmã repararam nestes sustos 
que ela apanhava. Depois de comer, depois de lavar a loiça, foi deitar a irmã. 
Despiu-lhe o vestidinho e pôs-lhe a camisa de flanela. Nunca olhou para o rosto 
da sua pequena irmã com tanta ternura como nessa noite. Pousou-lhe a roupa da 
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cama sobre o peito. A irmã baixou as pálpebras sobre os olhos. A pele branca e 
serena. Ficou a olhar para o seu rosto. A irmã adormeceu logo a seguir. A sua 
respiração tão calma. Saiu do quarto da irmã com passinhos breves. Entrou no 
seu quarto com medo de dormir. Despiu-se, pôs a camisa de noite. Deitou-se de-
baixo dos lençóis frios. Ficou inquieta durante muito  tempo. Estava nervosa. Es-
tava incomodada. Dava voltas na cama. Tinha medo de adormecer e de sonhar 
de novo. Cada instante da noite parecia muito grande. Mas depois de muito  tem-
po, depois de ter passado muito  tempo dentro da noite, depois de o tempo já não 
se distinguir da noite longa, vasta, imensa, o seu corpo perdeu as forças e final-
mente adormeceu.

Estava sentada à mesa. Naquele dia tinha sido tão feliz. Na sala de jantar do 
asilo, as freiras passaram a distribuir terrinas de sopa pelas mesas. A luz branca 
das lâmpadas fluorescentes tomava a sala de jantar nítida para quem tivesse os 
olhos nítidos. Ela tinha os olhos num sorriso que via ainda os seus olhos jovens. 
Os seus olhos viam os seus olhos. Ao seu lado, não estavam aquelas mulheres a 
comer sopa, aquelas mulheres que levantavam muito depressa a colher como se, 
do prato até à boca, a sopa se entornasse da colher. Aquelas mulheres que tre-
miam com a colher cheia de sopa, que fechavam a boca muito depressa sobre a 
colher. Ao seu lado estava a sua irmã pequena e a sua mãe. Sorria. Via-as juntas 
e sorria porque, naquele tempo, ainda a irmã não tinha apanhado a pneumonia 
que havia de a levar. A pneumonia que havia de lhe pôr a pele cinzenta, cada vez 
mais magra, as costelas a conhecerem-se mesmo com a camisa de flanela vesti-
da, a voz frágil a pedir-lhe para brincar com ela, as mãos pequenas e fracas, um 
sorriso pequeno e fraco na pele cinzenta, os olhos quase a fecharem-se e, de-
pois, morta. A sua irmã pequena morta. O caixão branco de anjinho. A sua mãe a 
chorar. A aflição dentro dela. Tudo isso era ainda impossível quando, dentro da-
quele sonho, via a irmã a comer sopa. A sua irmã feliz e inocente. Aquele sonho 
era um pedaço da sua vida antes da tristeza. Naquele dia tinha sido tão feliz. Ro-
deada de mulheres que comiam sopa, estava ao lado da sua irmã e da sua mãe. 
A irmã ainda não tinha morrido e a mãe ainda não tinha envelhecido tanto. A mãe 
ainda não tinha as roupas pretas que havia de vestir durante toda a vida, durante 
todos os dias. Ainda não era uma velha como ela era ali, sentada à mesa, naque-
le asilo. Nem a morte. Nem o cemitério com a campa pequena da irmã, um mon-
tinho de terra e uma cruz no talhão dos anjinhos, com a campa da mãe, mármore 
e o seu nome e a sua única fotografia. Nem o cemitério sozinho com noites con-
secutivas, sempre negras, sempre frias, noites a passarem sobre a terra, sobre 
os rostos da sua irmã e da sua mãe. Tudo isso era impossível quando, dentro da-
quele sonho, via a irmã a comer sopa. A sua irmã feliz e inocente. Aquele sonho 
era um pedaço da sua vida antes da tristeza.

Naquele dia tinha sido tão feliz. Assim que acabou de comer quis ir para a 
cama. Queria dormir. Queria sonhar. Queria ser nova durante mais um dia.

Acordou tão feliz. Assim que percebeu que estava acordada, acordou dentro 
dela um júbilo infinito porque percebeu que tinha sonhado de novo. Deitada, ro-
deada de vozes de mulheres a acordarem também, sob o olhar da freira, estava 
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deitada, rodeada de uma luz fria, sob o som do cão a ladrar preso ao limoeiro do 
quintal. Acordou incomodada. Tinha sonhado de novo. Levantou-se da cama. Na 
fila para tomar banho, sentia nos braços os arranhões suaves das cascas da le-
nha que carregava para o lume. Enquanto riscava um fósforo, abria a torneira da 
água. A pequena chama pegava-se à pinha. Com as costas da mão, via que a 
água do chuveiro já estava morna. Sentia a água no corpo velho, novo. Sentia o 
calor do lume no corpo  velho, novo. A irmã estava ao seu lado enquanto passava 
o sabonete pelos braços. Agachada diante do lume, ouvia as vozes das outras 
mulheres. A mãe andava na cozinha de um lado para o outro. A mãe andava na 
cozinha de um lado para o  outro. A irmã estava viva. A mãe estava viva. Velha, 
nova, aceitava mais um dia. Queria viver.

Texto disponível em:
http://paulofaria.wordpress.com/2008/07/15/um-conto-de-jos-lus-peixoto/
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