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Inteligência 

A guerra  

Era a guerra. Todas as manhãs os homens partiam para os campos de batalha. Os que 

regressavam à noite traziam os mortos e os estropiados. Havia guerra há tanto tempo que já 

ninguém se lembrava da razão por que ela tinha começado. 

Vítor II, rei dos Vermelhos, contava e recontava os soldados do seu reino. “Dez mais 

vinte faz trinta; ainda posso acrescentar cinquenta… Oitenta homens! Oitenta homens não 

chegam para ganhar a guerra.” E começava a chorar. Felizmente para ele, Vítor II, rei dos 

Vermelhos, tinha um filho que se chamava Júlio. Júlio entrava na sala do trono e dizia: — 

Coragem, Pai! — E o rei tornava a ter coragem. 

Armando XII, rei dos Azuis, também só tinha oitenta soldados e um filho. Mas, quando 

Armando XII ficava desanimado, o filho não sabia o que dizer. O filho de Armando XII 

chamava-se Fabiano e interessava-se pouco pela guerra. Passava os dias no parque, sentado num 

ramo. Um dia, Fabiano recebeu uma carta do príncipe Júlio: 

Os nossos pais já quase não têm soldados; portanto, se és homem, pega no teu 

cavalo e na tua armadura. Marco-te encontro para amanhã de manhã no campo 

de batalha; bater-nos-emos em duelo e aquele que ganhar o combate ganhará ao 

mesmo tempo a guerra. 

Assinado: Júlio 

Fabiano suspirou. Nem por isso gostava muito de montar a cavalo. No dia seguinte, 

Fabiano chegou ao encontro montado numa ovelha. 

— Em guarda! — disse Júlio. 

— Béééé! — fez a ovelha. 

Isto assustou o cavalo, que se empinou na vertical. Júlio caiu. 

— Estás ferido? — perguntou Fabiano.  

Mas Júlio estava mais do que ferido, estava morto. Os soldados vermelhos berraram: — 
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O combate foi falseado! 

Fabiano quis explicar-lhes que tinha sido um acidente, mas, como eles tinham piques e 

lanças, preferiu fugir. 

Armando XII, rei dos Azuis, esperava-o. 

— Devias ter vergonha! — ralhou ele. 

— Mas eu não fiz nada — disse Fabiano. 

— Justamente — respondeu o pai. — Vergonha e vergonha a dobrar; expulso-te do meu 

reino. 

Fabiano escondeu-se no parque. Era de tarde e os soldados tinham recomeçado a guerra; 

então, Fabiano decidiu fazer uma coisa: decidiu escrever duas cartas, uma para Armando XII e 

outra para Vítor II. As duas cartas diziam exactamente a mesma coisa: 

Estou em casa do rei Amarelo, Basílio IV, que me deu um grande exército. 

Portanto, se sois homens, pegai nos vossos cavalos e nas vossas armaduras. 

Marco-vos encontro para amanhã de manhã no campo de batalha. 

Assinado: Fabiano 

Armando XII recebeu a carta nessa noite. — A nulidade do meu filho, um grande 

exército? — disse ele. — Devem ser só para aí uns oito e eu faço picado deles. 

Quando Vítor II recebeu a carta, encolheu os ombros; declarou que esmagaria esse 

vencedor de combates falseados. Meteu a carta no bolso e foi deitar-se. 

Quando viu chegar o exército Azul, o rei dos Vermelhos exclamou:  

— Que fazeis vós aqui, Senhores? Nós temos encontro marcado com o exército Amarelo; 

portanto, abandonem este local. 

— Imaginai, Senhores, que nós também temos encontro marcado com o exército 

Amarelo. 

— Não compreendo — disse Vítor II, rei dos Vermelhos. 

— Eu também não — disse Armando XII, rei dos Azuis. 

Compararam as duas cartas. 

— Na sua opinião, quantos serão os soldados Amarelos? 

— Talvez oito ou oitenta ou, talvez, oitocentos… 

— Que importa, se os Azuis são verdadeiros heróis? — disse Armando XII. 
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E Vítor II replicou: — Os Vermelhos não temem ninguém. 

Ao meio-dia, os Amarelos ainda não tinham chegado. Embora bravos e não receando 

ninguém, o que é certo é que a espera enerva: 

— Senhores — disse Armando XII — creio que, face a oitocentos homens, devíamos 

aliar os nossos exércitos. 

— É justo! — respondeu Vítor II. 

Esperaram ainda toda a tarde. Às sete, os reis discutiram se haviam de regressar aos seus 

castelos, mas decidiram que não, que era melhor ficar, para o caso de os Amarelos chegarem de 

noite; e mandaram vir sanduíches. No dia seguinte, os Amarelos continuavam sem chegar. 

Então, começaram a instalar tendas e a acender fogueiras. Ao terceiro dia, as mulheres dos 

soldados vieram com as suas caçarolas e colheres, porque não era possível sustentar dois 

exércitos a sanduíches. Ao quarto dia, trouxeram os bebés. E, ao quinto dia, as outras crianças, 

que se aborreciam sozinhas em casa. Os mais velhos montaram comércios. Ao décimo dia, o 

campo de batalha parecia uma aldeia. 

Fabiano pensou: “Não tenho exército nem nunca tive; mas, graças a mim, a guerra 

acabou.” Então Fabiano foi a casa de Basílio IV, rei dos Amarelos, para lhe contar a história. 

Basílio riu muito quando ele falou no exército imaginário, mas chorou um pouco pelo príncipe 

Júlio, morto tão estupidamente; e chorou até por todos os soldados, dos quais nem mesmo sabia 

o nome. 

Basílio IV achou que Fabiano era o mais esperto e também o mais ajuizado; e, como não 

tinha filhos, pediu-lhe que fosse o príncipe dos Amarelos e que reinasse, mais tarde, no seu 

reino. O rei Fabiano foi um excelente rei. E, é claro, durante o seu reinado, nunca houve 

nenhuma guerra. 

Anaïs Vaugelade 
A guerra 

Porto, Editora AMBAR, 2002 
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Naturalidade 

A cor dos olhos  

Naquele tempo, que não era como o tempo de hoje, os leões já tinham quatro patas mas, tal 

como os elefantes, não podiam meter-se por dois caminhos ao mesmo tempo! 

  Naquele tempo 

    naquela aldeia 

      havia Fati e Issa. 

Fati dormia deitada numa esteira, sempre de barriga para baixo. Durante esse tempo, Issa 

sonhava deitado de costas, na cabana da mãe. 

Uma manhã, Issa convidou Fati para ir com ele à pesca, no grande riacho. 

― Fati, vens ou não pescar? 

― Vou, mas… e se o peixe não morde? 

― Ficamos à espera. 

Partiram com ele à frente, como sempre. 

Fati, que era cega, seguia-lhe os passos. 

A mãe dela, como todas as mães da aldeia, sabia fazer um bom molho com sementes e 

também uma mistura saborosa de inhame. O pai conhecia os remédios contra as serpentes e os 

génios malfazejos, e contra os anões ruins do mato que só fazem mal! 

Mas nem o pai nem a mãe sabiam transformar os olhos que não vêem em olhos que vêem! 

 Fati e Issa caminhavam num estreito carreiro vermelho. 

Issa viu pássaros tecelões dar reviravoltas perto das folhas de um embondeiro. 

Fati ouviu-os chilrear. 

Tinha posto na cabeça um lenço para se proteger um pouco. Tal como Issa, sentia o sol a 

queimar-lhe os ombros como se fosse uma fogueira no mato. 
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Não sabia nada da forma zombeteira das sombras, sempre um pouco maiores, mas conseguia 

adivinhar a grande boca do sol que sugava o céu com gulodice. 

Chegaram ao riacho. 

― A água está bem desperta ― gritou Issa. 

Fati mergulhou o dedo e exclamou: 

― Esta água está toda molhada! 

Issa preparou uma linha para Fati e outra para ele. 

Deitaram-nas à água. Passou algum tempo. 

Issa inclinou-se para Fati e murmurou-lhe, quase a morder-lhe a orelha: 

― Não te mexas, vou andar alguns passos. 

― Porquê? 

― O sol está muito forte. Talvez encontre uma jujubeira que nos dê sombra. 

Afastou-se, apressado, para fazer algo que ninguém poderia ter feito por ele! 

Nada acontece sem se fazer anunciar… 

Fati, com a linha entre os dedos, estava tão imóvel como uma velha termiteira, quando sentiu 

um abanão na mão. Quando sentiu o segundo abanão, foi como se estivesse à espera dele, 

precisamente naquele momento. Puxou com um gesto seco e, quando ouviu a água a salpicar, não 

teve dúvidas: era mesmo um peixe que tinha mordido o isco e que ela estava a pescar. Com 

cuidado, para não assustar nada nem ninguém, levantou-se, puxando sempre a linha com a mão.  

Agarrou o pequeno peixe que dançava agarrado ao isco. 

Disse em voz alta, para si própria: “É de certeza uma carpa, uma carpa pequena e linda.” 

― Uma carpa que preferiria voltar para a água em vez de assar ao sol — respondeu-lhe uma 

voz. 

― És tu, Issa? 

― Não é o Issa, sou eu ― respondeu-lhe a carpa.  

― Mas quem está a falar? ― perguntou Fati. 

Não obteve resposta. Pensou que tinha sonhado. 

Com cuidado, tirou o peixe do isco. 

― Ufa, obrigado. Assim está melhor ― ouviu. 
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― Mas de quem é esta voz que não conheço? 

― É minha. Sou a carpa que acabas de pescar, não vês? 

― Não. Tenho olhos mas não vejo. 

A carpa, que era menos medrosa do que uma tartaruga e mais faladora do que um quimbanda 

lisonjeador, continuou a falar. 

― Será que me podes dizer o teu nome, tu que me pescaste? 

― Fati. 

― Fati, se voltares a pôr-me na água do riacho, posso dar-te o mais belo dos presentes. 

― O que é o mais belo dos presentes? 

― É o que quiseres… exactamente o que quiseres. 

― Não existe o mais belo dos presentes. 

― Existe, sim! 

Fati pôs-se a rir e disse à carpa: 

― Pequeno peixe, podes ofender o génio da água com as tuas mentiras. 

― Não estou a mentir. 

― Então faz-me ver o mundo com os meus dois olhos. 

― O mundo inteiro? 

― O mundo inteiro. 

Sem pensar duas vezes, o pequeno peixe disse a Fati: 

― Pega em duas das minhas escamas, e põe uma em cada olho. 

― Depois… 

― Depois, nada. É tudo. Verás o que quiseres ver.  

Fati pegou em duas escamas e fez o que a carpa lhe tinha dito. Então, começou a ver de 

verdade, e os seus dois olhos tocaram o mundo. 

― Agora, podes ver quase tudo ― disse-lhe a carpa. 

― Porquê “quase”? 

― Podes ver tudo, excepto os teus olhos. Com os próprios olhos, ninguém pode ver os seus 

próprios olhos. 

Fati pôs o pequeno peixe no riacho e ele continuou a viver como um peixe na água. 
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Issa chegou.  

Fati, que nunca o tinha visto, viu-o aproximar-se. 

― Issa, estou a reconhecer-te. 

― É lógico, porque me conheces. 

― Reconheço-te com os meus olhos, não apenas com os ouvidos! 

Issa tinha parado a dois passos de Fati. Olhava-a bem de perto, e assim podia ver-lhe os 

olhos. Exclamou: 

― Mas o que é que se passa? Lavaste os olhos no céu? 

― E porque dizes isso? 

― Fati, os teus olhos estão azuis como o céu. Continuas negra, mas tens os olhos cor do céu! 

Fati contou-lhe tudo. 

Quando chegaram à aldeia, Fati ficou espantada por ver um só mundo com os dois olhos. 

No dia seguinte, de manhã, ouviram a aldeia a murmurar. 

Issa, que continuava a dar-lhe a mão, escutou as vozes ao mesmo tempo que ela. 

Viram chegar as três co-esposas do pai de Fati, e outras mulheres, e alguns homens. Tinham 

a boca cheia de maldades e gritavam. A seguir, chegaram os da aldeia. Eram piores do que animais 

loucos do mato. Gritavam: 

― Bruxa! 

― Fati, vai-te embora! 

― Não passas de uma bastarda do céu! 

― Bruxa azul! Deixa-nos, vai-te embora para sempre, tu e os teus olhos azuis! 

― Excremento de abutre! 

Puseram-se a atirar-lhe pedras e Fati não encontrou outra solução senão fugir. Issa, que 

tentara defendê-la, teve de fazer o mesmo. 

Depois de uma longa corrida, chegaram ao fundo, ao fim do fim, um pouco mais longe do 

que o horizonte. 

― Fati, eu gosto de ti. 

― Não tens medo dos meus olhos? 

― Fati, eu gosto de ti.  



 

    11 

Tinham-se sentado frente a frente, à sombra de uma jujubeira. 

Fati perguntou: 

― Será que fechando os olhos, acabamos com a maldade? 

― Não… não se acaba com nada. Se fechares os olhos, nem sequer acabas com as cóleras do 

mato. 

Calaram-se. Issa tomou as mãos de Fati nas suas. Fati tinha dois olhos para ver e chorar. 

Murmurou-lhe: 

― Eles têm medo. Estão cativos do medo que têm, e o medo faz esquecer o coração… 

Nesse dia, nesse tempo, que se parecia muito com o tempo de hoje, Fati e Issa tinham o 

coração ferido como uma velha cabaça. 

Levantaram-se e afastaram-se ainda mais da aldeia, talvez para encontrar a fonte dos quatro 

ventos do céu, aqueles que fazem as mesmas cócegas em todas as cores do mundo. 

Muitas estações das chuvas deram lugar a muitas estações secas. 

E ontem, na aldeia, um grande pássaro negro pousou na bela árvore vermelha florida. Era um 

calau. 

Um calau negro de olhos azuis. Sim, negro de olhos azuis! Todos o acharam belo. 

Este calau era um sinal. Logo que parou na grande árvore da aldeia, Fati e Issa chegaram. 

Fati sorria tal como Issa. Foi ela quem disse: 

― Bom dia, estávamos tão longe há tanto tempo… eis-nos aqui, os dois. 

― Bom dia! 

― Bom dia… 

Foram muitos os que lhes ofereceram a água das boas-vindas. 

No dia seguinte, Issa começou a construir a cabana deles. 

Tal como acontecera com os pais deles, foi na sua aldeia que tiveram os filhos.  

E foi assim. 

Foi o quimbanda quem mo disse. 

 
Yves Pinguilly, Florence Koenig 

La couleur des yeux 
Paris, Autrement Jeunesse, 2001 
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Abertura aos outros 

A cerca  

A Sr.ª Vitória vivia nos arrabaldes da cidade. À volta da sua pequena casa havia um jardim 

com árvores de fruto e canteiros de flores e legumes. Não morava sozinha. Tinha um cão, um 

Schnauzer preto e cinzento que, quando ladrava, mais parecia um barril de metal cheio de pedras a 

rolar por uma encosta. Chamava-se Tasso, e era com ele que a Sr.ª Vitória falava quando estava só, 

o que, aliás, acontecia muitas vezes. Não tinha filhos nem demais família, e já era tão idosa que 

dificilmente poderia fazer novos amigos. Só tinha o seu Tasso, a quem adorava. Ai de quem 

dissesse mal do Tasso! A fúria trazia-lhe à boca palavras feias e a ira subia-lhe aos olhos. 

A Sr.ª Maria morava também nos arrabaldes da cidade. À volta de casa havia igualmente um 

lindo jardim bem arranjado, com relva e abetos brancos, bétulas e salgueiros. A Sr.ª Maria tinha 

filhos, filhas e netos, mas estes não se preocupavam com ela, porque era idosa e tristonha, e não 

possuía bens. E, tal como a Sr.ª Vitória, tinha também um cão, um baixote a que dera o nome de 

Niki. Quando Niki ladrava, parecia que cem garotos traquinas estavam a brincar com apitos… 

todos ao mesmo tempo! Mas, para a Sr.ª Maria, o ladrar do seu cãozinho era maravilhoso e os 

olhos brilhavam-lhe quando ele, com o focinho cheio de terra, parava a ladrar em frente de algum 

buraco de ratos. 

A Sr.ª Vitória e a Sr.ª Maria eram vizinhas. Os jardins estavam separados por uma cerca de 

ripas de madeira, mas nem a Sr.ª Vitória nem a Sr.ª Maria se aproximavam dela, se a outra 

estivesse no fundo do jardim. Não gostavam uma da outra. Nunca tinham tentado trocar uma 

palavra, e os culpados disso eram Tasso e Niki. 

Todas as manhãs, mal as portas das duas casas se abriam, Tasso e Niki precipitavam-se para 

o jardim, corriam para a cerca e, de dentes arreganhados, corriam de um lado para o outro, para 

cima e para baixo ao longo da cerca, latindo furiosamente: o barril de metal rouco e o apito 

estridente. Com o pêlo eriçado e os beiços a espumar, prontos a saltar ao pescoço um do outro a 

qualquer momento. E, todas as manhãs, a Sr.ª Vitória e a Sr.ª Maria apareciam à porta com má cara 

e de mãos trémulas, a chamar os seus queridos.  

— Tasso! Tasso! Querido! Já aqui! Deixa esse cão mau — chamava a Sr.ª Vitória indignada. 
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— Niki, Niki! Já para aqui! Vem comer a tua carninha. Deixa esse selvagem! — gritava a 

Sr.ª Maria, fora de si. 

Quando os cães se separavam e voltavam para as donas, eram recebidos com muita efusão, 

acariciados e conduzidos às tigelas da comida. As portas fechavam-se com estrondo, e a Sr.ª Maria 

e a Sr.ª Vitória voltavam a ficar a sós com os seus cães. 

— És um cão muito bonito — dizia a Sr.ª Vitória ao seu Tasso, enquanto lhe passava a mão 

pelo pêlo. — Isso! Ralha àquele cão mau! Tem um ladrar tão feio! Tu não! Tu és um bom cão, um 

cão muito bonito.  

Do outro lado da cerca, a conversa era a mesma: 

— Anda, Nikinho, aqui tens a tua carninha. É assim mesmo! Mostra àquele feio que aqui não 

há-de fazer o que quer. Um selvagem daqueles! — dizia a Sr.ª Maria ao seu cão.  

A Sr.ª Maria ia em seguida ao quarto de banho, fingia que sacudia as cortinas e espreitava 

para o jardim. A Sr.ª Vitória ia igualmente ao quarto de banho, subia a um banquinho e, com 

cautela, deitava uma olhadela por cima da cerca. Depois, as duas senhoras abandonavam os seus 

postos de observação e ficavam satisfeitas quando não viam ninguém no jardim. 

Certa noite, uma tempestade passou por aquela zona, lançou rajadas de vento sobre o jardim, 

sacudiu as árvores e os arbustos, abanou a velha cerca e partiu-lhe um pedaço. 

O dia seguinte amanheceu calmo e sereno. Só a chilreada dos pássaros era a do costume, e 

assim esteve, até as portas das duas casas se abrirem e Tasso e Niki se precipitarem para fora.  

Atiçaram-se um ao outro, lançaram-se contra a cerca, ladraram, espumaram, arreganharam 

os dentes, correram ofegantes ao longo da cerca tentando apanhar-se, voltaram para trás e voltaram 

a correr até à outra ponta. Até ao local onde a tempestade a tinha derrubado. 

Os cães pararam. O ladrar morreu. De um momento para o outro, encontravam-se frente a 

frente, sem a cerca a separá-los, assustados, surpreendidos, quietos. Durante uns segundos, 

olharam-se, desconfiados, sem se mexerem, até que, aos poucos, as orelhas caídas se foram 

levantando, o pêlo eriçado se acalmou, as caudas começaram a mexer-se e a abanar. Depois, 

tocaram-se levemente nos focinhos, farejaram-se e começaram a andar em círculo, cada vez mais 

depressa, até que Tasso entrou a correr pelo jardim de Niki, com este atrás. Desataram a correr à 

volta da casa, de início sem fazerem barulho, tentando apanhar-se um ao outro, e passaram para o 

jardim de Tasso. Empurravam-se, davam cambalhotas, rolavam na relva, latiam baixinho de prazer 

e alegria para depois continuarem naquela perseguição desenfreada. 

Quando chegou à porta, a Sr.ª Vitória estranhou o silêncio. A Sr.ª Maria, quando se 

preparava para chamar o seu queridinho, também abriu a boca de admiração não pelo silêncio em 

que o jardim se encontrava, mas por ver dois cães com a língua de fora, a correr em círculo à volta 
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das bétulas e dos salgueiros. 

— Niki! — gritou indignada a Sr.ª Maria. 

Os dois cães correram até junto dela, deitaram-se aos seus pés, rodearam-na, roçaram-se-lhe 

nas pernas, lamberam-lhe as mãos. Dispersaram em seguida, voltaram a para correr à volta da casa 

e passaram para o outro jardim, subindo os degraus da porta das traseiras, de onde a Sr.ª Vitória, 

decepcionada, assistia àquela correria desenfreada. Confusa, desceu ao jardim, e foi imediatamente 

cercada pelos cães, que corriam à sua volta, saltando e latindo, rebolando-se e batendo com o 

focinho nas mãos dela. Depois afastaram-se. Tasso procurou a maior macieira, no tronco da qual 

levantou a pata, e correu para o seu jardim, seguido por Niki, que escolheu o salgueiro do jardim da 

Sr.ª Maria para deixar a sua marca. 

A Sr.ª Vitória aproximou-se devagar da cerca do jardim, para ver os estragos provocados 

pela tempestade. 

A Sr.ª Maria apareceu à esquina da casa e parou, mas lá se foi aproximando da cerca, 

hesitante. 

— A trovoada desta noite… — disse a Sr.ª Vitória. 

A Sr.ª Maria assentiu. 

— A tempestade — acrescentou. 

— Foi uma sorte não ter havido mais estragos — disse a Sr.ª Vitória. 

— E não terem caído árvores, graças a Deus — disse a Sr.ª Maria. 

— E não se terem estragado telhados — acrescentou a Sr.ª Vitória. 

Depois olharam à sua volta. 

— Mas onde é que estão os cães? — perguntou a Sr.ª Vitória. 

— Talvez em minha casa. Deixei a porta aberta — disse a Sr.ª Maria, dirigindo-se 

rapidamente para casa. 

A Sr.ª Vitória também queria segui-la para ir buscar o seu Tasso, mas não se atrevia a passar 

a cerca. Ficou a olhar para a vizinha, que se afastava. A Sr.ª Maria virou-se de repente. 

— Venha — disse. — Vamos procurar os cães! 

A Sr.ª Vitória passou a cerca estragada. Estava com uma sensação esquisita. Era como se 

estivesse a penetrar num mundo totalmente estranho e desconhecido. 

Os cães estavam de facto em casa, em frente de um prato com carne, onde comiam ambos, 

um ao lado do outro. As duas senhoras pararam atrás e observavam, caladas. 
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— Bem, mas agora já chega! — disse a Sr.ª Vitória a Tasso, algum tempo depois. — Não 

vais comer tudo ao Niki! Além disso, tens de o convidar para vir a nossa casa! 

Agarrou-lhe na coleira e levou-o. A Sr.ª Maria acompanhou-a até ao buraco na vedação. 

— Já que sou eu a responsável pela vedação — disse — vou mandar arranjá-la. 

— Isso vai custar muito dinheiro — disse a Sr.ª Maria. 

— O que tem de ser, tem de ser — respondeu a Sr.ª Vitória. 

Niki saiu de casa a correr em direcção ao jardim da Sr.ª Vitória.  

— Estes cães não respeitam fronteiras nenhumas — disse a Sr.ª Maria, sorrindo, 

embaraçada. — Por mim, não precisa de mandar já compor a cerca. 

— Está bem, mas o que é que eu faço com ela? 

— Está tão podre. Deixe-a lá! 

— Os cães iam gostar… — disse a Sr.ª Vitória. 

— Hum… já deixaram de ladrar. E as fronteiras não tornam maus só os animais — disse a 

Sr.ª Maria. 

Por uns instantes, a Sr.ª Vitória olhou em volta, e depois perguntou: 

— Já tomou o pequeno-almoço? 

— Eu não, só o cão — respondeu a Sr.ª Maria. 

— Então venha! O meu café ainda está quente. 

Wilhelm Meissel 

Jutta Modler (org.) 
Brücken Bauen 

Wien, Herder, 1987 
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Amor 

Bach na casa de 
correcção  

Uma caixa grande de violoncelo assemelha-se bastante a um caixão, pelo que, à medida que 

eu transportava a minha pelo Central Juvenile Hall (Centro de Detenção Juvenil) de Los Angeles, 

ia atraíndo muitas atenções. Dirigia-me à capela após ter sido convencido a tocar para uma 

audiência de jovens reclusos pela Irmã Janet Harris, que coordenava as actividades de voluntariado. 

O projecto que mais a entusiasmava era um programa de escrita criativa que ela própria ajudara a 

criar e no qual eu começara recentemente a colaborar como professor. Os meus alunos eram IARs, 

ou «infractores de alto risco», que estavam acusados de homicídio ou assalto à mão armada e 

aguardavam ali o respectivo julgamento.  

De alguma forma misteriosa, a Irmã Janet soubera que eu tocava violoncelo nos meus 

tempos livres e pediu-me para dar ali um pequeno concerto. Tentei recusar, recordando-me ainda 

da última vez que tocara para um grupo de miúdos: fora numa festa de anos e o aniversariante 

pontapeara a ponta do meu instrumento, declarando que o violoncelo era estúpido e que só o 

acordeão conseguia ser mais aborrecido. 

 — Irmã Janet — disse eu — já alguma vez foi a uma festa de alunos de uma escola em que 

a música clássica fizesse parte do programa? Pode ser uma péssima ideia... 

— Ah — respondeu ela, sorridente — mas isso seria numa escola. Os nossos rapazes jamais 

se comportariam assim. 

Após passar por um labirinto de vedações de arame, cheguei a um edifício com uma cruz no 

telhado. Sobrepondo a minha voz ao ruído da música que saía de um amplificador lá de dentro, 

apresentei-me a alguém que trazia a identificação ao peito e um walkie-talkie. Folheando um 

caderno com o programa, o homem disse-me então: — O próximo é já você! 

Levou-me depois para o gabinete do capelão, onde pude retirar o meu violoncelo da caixa e 

fazer o aquecimento para a minha actuação.  
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— Quando o chamarmos, vá por aquela porta, que lhe dará acesso directo ao palco — 

explicou-me o homem. 

Quando ele saiu, decidi abrir só uma nesga da porta e espreitar para a sala. Tinha curiosidade 

de ver qual o tipo de actuação que antecedia a minha. E vi que era um grupo de  

hip-hop, com a música muito alta a sair dos amplificadores, ao som da qual a audiência de 

prisioneiros se abanava e batia as mãos. Um dos elementos da banda era uma jovem muito atraente, 

com calças de ganga justas e uma camisa que lhe deixava o umbigo à mostra. Embora ela não 

cantasse e a forma como usava a pandeireta denotasse pouco treino, um simples olhar sobre aquele 

público só de homens confirmou-me que a estrela daquela actuação era ela. 

Fechei a porta e afundei-me na cadeira do capelão. «Incomodo?», perguntou uma voz atrás 

de mim. Era a Irmã Janet. 

— Acho que não foi boa ideia pôr-me a tocar — disse-lhe. 

— Porque não? 

— Ouça o que está a acontecer ali dentro! Estão a bater o pé e a dançar que nem loucos, e 

isso só por verem  a rapariga de biquini, já para não falar da música. Consegue imaginar o balde de 

água fria que vão ter quando eu entrar ali dentro? 

— Têm lá uma rapariga de biquini? — perguntou a Irma Janet. 

— Não está em biquini mas quase. Isto não vai resultar. 

— Tenha um pouco de fé! — instou ela. 

Às duas horas em ponto, o som dos amplificadores foi desligado sem cerimónias e o grupo 

saiu do palco. Ao contrário do que acontece noutros concertos, em que as pessoas aplaudem e 

gritam bis no final de uma actuação, o público ali teve de permanecer calmo e sentado. Mas 

ninguém estava com um ar satisfeito. 

Um homem com uma peruca mal colocada percorreu o corredor desde lá de trás por entre os 

bancos, virou-se para o público e leu em voz alta: — E agora o Sr. Salzman, que vai tocar 

violoncelo. — Depois, voltou por onde viera e saiu da capela. 

O silêncio que se instalou na sala enervou-me de tal maneira que não consegui ver a 

plataforma mais elevada do palco e caminhei direito a ela e tropecei, entrando em cena a cambalear 

para não cair. Por um triz consegui evitar a queda, utilizando o violoncelo como se fosse uma vara 

de esqui, ou seja, apoiando firmemente a extremidade do braço do instrumento no chão e saltando 

para o lado do público. Não fora minha intenção fazer uma entrada à Buster Keaton, mas foi isso 

que aconteceu, e os reclusos acolheram-me com uma sonora gargalhada e uma salva de palmas.  

Demorei um pouco a começar para lhes explicar que quase tudo aquilo que viam no 
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violoncelo (à excepção das cordas de metal e do pino da extremidade do braço) já tinha feito parte 

de coisas com vida: a parte superior fora retirada de um abeto, a parte posterior, de um carvalho 

silvestre (com os seus veios escuros semelhantes à pele de um tigre), o descanso para os dedos, de 

um ébano, o arco, de um pau de quire com pêlos de cauda de um cavalo, e as peças de marfim, de 

um dente de um mamute conservado na tundra congelada durante dezenas de milhares de anos. — 

Quando tocamos este instrumento — concluí — trazemos todas essas peças novamente à vida. 

Entretanto, esgotei os factos que pouca gente sabe sobre os violoncelos, e disse aos rapazes 

que a primeira peça que iria tocar para eles, O Cisne, de Camille Saint-Saëns, me fazia sempre 

pensar na minha mãe. Comecei então a tocar. Com aquele tecto elevado, paredes nuas e chão duro, 

a capela fazia o som ressoar como que numa banheira gigantesca. O violoncelo soava divinamente 

naquela sala, o que me entusiasmou, até que a dada altura ouvi uma espécie de murmúrio entre o 

público, o que me trouxe de volta para a realidade. Os miúdos estavam aborrecidos, tal como eu 

previra. 

O som aumentou de intensidade. Não era bem o som de inquietação, mas também não eram 

sussurros. Olhei então para o público e vi uma sala inteira de rapazes com as lágrimas a correrem-

-lhes dos olhos. Aquilo que eu ouvira não fora mais do que o som de fungar e assoar – que é 

música para os ouvidos de qualquer músico! 

Toquei o resto da peça como nunca até então tocara na minha vida, e quando terminei, a 

ovação foi ensurdecedora. Era o sonho de um violoncelista medíocre a tornar-se realidade! Para a 

minha peça seguinte, escolhi uma sarabanda de uma das suites de Bach, pela qual os rapazes me 

recompensaram com mais aplausos. Nessa altura, alguém gritou: — Toca a das mães outra vez! — 

E a ideia foi imediatamente aclamada por todos. Compreendi então que fora a evocação da figura 

materna que os comovera daquela maneira. 

Toquei novamente O Cisne, um pouco mais de Bach, e O Cisne uma terceira vez. Quando o 

homem da peruca assinalou o fim do tempo para a minha actuação, os jovens assobiaram-no. E 

depois deram-me uma ovação final! 

Mark Salzman 

Selecções do Reader’s Digest 
Outubro 2004 
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Compreensão 

A festa de Carnaval  

— Porque é que estás a chorar, Susi? — pergunta Jacob. 

— Porque a Catarina foi horrível para mim — soluça Susi. 

A coroazinha de papel dourado que tem na cabeça está torta. O rímel escorreu-lhe das 

pestanas para a cara, e os olhos estão vermelhos de chorar. 

Jacob tem vontade de dizer: “Tu às vezes também és má para a Catarina.” Mas pensa melhor 

e pergunta. 

— Mas o que é que a Cati te fez? 

— Riu-se de mim — choraminga Susi — e disse: “Isso é que é um vestido de princesa? Mais 

parece uma camisa de dormir melhorzinha!” 

Jacob olha para o vestido de Susi. É comprido e branco, não muito largo, e enfeitado com 

rosas de papel de seda. 

Catarina também está disfarçada de princesa. Tem uma saia de roda com muitos folhos na 

cintura. “Catarina parece mais uma princesa do que a Susi”, pensa Jacob. 

— Tu também achas que isto é uma camisa de dormir, não é? — diz Susi com ar triste. 

— De camisas de dormir eu não percebo muito — responde Jacob. — Mas podias ser a 

princesa de A princesa e a ervilha. Assim tudo ficava combinar: a camisa de dormir e a coroa. 

Susi pára de chorar. 

Tu és muito simpático, Jacob, mas a Catarina é má e eu não entendo como é que ela é tua 

amiga. 

— Convido-te para um sorvete de laranja — diz Jacob — e danço contigo. Mas tens de 

prometer-me que deixas de estar zangada com a Catarina. Ela não estava a falar a sério. Se calhar, 

tinha um pouquinho de inveja de ti porque tu hoje podes usar rímel e ela não. 
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— Se calhar é por isso — diz Susi, limpando o rímel da cara. 

— Mas agora já estás outra vez bonita — diz Jacob. 

Na pista de dança encontram-se com Catarina. 

— Olá, Catarina! — diz Susi amavelmente. 

Lene Mayer‐Skumanz (org.) 
Jakob und Katharina 

Wien, Herder Verlag, 1986 
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Desapego 

Francisco e o lobo  

Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente,  

meu Senhor, o irmão Sol, que faz o dia e nos dá a luz. 

São Francisco de Assis1 

Num tempo chamado Idade Média, na pequena cidade italiana de Assis, vivia um jovem de 

nome Francisco. 

Era o filho mais velho de um dos homens mais ricos da sua cidade, o negociante de panos 

Pietro di Bernardone. 

À loja do pai de Francisco, no rés-do-chão da casa onde moravam, iam os senhores e 

senhoras mais endinheirados da região comprar belas e pesadas peças de veludo e de brocado para 

com elas mandarem fazer os seus sumptuosos fatos, mantos e capas. 

Desde que nascera, Francisco vivia rodeado de todo o conforto e até de um certo luxo. Como 

os outros jovens de famílias ricas, gostava de se vestir com roupas vistosas e de participar, com os 

seus amigos, em banquetes e outras festas. Às vezes, ficava a divertir-se nessas festas até de 

madrugada, ouvindo música, comendo saborosas carnes assadas e bebendo os melhores vinhos de 

Itália. 

Assim, durante algum tempo, a vida do jovem Francisco foi idêntica à de outros rapazes da 

sua idade e condição social. 

Um dia, Francisco adoeceu gravemente e teve de ficar de cama durante algum tempo para se 

recuperar. A sua mãe nunca deixou que lhe faltasse nada e confortou-o sempre com muito carinho, 

desejosa de que o filho mais velho se curasse o mais rapidamente possível. 

Quando, finalmente, o rapaz melhorou, quis imediatamente levantar-se da cama para sair, 

                                                 
1 Este pequeno texto foi retirado de um belo poema de São Francisco de Assis, chamado «Cântico ao Irmão Sol», 
no qual se pode ver o seu amor por Deus e pela Natureza. 
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pois já estava cansado de estar fechado no seu quarto. Porém, ao pôr os pés no chão depois de tanto 

tempo deitado, sentiu-se fraquejar. 

Na realidade, Francisco ainda não tinha força suficiente para se manter de pé e, por essa 

razão, a mãe veio logo trazer-lhe uma ajuda: uma bonita bengala de madeira envernizada com cabo 

de marfim, para o filho se apoiar nos primeiros tempos. 

Francisco quis, então, ir dar um longo passeio pelo campo, perto da cidade onde morava. Lá, 

teve ocasião de pensar bastante sobre a vida que levara até àquela altura e chegou à conclusão de 

que queria mudar, para viver de uma forma completamente diferente da que ele conhecia até então. 

Naquele dia, caminhou pelos campos e pensou longamente, enquanto admirava a beleza que 

havia à sua volta. 

Desde cedo se habituara a observar a Natureza: as árvores, as flores silvestres, os rios, os 

campos cultivados, os animais, o Sol, a Lua e todos os astros do firmamento. Ao contemplar a 

Natureza, Francisco sentia-se cada vez mais perto de Deus, o Criador de todas as coisas. 

Uns dias mais tarde, na loja do seu pai, enquanto atendia um cliente que vinha comprar ricos 

tecidos, reparou que um homem muito pobre tinha entrado na loja para pedir dinheiro, e Francisco 

apressou-se a mandá-lo embora, quase sem se aperceber do que fazia. No entanto, nessa noite, 

lembrou-se do que tinha feito e arrependeu-se muito! Aquele pobre contava com a sua ajuda e ele 

nada fizera por ele... 

Então, tomou a decisão mais importante da sua vida: a partir daquele dia, iria dar tudo o que 

pudesse a quem viesse pedir-lhe ajuda. 

Assim fez, tornando-se generoso como nunca tinha sido. Na verdade, acabou mesmo por dar 

tudo o que tinha e mudou-se para uma cabana fora da cidade de Assis, para viver da forma mais 

simples possível, como Jesus tinha vivido. 

Francisco começou, então, uma vida de serviço aos pobres e doentes com quem se cruzava, 

lamentando-se apenas do tempo que tinha perdido em festas luxuosas e grandes banquetes, 

enquanto tantas pessoas passavam fome e frio por não terem quem as ajudasse. 

A partir daquela altura, todos os pedintes que dele se aproximavam recebiam ajuda e 

palavras de conforto. O mesmo acontecia com os doentes, de quem Francisco tratava o melhor que 

sabia, sobretudo daqueles que não tinham ninguém que quisesse cuidar deles.  

Como gostava muito da Natureza, Francisco de Assis foi-se tornando também cada vez mais 

amigo de todos os animais, árvores, flores e tudo o mais que Deus tinha criado com tanto amor e 

perfeição. Para ele, todos os seres da Natureza eram como seus irmãos, e assim os tratava por onde 

quer que passasse, nas viagens que fazia. 
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Certo dia, Francisco compreendeu que a população de uma cidadezinha chamada Gubbio 

andava muito zangada e preocupada por causa de um lobo feroz que por lá aparecia frequentemente 

para atacar galinhas e outros animais domésticos. 

A certa altura, as pessoas de Gubbio, já desesperadas com a situação, decidiram que um 

grupo de homens iria procurar o lobo pelas matas para o matar. Ao saber isto, Francisco resolveu 

falar ao povo de Gubbio: 

— Deixai-me, primeiro, ir ter com o lobo — pediu-lhes. — Em breve, regressarei e direi o 

que haveis de fazer. 

Conforme prometera, Francisco foi à procura do tal lobo feroz e, finalmente, encontrou-o. 

Viu, então, que ele estava magro e faminto e percebeu imediatamente a razão que o levara a atacar 

os animais domésticos e até alguns habitantes de Gubbio. 

Então, aproximou-se suavemente do lobo, acariciou-lhe o lombo e falou com ele, como 

conversava com outros animais, plantas, e até com o Sol e a Lua, dos quais cada vez gostava mais. 

É que Francisco sabia que todos eram criaturas de Deus e, portanto, havia que tratá-los com 

respeito e carinho. 

Depois de ter falado ao lobo, regressou a Gubbio, tal como havia combinado. 

Os habitantes já o esperavam ansiosamente e quase não o deixavam falar, fazendo-lhe muitas 

perguntas. Por fim, Francisco disse-lhes: 

— Vi o lobo. Falei-lhe e posso garantir-vos que não voltará a atacar, desde que vocês passem 

a deixar-lhe alguns restos de comida à entrada de Gubbio. Se assim fizerem, não será necessário 

matá-lo nem continuar a temê-lo, pois não voltará a fazer-vos mal algum. 

Muito impressionados com as palavras de Francisco, os homens e mulheres que o ouviram 

foram guardar os paus e armas que já tinham preparado para a caça ao lobo e regressaram a suas 

casas muito mais tranquilos. Na verdade, conheciam bem Francisco e, embora achassem estranho 

que ele conseguisse falar com os animais, sabiam que ele era um homem bom e que cumpria a sua 

palavra. 

A partir daquele dia, reinou a paz entre o lobo e a população de Gubbio, que não deixou de 

arranjar comida para lhe matar a fome. 

Por esta e muitas outras razões, Francisco veio a ser considerado um homem santo e é 

também o padroeiro dos ecologistas e de todos aqueles que se dedicam a proteger a Natureza. 

Ao longo dos tempos, muitos homens resolveram seguir o exemplo de Francisco de Assis e 

são conhecidos por «fransciscanos»! Todos eles decidiram viver na maior simplicidade, ajudando, 

com alegria, os pobres e os doentes, e respeitando sempre a Natureza! 

Maria Teresa Gonzalez 
Histórias do céu 

S.João do Estoril, Lucerna, 2005 
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Humildade 

O rei Canuto à beira-
mar  

Há muito tempo, a Inglaterra era governada por um rei chamado Canuto. Como costuma 

acontecer com muitos líderes e homens de poder, Canuto estava sempre cercado de pessoas a 

enaltecê-lo. Bastava entrar num aposento qualquer e já começavam os elogios. 

— Vossa Excelência é o homem mais glorioso que já surgiu na face da terra — dizia um. 

— Jamais haverá alguém tão poderoso quanto Vossa Majestade — reforçava outro. 

— Nada há que Vossa Alteza não seja capaz de fazer — comentava entre sorrisos um 

terceiro. 

— Grande Canuto, monarca de todos! Nada neste mundo ousa desobedecer a vossas ordens 

— alguém mais dizia em seu louvor. 

O rei era uma pessoa bastante sensata e estava a ficar cansado de todas aquelas tolices. 

Um dia, caminhava pela beira-mar, e os seus reais dignitários e fidalgos acompanhavam-no, 

tecendo-lhe elogios como de costume. Canuto decidiu ensinar-lhes uma lição. 

— Pois então, dizeis que sou o maior do mundo? — perguntou a todos os presentes. 

— Ó rei — responderam — nunca houve alguém tão poderoso, nem jamais existirá quem 

tenha tanto valor! 

— E dizeis também que tudo me obedece? 

— Perfeitamente! O mundo curva-se diante de vós e honra-vos. 

— Entendo — disse o rei. — Então, trazei a minha liteira, e vamos para a água. 

— Imediatamente, Alteza! — E desceram todos, carregando o assento real pelas areias da 

praia. 
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— Vamos mais para perto — ordenou Canuto. — Colocai a liteira aqui mesmo, na beira da 

água. O rei então sentou-se e ficou a observar o oceano à sua frente. — Vejo que a maré está subir. 

Deter-se-á, se eu assim ordenar? 

Os conselheiros ficaram perplexos, mas não ousaram dizer que não. — Ordenai, ó Grande 

Rei, e o oceano obedecer-vos-á — garantiu-lhe um deles. 

— Pois bem! Oceano — gritou Canuto — ordeno que te detenhas. Maré, interrompe o teu 

fluxo. Ondas, deixai de rebentar na praia. Não ouseis tocar-me. 

Esperou em silêncio alguns instantes, até que uma pequena onda veio espraiar-se aos seus 

pés. 

— Como ousas! — gritou Canuto. — Oceano, afasta-te já. Ordenei que te recolhas diante de 

mim, e deves obedecer-me. Afasta-te. 

E a resposta foi outra onda que veio rebentar ali, bem junto dos pés do rei. A maré subia, tal 

como sempre fizera. A água aproximava-se cada vez mais. Atingiu a liteira, e molhou não somente 

os pés do rei, mas também o seu manto. Os conselheiros estavam todos ao seu redor, alarmados, e 

desejosos de saber se ele não se irritaria. 

— Ora, meus amigos — disse Canuto — parece que não tenho tanto poder quanto me fazeis 

acreditar. Talvez tenhais aprendido algo no dia de hoje. Talvez agora fiqueis a saber que só há um 

Rei todo-poderoso, que governa o mar e detém o oceano na palma da mão. Sugiro que guardeis as 

vossas expressões de louvor para Ele. 

Os conselheiros e dignitários do rei baixaram a cabeça e sentiram-se ridículos. E dizem por 

aí que, pouco depois, Canuto tirou da cabeça a coroa e jamais voltou a usá-la. 

William J. Bennett 
O Livro das Virtudes 

Editora Nova Fronteira, 1995 



 

    29 

Contemplação 

Um passeio de Inverno  

Em certos locais, o caminho por entre os arbustos cobertos de geada é tão estreito que Jacob 

tem de seguir atrás de Catarina. As botas de Catarina imprimem desenhos na neve; pequenas 

pegadas caneladas, regulares, à esquerda e à direita, à esquerda e à direita. Jacob avança atrás dela 

com passadas largas para não calcar as suas pegadas. 

Depois, entre as videiras, já podem continuar lado a lado. 

— Olha! — diz Jacob apontando para uma rede. — Isto já foi uma vedação de rede, mas 

agora são muitas janelinhas mágicas voltadas para um país encantado. 

— Sim — diz Catarina. — Mas agora ouve como continuou aquilo com a Susi. Ela queria 

fazer o gorro todo liso mas depois apareceram algumas malhas ao contrário. Claro que se viam 

imediatamente. “Borda por cima alguns cristais de neve”, propus-lhe eu. “Assim não se vêem as 

falhas.” Mas ela, a Susi, olhou para mim zangada e gritou: “Preocupa-te mas é com as tuas falhas!” 

Não é incrível? 

— Incrível… — murmura Jacob. Acabara de descobrir um cardo na beira do caminho. 

— Olha, Cati, uma flor de cristal. Quem a encontrar pode pedir um desejo. Mas, primeiro, 

tem de andar três vezes à volta dela e dizer a fórmula mágica… Eu queria fazer anos agora e 

gostava que esta flor estivesse a enfeitar o meu bolo… 

— Uhm — diz Cati. — E depois a Susi ainda ofendeu o Rudi. Chamou-lhe “lesma” só 

porque ela sabe esquiar melhor do que ele. O que é que achas disto? 

— Que escândalo… — diz Jacob e aponta para um pinheirinho lá no cimo do monte. — 

Olha para aquela árvore, Cati. Estava com frio, sabes, e disse à nuvem: “Queria um sobretudo, por 

favor!” “Desportivo ou clássico?”, perguntou a nuvem. “Tanto faz, logo que seja quente”, 

respondeu a árvore. Agora tem uma manta que parece feita de muitas patinhas brancas. 

— Exacto — disse Catarina. — Mas ouve como foi aquilo com o Rudi… 
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Jacob presta atenção. Vê como se formam farrapos brancos de nevoeiro à frente da boca da 

Catarina. A história de Rudi transforma-se numa pequena nuvem. 

— Incrível… — murmura Jacob. 

Cati continua a falar. 

Nas pontas dos ramos, as agulhas geladas dos arbustos são quase tão compridas como o dedo 

mindinho de Catarina. Os pilares da porta do jardim têm gorros brancos. No beiral do telhado da 

cabana brilham pingentes de gelo. Nos ramos das bétulas ainda há algumas folhas amarelas do ano 

anterior. Estão coroadas por raios prateados. 

Jacob não se cansa de olhar.  

— É mesmo incrível… — diz para Catarina. — Que atrevimento… Não pode ser verdade… 

— Jacob! — grita Catarina — Não estás a ouvir nada do que eu estou a dizer! Eu disse: 

“Olha, que bonita que é aquela rede ali!” Mas tu… 

— Oh… — disse Jacob. O “oh” ficou a pairar-lhe em frente da cara como uma bandeira de 

nuvem. Jacob segue a nuvem “oh”… 

— Desculpa, Catarina — diz ele serenamente. 

Lene Mayer‐Skumanz (org.) 
Jakob und Katharina 

Wien, Herder Verlag, 1986 
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Generosidade 

O cesto de Natal da tia 
Cyrilla 

Quando Lucy Rose encontrou a tia Cyrilla a descer as escadas, algo ofegante e ruborizada 

pela ida ao sótão, com um cesto enorme, com tampa, enfiado no braço roliço, soltou um pequeno 

suspiro de desespero. Há alguns anos que Lucy Rose fazia o melhor que podia – de facto, desde 

que tinha prendido o cabelo e aumentado ao comprimento das saias – para que a tia Cyrilla 

perdesse o hábito que tinha de levar aquele cesto com ela, sempre que ia a Pembroke; mas a tia 

Cyrilla insistia em levá-lo e só se ria do que ela apelidava de «ideias afectadas» de Lucy Rose. 

Lucy Rose achava horrível e extremamente provinciano a tia carregar sempre o cesto consigo, 

cheio de coisas boas do campo, de cada vez que ia visitar Edward e Geraldine. Geraldine era tão 

elegante que talvez achasse aquilo estranho; e depois, a tia Cyrilla levava-o sempre no braço, e 

dava biscoitos, maçãs e chupa-chupas de melaço a todas as crianças que encontrava e, de vez em 

quando, também a pessoas de idade. Quando Lucy Rose ia à cidade com a tia Cyrilla, sentia-se 

desgostosa com isto – mas Lucy era ainda muito nova e tinha muita coisa a aprender neste mundo.  

Aquela preocupação incómoda sobre o que Geraldine pensaria, encorajou-a a protestar 

naquele instante.  

— Ora, tia Cyrilla — apelou — de certeza que, desta vez, não vai levar aquele cesto velho e 

esquisito consigo para Pembroke. É Dia de Natal e tudo! 

— Claro, claro que vou — respondeu a tia Cyrilla, enquanto o punha em cima da mesa e 

começava a limpá-lo. — Nunca fui visitar o Edward e a Geraldine, desde que estão casados, sem 

levar o cesto das coisas boas comigo e não vai ser agora que vou deixar de o fazer. Se é Natal, mais 

uma razão. O Edward fica sempre muito contente por ter algumas das coisas antigas da casa da 

quinta. Diz que são muito superiores às cozinhadas na cidade, e são mesmo. 

— Mas é tão provinciano — lamentou-se Lucy Rose. 

— Bem, eu sou da província — disse a tia Cyrilla, firmemente — e tu também. E depois, 
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não vejo motivo para sentirmos vergonha disso. Tens um amor-próprio excessivo, Lucy Rose. Com 

o tempo há-de passar-te, mas neste momento está a causar-te muitos problemas.  

— O cesto é um problema — disse Lucy Rose, zangada. — A tia está sempre a esquecer-se 

dele, ou com medo de se esquecer. E parece tão estranho andar pelas ruas com esse cesto grande e 

bojudo no braço! 

— Não estou nada preocupada com as aparências — respondeu a tia Cyrilla, calmamente. — 

Quanto a ser um problema, ora, talvez seja, mas é um hábito meu e outras pessoas apreciam. O 

Edward e a Geraldine não precisam disto – eu sei – mas pode haver quem precise. E se caminhares 

ao lado de uma mulher velha e provinciana, com um cesto, fere os teus sentimentos, ora, podes 

ficar para trás como dantes.  

A tia Cyrilla meneou a cabeça e sorriu bem-humorada, e Lucy Rose, embora mantivesse a 

sua opinião pessoal, também teve de sorrir.  

— Agora, deixa-me ver — disse a tia Cyrilla, reflectindo e batendo com a ponta do dedo 

indicador em cima da mesa da cozinha branca como a neve — o que levo? Para já, aquele bolo 

grande de frutas — o Edward gosta do meu bolo de frutas; e aquela língua cozida fria. Aquelas três 

tortas de carne picada, também, se não estragam-se antes de voltarmos, ou, então, o teu tio fica 

doente ao comê-las – torta de carne picada é o seu pecado mortal. E aquele frasco de barro cheio de 

natas – a Geraldine pode ter muita classe, mas ainda tenho de a ver desprezar umas natas do campo, 

Lucy Rose! E outro frasco do meu vinagre de framboesa. Aquele prato de biscoitos de geleia e 

dónutes vão agradar às crianças e encher os pequenos espaços vazios, e podes trazer-me aquela 

caixa de caramelos que está na despensa e aquele saco de barras de bombons às riscas que o teu tio 

me trouxe, ontem à noite, ali da esquina. E maçãs, claro – três ou quatro dúzias daquelas boas — e 

um frasquinho da minha compota de ameixa rainha-cláudia – o Edward vai gostar. E algumas 

sanduíches e bolo inglês para um lanche para nós. Agora, acho que de mantimentos já chega. Os 

presentes para as crianças podem ir por cima. Tenho uma boneca para a Daisy, um barquinho que o 

teu tio fez para o Ray, um lenço de mão em renda de bilros para cada um dos gémeos e a touca de 

crochet para o bebé. Agora está tudo?  

— Há uma galinha assada fria na despensa — disse Lucy Rose com maldade — e o porco, 

que o tio Leo matou, está dependurado no alpendre. Também quer metê-los aí dentro? 

A tia Cyrilla exibiu um sorriso amplo.  

— Bem, acho que deixamos o porco em paz; mas uma vez que me lembraste, a galinha 

também pode ir. Arranjo espaço.  

Apesar dos preconceitos, Lucy Rose ajudou a embalar e, mesmo não tendo sido 

supervisionada pelo olho da tia Cyrilla, fez tudo muito bem, com muita inteligência e economia de 
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espaço. Mas depois de a tia Cyrilla ter colocado, como toque de acabamento, um ramo de perpétuas 

cor-de-rosa e brancas, e fechado as tampas bojudas com mão firme, Lucy Rose ficou junto do cesto 

e murmurou vingativamente:  

— Um dia, vou queimar este cesto – quando tiver coragem suficiente. Então, será o fim e 

deixará de o levar consigo para todo o lado, como uma velha vendedora da praça. 

O tio Leopold entrou naquele preciso momento, meneando a cabeça com ar de dúvida. Não 

iria passar o Natal com Edward e Geraldine, e talvez a perspectiva de cozinhar e de comer o seu 

jantar de Natal sozinho o deixasse pessimista.  

— Desconfio que vocês não vão conseguir chegar a Pembroke amanhã — disse com 

sabedoria. — Vem aí uma tempestade.  

A tia Cyrilla não se preocupou com isso. Acreditava que assuntos deste tipo estavam 

predeterminados, e dormiu tranquilamente. Mas Lucy Rose levantou-se três vezes durante a noite 

para ver se havia temporal e, quando adormeceu, teve pesadelos horríveis com lutas no meio de 

tempestades de neve ofuscante que arrastavam para longe o cesto da tia Cyrilla. 

De manhã cedo, não estava a nevar e o tio Leopold levou a tia Cyrilla, Lucy Rose e o cesto 

até à estação, que ficava a quatro quilómetros de distância. Quando chegaram lá, o ar estava 

carregado de flocos flutuantes. O chefe da estação vendeu os bilhetes com um ar mal-disposto. 

— Se vier mais neve, os comboios talvez atrapalhem o Natal — disse.  

— Tem nevado tanto que o tráfico já está a ficar bloqueado, e é difícil retirar a neve para 

restabelecer a circulação. 

A tia Cyrilla disse que, se estivesse previsto que o comboio chegasse a tempo do Natal a 

Pembroke, chegaria; abriu o cesto e deu ao chefe da estação e a três rapazinhos uma maçã a cada 

um.  

— Isto é só o começo — suspirou fundo Lucy Rose.  

Quando o comboio delas chegou, a tia Cyrilla instalou-se num banco, colocou o cesto no 

outro e olhou sorridente à sua volta para os companheiros de viagem.  

Havia poucos – uma mulher delicada ao fundo da carruagem, com um bebé e mais quatro 

crianças, uma jovem no meio do corredor com um rosto pálido e bonito, um rapaz, três bancos à 

frente, vestido com um uniforme caqui, uma senhora, na frente dele, muito elegante num casaco de 

pele de foca, e um homem jovem, magro e de óculos, do lado oposto.  

— Um sacerdote — reflectiu a tia Cyrilla, começando a classificar — que cuida melhor da 

alma dos outros do que do seu próprio corpo; e aquela mulher de casaco de pele de foca está triste e 

zangada com alguma coisa – talvez se tenha levantado demasiado cedo para apanhar o comboio; e 
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aquele jovem companheiro deve ser um dos que saíram há pouco tempo do hospital. Os filhos 

daquela mulher é como se não tivessem comido uma refeição decente desde que nasceram; e se 

aquela rapariga do outro lado tem mãe, gostaria de saber o que significa deixar a filha sair de casa, 

com este tempo, com uma roupa daquelas.  

Lucy Rose apenas se perguntava desconfortavelmente o que pensariam os outros do cesto da 

tia Cyrilla.  

Contavam chegar a Pembroke naquela noite, mas à medida que o dia passava, a tempestade 

cada vez tornava-se mais violenta. O comboio parou duas vezes para que os ajudantes retirassem a 

neve. À terceira vez não conseguiu continuar. Estava escuro quando o condutor deu uma volta pelo 

comboio, respondendo bruscamente às perguntas dos passageiros ansiosos.  

— Uma boa vigília de Natal — não, é impossível continuar ou voltar — o caminho está 

bloqueado durante milhas — o que é isso minha senhora? — não, não existe nenhuma estação 

perto — só existem bosque ao longo do caminho. Ficamos aqui esta noite. Estas últimas 

tempestades têm causado muitos prejuízos em todo o lado.  

— Oh, meu Deus — suspirou Lucy Rose. 

A tia Cyrilla olhou para o cesto com satisfação.  

— De qualquer forma, não morreremos de fome — disse.  

A rapariga bonita e pálida parecia indiferente. A senhora com o casaco de pele de foca 

parecia mais zangada do que nunca. O rapaz de caqui disse «só a minha sorte» e duas das crianças 

começaram a chorar. A tia Cyrilla tirou do cesto algumas maçãs e barras de caramelos às riscas, e 

deu-lhos. Pôs o mais velho no seu colo amplo, e rapidamente os tinha todos à sua volta, rindo 

satisfeitos.  

Os passageiros restantes afastaram-se para um canto e começaram a falar casualmente. O 

rapaz de caqui disse que, afinal de contas, era pouca sorte não chegar a casa para o Natal.  

— Fui, há três meses, afastado do serviço militar na África do Sul por invalidez, e desde 

então, tenho estado no hospital. Cheguei a Halifax há três dias e telegrafei aos meus velhos amigos 

a dizer que jantaria com eles no dia de Natal e que tivessem um perú de tamanho extra, porque não 

comi nenhum o ano passado. Vão ficar extremamente desapontados.  

O rapaz também parecia desapontado. Uma das mangas do uniforme caqui estava vazia. A 

tia Cyrilla passou-lhe uma maçã. 

— Nós íamos todos passar o Natal a casa do avô — disse, com tristeza, o filho mais velho da 

jovem mãe. — Nunca lá estivemos antes. É terrível! 

Parecia que queria chorar, mas pensou melhor no assunto e encheu a boca com mais uma 
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dentada de rebuçado. 

— Será que vai haver Pai Natal no comboio? — perguntou a irmã pequena a chorar. — O 

Jack diz que não.  

— Tenho a certeza de que o Pai Natal vai descobrir-te — disse a tia Cyrilla de uma forma 

tranquilizadora.  

A jovem bonita e pálida aproximou-se e tirou o bebé à mãe cansada.  

— Que coisinha fofa — disse com meiguice. 

— Também vais a casa passar o Natal? — perguntou a tia Cyrilla.  

A rapariga meneou a cabeça. 

— Não tenho casa. Neste momento, não passo de uma empregada de balcão sem trabalho, e 

vou até Pembroke para ver se arranjo alguma coisa. 

A tia Cyrilla dirigiu-se ao cesto e tirou a caixa de caramelos de nata.  

— Penso que também devemos divertir-nos. Vamos comer tudo e passar o tempo da melhor 

maneira possível. Talvez cheguemos a Pembroke de manhã.  

O pequeno grupo começou a ficar cada vez mais animado à medida que petiscavam, e até a 

rapariga pálida ficou mais alegre. A jovem mãe contou a sua história à tia Cyrilla. Tinha sido 

afastada da família há muito tempo, porque não estavam de acordo com o seu casamento. O marido 

tinha morrido no Verão passado e deixou-a em circunstâncias muito precárias.  

— O meu pai escreveu-me a semana passada e pediu-me para esquecer o passado e vir a casa 

passar o Natal. Fiquei tão contente. E as crianças não pensavam em outra coisa. É horrível não 

conseguir lá chegar. Tenho de voltar para o emprego na manhã a seguir ao Natal.  

O rapaz de caqui aproximou-se de novo e partilhou do caramelo. Contou histórias divertidas 

sobre as operações militares na África do Sul. O sacerdote também se aproximou e ficou a ouvir, e 

até a senhora do casaco de pele de foca olhou para trás.  

Mais tarde, as crianças adormeceram, uma no colo da tia Cyrilla, outra no de Lucy Rose e 

duas no banco do comboio. A tia Cyrilla e a rapariga pálida ajudaram a mãe a fazer camas para 

eles. O sacerdote cedeu o sobretudo e a senhora do casaco de pele de foca aproximou-se com um 

xaile. 

— Isto serve para o bebé — disse.  

— Temos de arranjar um Pai Natal para estes jovens — disse o rapaz de caqui. — Vamos 

pendurar as meias deles na parede e enchê-las o melhor que pudermos. Não tenho mais nada, a não 

ser umas moedas e um canivete.  
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— Eu também só tenho dinheiro — disse a senhora do casaco de pele de foca. A tia Cyrilla 

olhou para a jovem mãe. Tinha adormecido com a cabeça encostada às costas do banco. 

— Tenho ali um cesto — disse a tia Cyrilla com firmeza — e tenho lá alguns presentes que 

estavam destinados aos filhos do meu sobrinho. Vou dá-los a estas crianças. Quanto ao dinheiro, 

penso que a mãe está a precisar. Contou-me a sua história e é digna de pena. Vamos fazer uma 

colecta entre nós para um presente de Natal.  

A ideia foi bem acolhida. O rapaz de caqui passou o boné e todos contribuíram. A senhora de 

casaco de pele de foca colocou lá uma nota amarrotada. Quando a tia Cyrilla a endireitou, viu que 

se tratava de uma nota de vinte dólares.  

Entretanto, Lucy Rose tinha trazido o cesto. Sorriu para a tia Cyrilla, enquanto o arrastava 

até ao corredor, e a tia Cyrilla devolveu-lhe o sorriso. Lucy Rose nunca tinha tocado naquele cesto 

por iniciativa própria.  

O barco de Ray foi para Jack, a boneca de Daisy para a irmã mais velha, os lenços de mão 

em renda dos gémeos para as duas meninas mais pequenas e o gorro para o bebé. Depois, as meias 

foram enchidas com dónutes e biscoitos de geleia, e o dinheiro foi colocado dentro de um envelope 

e preso com um alfinete ao casaco da jovem mãe.  

— Aquele bebé é tão fofinho — disse a senhora do casaco de pele de foca. Faz-me lembrar o 

meu filhinho. Morreu há dezoito natais. 

A tia Cyrilla pôs a mão em cima da luva de pelica da senhora.  

— O meu também — disse. 

E depois, as duas mulheres sorriram com ternura uma para a outra. Mais tarde, descansaram 

um pouco das tarefas e todos comeram o que a tia Cyrilla chama um «lanche» de sanduíches e bolo 

inglês. O rapaz de caqui disse que nunca tinha provado nada nem de longe tão bom, desde que saíra 

de casa.  

— Na África do Sul não nos davam bolo inglês — disse.  

Quando amanheceu, a tempestade ainda era intensa. As crianças acordaram e ficaram loucas 

de alegria com as meias. A jovem mãe encontrou o envelope e tentou exprimir um agradecimento, 

mas não conseguiu; e ninguém sabia o que dizer, nem o que fazer, quando, felizmente, o condutor 

veio fazer uma digressão para lhes dizer que talvez tivessem de se conformar com a ideia de passar 

o Natal no comboio. 

— Isto é grave — disse o rapaz de caqui — considerando que não temos provisões. Por mim 

não há problema, estou habituado a rações de combate, ou até a nada. Mas estas crianças vão ter 

um apetite enorme.  
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Então, a Tia Cyrilla mostrou-se à altura para a ocasião.  

— Tenho aqui algumas rações de emergência — anunciou. — Há comida suficiente para 

todos e vamos ter o nosso jantar de Natal, embora frio. Primeiro, o pequeno-almoço. Há uma 

sanduíche para cada um e só temos de completar com o que sobrou de biscoitos e dónutes, e 

guardar o resto para uma refeição verdadeiramente boa ao jantar. A única coisa que não tenho é 

pão.  

— Tenho uma caixa de bolachas de água e sal — disse a jovem mãe, ansiosa.  

Ninguém na carruagem iria esquecer aquele Natal. Para começar, depois do pequeno-

-almoço, tiveram um concerto. O rapaz de caqui deu dois recitais, cantou três canções e fez um solo 

de assobio. Lucy Rose deu dois recitais e o sacerdote fez uma leitura de histórias cómicas. A pálida 

empregada de balcão cantou duas canções. Todos concordaram que o solo de assobio do rapaz de 

caqui tinha sido o melhor número, e a tia Cyrilla deu-lhe um ramo de perpétuas como prémio de 

mérito.  

Depois, o maquinista veio com notícias mais animadoras, dizendo que a tempestade estava 

quase a passar e que pensava que o caminho ficaria livre dentro de algumas horas.  

— Se conseguirmos chegar até à próxima estação, ficaremos todos bem — disse. — O ramal 

une-se ali à linha principal e os trilhos estarão limpos. 

À tardinha, jantaram. Os ajudantes do comboio foram convidados a participar. O sacerdote 

trinchou a galinha com o canivete do homem do vagão do travão, e o rapaz de caqui cortou a língua 

e as tortas, enquanto a senhora do casaco de pele de foca misturava o vinagre de framboesa com a 

devida proporção de água. Pedaços de papel serviram de pratos. O comboio forneceu dois copos, e 

foi encontrada uma lata de meio litro de água e dada às crianças.  

Todos declararam que nunca tinham desfrutado tanto de uma refeição em toda a sua vida. 

Foi, de facto, uma refeição muito divertida, e os cozinhados da tia Cyrilla nunca foram tão 

apreciados; de facto, só sobraram os ossos da galinha e os frascos das compotas. Não puderam 

comer as compotas, porque não tinham colheres, por isso, a tia Cyrilla deu-as à jovem mãe.  

Quando tudo terminou, foi feito um voto sincero de agradecimento à tia Cyrilla e ao seu 

cesto. A senhora do casaco de pele de foca quis saber como é que ela fazia o bolo inglês e o rapaz 

de caqui pediu-lhe a receita dos biscoitos de geleia. E quando, duas horas mais tarde, o maquinista 

veio anunciar que o limpa-neve tinha chegado e que, em breve, retomariam o caminho, todos se 

interrogaram se só teriam passado menos de vinte e quatro horas desde que se conheceram.  

— Sinto que estive com a senhora no campo de batalha toda a minha vida — disse o rapaz 

de caqui.  

Saíram todos na primeira estação. A jovem mãe e os filhos tiveram de apanhar o comboio 
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seguinte de volta para casa. O sacerdote ficou ali, o rapaz de caqui e a senhora do casaco de pele de 

foca mudaram de comboio. A senhora do casaco de pele de foca deu um cumprimento de mão à tia 

Cyrilla. Não voltara a mostrar-se triste nem zangada.  

— Foi o Natal mais agradável que alguma vez passei — disse com convicção. — Nunca irei 

esquecer-me desse seu cesto maravilhoso. A empregadinha de balcão vai para minha casa. Prometi-

-lhe um lugar na loja do meu marido. 

Quando a tia Cyrilla e Lucy Rose chegaram a Pembroke, não havia ninguém à espera delas, 

pois todos haviam desistido. A casa de Edward não era muito longe da estação e a tia Cyrilla 

decidiu ir a pé.  

— Eu levo o cesto — disse Lucy Rose.  

A tia Cyrilla acedeu com um sorriso. Lucy Rose sorriu também.  

— É um velho cesto abençoado — disse a última — e adoro-o. Por favor, esqueça todas as 

patetices que sempre disse sobre ele, tia Cyrilla. 

L. M. Montgomery 

Ian Whybrow (org.) 
O grande livro do Natal 
Porto, Edições Asa, 2004 
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Respeito pela natureza 

A voz da terra  

Um rei que vivia solitário, certo dia, lembrou-se de mandar construir um palácio que fosse 

uma grande maravilha. E para que essa construção ficasse de facto grandiosa, pensou que só 

poderia erguê-la sobre uma alta coluna cujo alicerce infinitamente forte pudesse, em verdade, 

sustê-la. Chamando o seu íntimo ajudante, deu-lhe esta ordem: 

— Desejo que mandes alguns homens a todas as florestas e bosques do universo a fim de 

encontrarem a árvore mais ampla e mais alta que houver debaixo do sol. Não te surpreendas, vai. 

E trinta rachadores de madeira partiram à procura da árvore gigantesca. Semanas depois, 

regressaram: 

— Encontramos a árvore, mas é impossível transportá-la. 

— Levem cavalos para a trazer! — exclamou o rei. 

— Não poderiam com ela. 

— Algumas centenas de bois? 

— Não poderiam com ela. 

— Todos os meus elefantes? 

— Também não será bastante. 

— Pois seja como for; dentro de um prazo de oito dias, quero a árvore aqui! — disse, por 

fim, com azedume.  

E os trinta leais servidores, de cabeça baixa, e em silêncio, partiram para a floresta. Porém 

uma outra árvore surgiu ainda mais bela. Era uma árvore venerada por todos os habitantes desse 

pequeno lugar e arredores, porque viviam na ilusão – ou na certeza! – de que um deus nela habitava 

e que a essa presença divina é que a árvore devia a sua exuberante formosura e o seu aspecto tão 

alto, tão forte, maravilhoso! Entretanto, o rei ordenou que a derrubassem porque só ela poderia ser 

a coluna do seu desejado palácio. Descantes e danças, abraços e beijos, à roda do velho tronco, 
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misturavam-se na voz de alguém que a cantar dizia: 

Deus, oculto e generoso,  

Procura outra morada, 

Que esta árvore frondosa,  

À ordem de El-rei senhor, 

Vai, por nós, ser derrubada. 

A folhagem estremeceu; as ramarias mais altas inclinaram-se, chorosas, e um vago lamento 

se ouviu: 

— Se o vosso rei teimar nesse propósito, todas estas árvores de fruto e todas estas plantações 

que crescem à minha volta ficarão também destruídas. Digam, pois, ao vosso rei, que esse desejo é 

cruel. Contudo, se ele teimar, humildemente me entrego...  

Nessa noite, enquanto o soberano dormia, o Deus da árvore venerada apareceu-lhe e ao 

ouvido assim falou tristemente: 

— Sei eu que mandaste derrubar a árvore maior e mais alta da floresta. Venho pedir-te que 

não pratiques esse monstruoso crime. 

— Mas onde vou eu encontrar a coluna para o palácio que quero mandar construir? 

— Raciocina, Rei sabedor: durante quatro mil anos recebi a adoração de todos os habitantes 

destas povoações vizinhas e, em troca, só benefícios saíram das minhas mãos. As aves adormecem, 

cantam e vivem nos meus ramos. Espalho sombra e bem-estar ao caminhante fatigado pelas 

ardências solares. Estão comigo a paz e o bem. 

— É verdade quanto dizes, ó alma dessa árvore formosa. Mas mantenho o que desejo. 

— Está bem; não devo contrariar-te. Só uma coisa ainda te peço. Manda-a cortar por três 

vezes. Primeiro, a cabeça coroada de folhagem verde; depois, o tronco com os seus braços abertos 

ao amor e ao infortúnio; e, por fim, as raízes que são tantas e tão profundas que hão-de abalar a 

terra inteira. 

— O que me pedes surpreende-me pela originalidade. Até hoje ninguém me pediu que lhe 

tirasse a vida por três vezes! Porque não queres suportar a morte num golpe certeiro? 

— Eu te respondo, rei inteligente: à volta de mim cresce e vive a minha família. 

Variadíssimas árvores prosperam à minha sombra generosa. Se eu tombar de um arranco, o meu 

corpo pesado e enorme, vai, certamente, mutilar essas vidas florescentes; mas, se cair por três vezes 

e em três bocados, será mais suave o desastre, por elas e não por mim!  

No dia seguinte a ordem do rei era esta: 
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— Não quero que derrubem essa árvore! Nela mora um espírito de tanta beleza moral que é 

necessário respeitar e ouvir. As árvores são sagradas. Para edificar a minha casa outra coluna se 

arranjará; talvez de bronze ou de prata, ou, talvez, unicamente deste infeliz coração que bate aqui 

no meu peito. 

 
Os Contos de António Botto 

Marginália Editora, s/d 
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Sinceridade 

O caminho para a verdade  

A chuva que caía há dias, parara finalmente nessa tarde. Um suspiro de alívio percorreu a 

turma toda. Os rapazes sabiam agora que o jogo de futebol, há tanto ansiosamente esperado, 

poderia ter lugar e já não seria cancelado por causa do mau tempo. 

— Bom, às três horas no campo de jogos, mas em ponto! — diz Matias para Ricardo, ao 

irem juntos para casa no fim das aulas. 

Ricardo abana a cabeça e murmura algo de incompreensível sempre que Matias dá pontapés 

nas pedras do caminho para ensaiar golos. Tenta acertar num tronco, numa pedra, ou até na folha 

de um ramo. Ricardo já não suporta este hábito. É que Matias tem tudo menos boa pontaria. 

As suas brincadeiras com as pedras já haviam causado aborrecimentos que chegassem. 

Matias achava que era precisamente por isso que devia treinar mais. Como se dar pontapés a pedras 

fosse de uma importância vital! 

Ainda Ricardo não tinha acabado de pensar e já se ouvia o barulho de vidros partidos: a 

última pedra de Matias tinha voado direitinha à janela da entrada do Sr. Gilberto. Ricardo ficou 

petrificado a olhar. 

— O melhor agora é fugir! — ouviu Matias sibilar. E, com um salto, o autor da asneira 

desapareceu a correr pela rua abaixo. 

Ricardo ainda estava a olhá-lo, confuso, quando sentiu que alguém o agarrava pela gola e o 

puxava com força. À sua frente, furioso e ofegante, estava o senhor Gilberto. 

— Até que enfim que te apanhei, rapazinho! Espera lá, que vou entregar-te ao teu pai, e vais 

ver o que te acontece! 

Às três horas em ponto, Matias apareceu no campo de jogos mas, por mais que procurasse 

Ricardo, não o encontrou. 

“Afinal sempre o apanharam”, pensou Matias “e, ou assumiu ele a culpa, ou não o deixaram 
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falar. Já é costume. O pai dele, às vezes, é muito severo.” 

Matias ficou de pé, na tribuna, a olhar para o campo vazio, em baixo. Combinavam quase 

sempre encontrar-se uma hora antes, para arranjarem um bom lugar. Mas, de um momento para o 

outro, Matias perdeu o entusiasmo pelo jogo. Pensava no vidro da janela, em Ricardo, e a má 

consciência atormentava-o. Devagar e de cabeça baixa, abandonou o campo e encaminhou-se, 

hesitante, para a casa dos pais de Ricardo. 

Foi o pai em pessoa que lhe abriu a porta. Furioso como estava, nem sequer deixou Matias 

falar, dizendo-lhe asperamente: 

— É inútil, rapaz! O Ricardo está fechado no quarto, de castigo, a fazer os trabalhos de 

casa… Ele que te conte tudo na segunda-feira, na escola. Até lá, já só faltam dois dias e meio — e 

voltou para dentro, fechando a porta com força. 

Matias voltou a tocar à campainha insistentemente e, desesperado, acabou por bater à porta 

com os punhos. Não podia aceitar uma injustiça daquelas. Mas nada se ouvia dentro de casa. 

Os pensamentos atropelavam-se-lhe na cabeça. 

“Muito bem”, pensava ele, “então vou contar-lhe a verdade pelo telefone. E se ele também 

não me deixa falar pelo telefone?” 

De repente, Matias tem uma ideia e volta a correr para casa. A mãe ainda não tinha 

regressado do trabalho. Procurou papel de carta e um envelope, escreveu a toda a pressa umas 

linhas no papel e levou a carta à estação dos correios mais próxima. Mostrou ao empregado o 

dinheiro que lhe sobrava da semanada e perguntou: 

— Chega para mandar uma carta por correio-expresso para a cidade? 

— Chega e sobra, rapaz. 

— E a carta é entregue agora mesmo? 

O empregado olhou-o sorrindo e respondeu: 

— Há fogo? Não tenhas medo, que estás com sorte. A carta pode chegar ao destino em meia 

hora. Ex-cepcio-nal-mente! 

Matias entregou a carta, feliz. 

Uma meia hora mais tarde, o pai de Ricardo abria uma carta, entregue por um estafeta 

motorizado. E, admirado, leu: 

 

Caro Sr. Pinto, 
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Venho, por este meio, provar-lhe que a verdade, afinal, consegue entrar em sua casa. Fui eu 

que parti o vidro da janela e vou pagá-lo com a minha próxima semanada. 

Espero pela resposta em frente da sua casa. 

Com os meus cumprimentos 

Matias 

 

A resposta que o pai de Ricardo deu a Matias pesava quase quarenta quilos e vinha a rir-se. 

O pai tinha mandado Ricardo. Assim que viu o amigo sentado à espera na soleira da porta, disse-

-lhe: 

— Matias, tu és o maior maluco do mundo! O que tu fizeste… bem, nunca hei-de esquecer. 

— Ora — resmungou Matias — não fales tanto, se não ainda vamos perder a segunda parte 

do jogo. 

Eva Rechlin 

Jutta Modler (org.) 
Brücken Bauen 

Wien, Herder, 1987 
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Responsabilidade 

Jacob conversa com o pai  

— Pai — diz Jacob — o nosso professor de religião diz que todos os homens são filhos de 

Deus. 

— Tem razão o teu professor — diz o pai. 

— Mas se tu és filho de Deus e eu sou filho de Deus, então somos ambos irmãos? 

— Vendo assim, somos irmãos. 

— Mas, como irmãos, não temos o mesmo valor? 

— Claro que sim — responde o pai. — Pergunta à mãe qual de nós tem mais valor para ela. 

Aposto como lhe vai ser fácil responder… 

— Mas tu sabes fazer muitas coisas melhor do que eu — diz Jacob. — Fazer contas e 

engraxar os sapatos, por exemplo. 

— Por outro lado, tu consegues fazer outras coisas melhor do que eu — diz o pai. — 

Desenhar, fazer o pino, convencer a avó… isso nunca hei-de conseguir fazê-lo tão bem como tu. 

— Mas os irmãos não têm os mesmos direitos? — pergunta Jacob. 

— Claro que sim — responde o pai. — Mas, sabes… isso também depende… 

— Tu podes mandar-me para a cama, mas eu não posso fazer o mesmo — diz Jacob. 

— Quando à noite te mando dormir, é porque me preocupo com a tua saúde — diz o pai. — 

Eu sou responsável por ti e não posso permitir que fiques acordado até muito tarde. 

— E eu, também sou responsável por ti? — pergunta Jacob. 

— Todos somos responsáveis uns pelos outros — diz o pai. — E agora, marcha para a cama! 

Jacob acorda a meio da noite. O quarto está às escuras mas, por debaixo da porta, vê-se uma 

réstia de luz. No quarto ao lado ouve-se um zunido. Jacob sai da cama, abre a porta e vê o pai na 

poltrona em frente da televisão. No ecrã, dois ladrões transportam uma caixa. O pai está a dormir. 
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Jacob sacode o braço do pai e acorda-o. 

— Agora, é a tua vez de marchar para a cama! — diz Jacob. 

Lene Mayer‐Skumanz (org.) 
Jakob und Katharina 

Wien, Herder Verlag, 1986 
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Compaixão 

O Príncipe Feliz  

Lá no cimo da cidade, numa coluna muito alta, estava a estátua do Príncipe Feliz. Estava 

coberto com finas folhas de ouro maciço, tinha duas brilhantes safiras como olhos e um enorme 

rubi vermelho brilhava no cabo da sua espada. Era realmente muito admirado.  

— Ele é tão bonito como um catavento — comentou um dos Conselheiros da Cidade, que 

queria ganhar reputação por ter gostos artísticos. — Só que não é tão útil — acrescentou, temendo 

que pensassem que ele não era uma pessoa prática, e realmente não era.  

— Porque é que tu não és como o Príncipe Feliz? — perguntou uma mãe sensível ao seu 

filhinho que estava a chorar pela lua. — O Príncipe Feliz nem sequer sonha em chorar por alguma 

coisa. 

— Fico contente por saber que há alguém no mundo que é muito feliz — murmurou um 

homem desapontado, enquanto admirava a maravilhosa estátua. 

— Ele parece mesmo um anjo! — disseram as crianças do asilo ao saírem da catedral, nas 

suas capas vermelho-escarlate e nos seus bibes muito brancos.  

— Como é que sabem? — perguntou o Professor de Matemática. — Vocês nunca viram um 

anjo. 

— Ah! já vimos, nos nossos sonhos — responderam as crianças. O Professor de Matemática 

franziu as sobrancelhas e olhou-as severamente, pois não aprovava sonhos de crianças.  

Uma noite, voou sobre a cidade uma pequena Andorinha. As suas companheiras tinham 

voado para longe, para o Egipto, seis semanas antes, mas ela tinha ficado para trás, pois estava 

apaixonada por uma linda Cana. Tinham-se conhecido no início da Primavera, quando a Andorinha 

voava rio abaixo, atrás de uma mariposa amarela e sentiu-se tão atraída pela cintura estreita da 

Cana, que parou para falar com ela.  

— Posso amar-te? — disse a Andorinha que gostava de ir directa ao assunto, e a Cana  
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fez-lhe uma vénia. E assim, ela voou à sua volta, tocando a água com as asas e fazendo ondulações 

prateadas. Esta era a sua forma de fazer a corte e durou todo o Verão.  

— É uma ligação ridícula — riam-se, trocistas, as outras Andorinhas. — Ela não tem 

dinheiro e conhece gente a mais.  

E realmente o rio estava cheio de juncos. Depois veio o Outono e elas voaram para longe. 

Depois de elas partirem, a Andorinha sentiu-se sozinha, e começou a cansar-se da sua amada. «Ela 

não sabe conversar», disse a Andorinha, «e acho que é muito namoradeira, pois está sempre a 

namoriscar com o vento.» Realmente, quando o vento soprava, a Cana fazia os mais graciosos 

movimentos. «Aceito que ela seja caseira», continuou, «mas eu gosto de viajar, e a minha mulher 

também terá de gostar.»  

— Vens comigo para longe daqui? — perguntou um dia à Cana; mas a Cana abanou a 

cabeça, pois estava muito ligada à sua casa.  

— Tu tens estado a brincar comigo — gritou ela. — Eu vou-me embora para as Pirâmides. 

Adeus!  

E foi-se embora. Voou durante todo o dia e à noite chegou a uma cidade. «Onde é que eu 

vou hospedar-me?» disse ela. «Espero que a cidade tenha feito os preparativos necessários.» 

Depois, viu a estátua ao alto da enorme coluna. «Vou hospedar-me ali», gritou ela. «É um óptimo 

lugar, com muito ar fresco.»  

E, assim, pousou entre os pés do Príncipe Feliz.  

«Tenho um quarto de ouro», disse ela para consigo, enquanto olhava em volta e se preparava 

para dormir; mas, quando estava a pôr a cabeça debaixo da asa, uma enorme gota de água caiu-lhe 

em cima. «Que coisa curiosa!» gritou ela. «Não há uma só nuvem no céu, as estrelas estão muito 

claras e brilhantes e, no entanto, está a chover. O clima do norte da Europa é realmente horrível.» 

E então caiu outra gota. «Para que serve uma estátua se não consegue abrigar-me da chuva?» 

disse ela. «Tenho de procurar uma boa chaminé». E decidiu ir embora.  

Mas ainda não tinha aberto as asas quando uma terceira gota caiu e ela olhou para cima e viu 

— Ah! O que é que ela viu? Os olhos do Príncipe Feliz estavam cheios de lágrimas e as lágrimas 

caíam pelas suas faces douradas. A sua cara era tão linda à luz da lua, que a pequena Andorinha 

ficou cheia de pena.  

— Quem és tu? — disse ela.  

— Eu sou o Príncipe Feliz. 

— Mas então porque estás a chorar? — perguntou a Andorinha — Molhaste-me toda.  

— Quando eu era vivo e tinha um coração humano — respondeu a estátua — não sabia o 
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que eram lágrimas, pois vivia no Palácio Sem-Cuidados, onde não é permitida a entrada da tristeza. 

De dia eu brincava com os meus amigos no jardim, e à noite abria o baile no salão. À volta do 

jardim havia um muro muito alto, mas eu nunca me preocupei em perguntar o que estava do outro 

lado, pois tudo à minha volta era muito bonito. Os meus cortesãos chamavam-me o Príncipe Feliz 

e, realmente, se o prazer é felicidade, eu era feliz. E assim vivi, e assim morri. E agora que estou 

morto, eles puseram-me aqui em cima, tão alto que consigo ver todas as coisas feias e toda a 

miséria da minha cidade, e apesar do meu coração ser feito de chumbo, não consigo deixar de 

chorar. 

«Então não é feito de ouro maciço?» disse a Andorinha para consigo. Ela era muito educada 

para fazer comentários pessoais em voz alta.  

— Lá longe — continuou a estátua em voz baixa e melodiosa, — lá, longe, numa rua 

pequena, há uma casa pobre. Uma das janelas está aberta e através dela eu posso ver uma mulher 

sentada à mesa. Ela tem um rosto magro e fatigado, e tem as mãos rudes e vermelhas, todas picadas 

da agulha, pois é costureira. Ela está a bordar flores da paixão num vestido de cetim para a mais 

bela das damas de honor da Rainha vestir no próximo baile da Corte. Numa cama, ao canto do 

quarto, o seu filhinho está deitado, doente. Ele tem febre e está a pedir laranjas. A mãe não tem 

nada para lhe dar, a não ser água do rio e, por isso, ele está a chorar. Andorinha, Andorinha, 

pequena Andorinha, levas-lhe, por favor, o rubi do cabo da minha espada? Os meus pés estão 

presos a este pedestal e eu não posso mexer-me. 

— Estão à minha espera no Egipto — disse a Andorinha. — Os meus amigos sobem e 

descem o Nilo e falam com as enormes flores de lótus. Daqui a pouco irão dormir no túmulo do 

Grande Rei. O Rei está lá, no seu caixão pintado. Está envolto em linho amarelo e embalsamado 

com especiarias. À volta do seu pescoço está uma corrente de pálido jade verde, e as suas mãos são 

como folhas secas. 

— Andorinha, Andorinha, pequena Andorinha — disse o Príncipe, — não queres ficar 

comigo por uma noite e ser a minha mensageira? O menino tem tanta sede e a mãe está tão triste! 

— Eu acho que não gosto de meninos — respondeu a Andorinha. — No Verão passado, 

quando eu estava ao pé do rio, apareceram dois meninos mal-educados, os filhos do moleiro, e 

passaram a vida a atirar-me pedras. É claro que nunca me acertaram. Nós, as andorinhas, voamos 

muito bem para permitir que isso aconteça e, além disso, eu pertenço a uma família famosa pela 

sua agilidade; mesmo assim, foi um sinal de desrespeito. 

Mas o Príncipe Feliz estava tão triste que a Andorinha teve pena dele.  

— Aqui está muito frio — disse ela — mas eu vou ficar contigo por uma noite, e ser a tua 

mensageira. 
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— Obrigado, pequena Andorinha — disse o Príncipe.  

E assim, a Andorinha tirou o enorme rubi da espada do Príncipe e voou com ele no bico por 

cima dos telhados da cidade. Passou pela torre da catedral, onde estavam esculpidos anjos de 

mármore branco. Passou pelo palácio e ouviu o som do baile. Uma bonita rapariga veio à varanda 

com o seu amado.  

— Como são bonitas as estrelas — disse-lhe ele — e que bonito é o poder do amor! 

— Eu espero que o meu vestido esteja pronto para o baile da Corte — respondeu ela.— 

Mandei bordar flores da paixão, mas as costureiras são tão preguiçosas! 

Passou pelo rio e viu as lanternas penduradas nos mastros dos navios. Finalmente, chegou à 

casa pobre e espreitou. O menino tossia febril na sua cama e a mãe tinha adormecido, pois estava 

muito cansada. Saltou lá para dentro e pousou o enorme rubi na mesa, ao lado do dedal da mulher. 

Depois, voou devagar à volta da cama, provocando uma certa aragem com as asas, para refrescar a 

fronte do menino.  

— Que fresquinho — disse o menino. — Devo estar a melhorar. 

E caiu num sono delicioso. Depois, a Andorinha voou de volta para o Príncipe Feliz e 

contou-lhe o que tinha feito.  

— É curioso — notou ela. — Sinto-me tão bem, agora, apesar de estar tanto frio!  

— Isso é porque fizeste uma boa acção — disse o Príncipe. E a pequena Andorinha começou 

a pensar e depois adormeceu. 

Quando o dia amanheceu, ela voou até ao rio e tomou um banho. «Que fenómeno 

espantoso», disse o Professor de Ornitologia, quando passou pela ponte. «Uma andorinha no 

Inverno!» E escreveu uma longa carta sobre isso para o jornal local. Toda a gente falou nele, pois 

estava tão cheio de palavras estranhas que ninguém percebeu nada.  

— Esta noite vou para o Egipto — disse a Andorinha, e ficou satisfeita com tal ideia. Visitou 

todos os monumentos públicos e pousou, algum tempo, no topo da torre da igreja. Onde quer que 

ela fosse, os Pardais chilreavam e diziam uns aos outros: «Que estrangeiro tão distinto!» E por isso 

a Andorinha estava muito satisfeita consigo própria.  

Quando a lua apareceu, ela voou para o Príncipe Feliz.  

— Tens alguma mensagem para o Egipto? — gritou ela. — Eu vou agora mesmo. 

— Andorinha, Andorinha, pequena Andorinha — disse o Príncipe — não queres ficar 

comigo só mais uma noite? 

— Estão à minha espera no Egipto — respondeu a Andorinha. — Amanhã os meus amigos 
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voarão para a Segunda Catarata. Os hipopótamos escondem-se entre os juncos e o Deus Memnon 

está sentado num magnífico trono de granito. Ele observa as estrelas durante a noite e quando a 

estrela da manhã brilha, solta um grito de alegria e depois fica silencioso. Ao meio-dia, os leões 

amarelos descem até à beira da água para beberem. Eles têm olhos como o berilo verde e o seu 

rugir é mais alto do que o rugir da Catarata. 

— Andorinha, pequena Andorinha — disse o Príncipe. — Lá longe, do outro lado da cidade, 

eu vejo um jovem num sótão. Ele está inclinado sobre uma secretária coberta de papéis e, a seu 

lado, num copo, está um ramo de violetas mortas. O seu cabelo é castanho e encaracolado, os seus 

lábios são vermelhos como uma romã, e ele tem olhos grandes e sonhadores. Está a tentar acabar 

uma peça para o Director do Teatro, mas sente muito frio e não consegue escrever mais. Não há 

chama na lareira e a fome deixou-o enfraquecido. 

— Eu ficarei contigo só mais esta noite, disse a Andorinha, que no fundo tinha bom coração. 

— Levo-lhe outro rubi? 

— Ai! Eu não tenho mais rubis — disse o Príncipe. — Só tenho os meus olhos. São safiras 

raras, trazidas da Índia há cem anos. Tira uma delas e leva-a. Ele vendê-la-á ao joalheiro e 

comprará comida e lenha para a lareira, e acabará a peça. 

— Querido Príncipe — disse a Andorinha — eu não posso fazer isso. 

E começou a chorar. 

— Andorinha, Andorinha, pequena Andorinha — disse o Príncipe — faz o que eu te digo. 

Então a Andorinha tirou um dos olhos do Príncipe e voou até ao sótão do estudante. Era 

muito fácil entrar, pois tinha um buraco no telhado. Passou através dele e entrou no quarto. O 

jovem tinha a cabeça enterrada nas mãos e por isso não ouviu o esvoaçar das asas do pássaro, e 

quando olhou para cima encontrou a linda safira nas violetas mortas.  

— Começam a dar-me valor — gritou ele. — Isto é de algum grande admirador. Agora 

posso acabar a minha peça. 

E ficou muito feliz. No dia seguinte, a Andorinha voou até ao porto. Sentou-se num mastro 

de um navio enorme e observou os marinheiros puxando grandes caixas com cordas, do porão.  

— Puxem para cima! — gritavam uns para os outros quando as caixas subiam.  

— Eu vou para o Egipto! — gritou a Andorinha, mas ninguém lhe prestou atenção e, quando 

a lua apareceu, voou de volta para o Príncipe Feliz.  

— Vim para te dizer adeus — disse ela.  

— Andorinha, Andorinha, pequena Andorinha — disse o Príncipe. — Não queres ficar 

comigo só mais uma noite? 
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— É Inverno — respondeu a Andorinha — e a neve fria não tarda a chegar. No Egipto, o Sol 

é quente nas palmeiras verdes e os crocodilos ficam na lama a olhar preguiçosamente à sua volta. 

Os meus companheiros constroem os ninhos no Templo da Baalbec, e os pombos cor-de-rosa e 

brancos observam-nos e arrulham uns para os outros. Querido Príncipe, eu tenho de te deixar, mas 

nunca te esquecerei, e na próxima Primavera trago-te duas lindas jóias para o lugar daquelas que tu 

deste. O rubi será mais vermelho do que uma rosa vermelha, e a safira mais azul do que o 

magnífico mar. 

— Na praça, lá em baixo — disse o Príncipe Feliz — está uma rapariguinha que vende 

fósforos. Ela deixou-os cair na sarjeta e estão todos estragados. O pai dela vai bater-lhe se ela não 

levar dinheiro para casa e ela está a chorar. Não tem sapatos nem meias, e a sua cabecita não tem 

nenhum agasalho. Tira o meu outro olho e vai dar-lho e, assim, o pai já não lhe baterá. 

— Eu ficarei contigo só mais esta noite — disse a Andorinha — mas não posso tirar-te o teu 

olho. Assim, ficarás cego. 

— Andorinha, Andorinha, pequena Andorinha — disse o Príncipe — faz o que eu te digo. 

E assim, ela tirou o outro olho do Príncipe e partiu com ele. Desceu rapidamente e passou 

pela menina dos fósforos e deixou a jóia na palma da sua mão.  

— Que lindo bocadinho de vidro! — gritou a menina; e correu para casa, rindo.  

Depois, a Andorinha voltou para o Príncipe. 

— Agora tu estás cego — disse ela — por isso ficarei contigo para sempre. 

— Não, pequena Andorinha — disse o pobre Príncipe. — Tu tens de ir para o Egipto. 

— Eu ficarei contigo para sempre — disse a Andorinha, e dormiu aos pés do Príncipe.  

No dia seguinte, sentou-se no ombro do Príncipe todo o dia lhe contou histórias do que tinha 

visto em terras distantes. 

— Querida pequena Andorinha — disse o Príncipe — tu falas-me de coisas de espantar, mas 

mais espantoso é o sofrimento dos homens e das mulheres. Não há Mistério maior do que a 

Miséria. Pequena Andorinha, voa pela minha cidade e conta-me o que vês. 

E, assim, a Andorinha voou pela grande cidade e viu os ricos a divertirem-se nas suas lindas 

casas, enquanto os pedintes estavam sentados aos portões. Voou por becos e viu as caras pálidas 

das crianças que, cheias de fome, olhavam com indiferença para as ruas negras. Debaixo de um 

arco de ponte, estavam dois rapazinhos deitados, um nos braços do outro, a tentarem manter-se 

quentes.  

— Que fome que nós temos! — disseram eles.  
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— Vocês não podem ficar aqui — berrou o Guarda Nocturno, e lá foram eles para a chuva.  

Então, a Andorinha voou de volta e contou ao Príncipe o que tinha visto.  

— Eu estou coberto de ouro maciço — disse o Príncipe. — Tira-o, folha a folha, e dá-o aos 

meus pobres; os vivos acham que o ouro os faz sempre felizes. 

A Andorinha tirou o lindo ouro, folha a folha, até o Príncipe Feliz ficar cinzento e sem graça. 

Folha a folha, ela levou o ouro aos pobres, e as faces das crianças tornaram-se mais rosadas, e elas 

riam e brincavam nas ruas. 

— Agora temos pão! — gritavam elas.  

Então a neve chegou e depois o gelo. As ruas tão claras e brilhantes pareciam feitas de prata; 

longos pingentes de gelo, que mais pareciam espadas de cristal, pendiam dos beirais das casas; toda 

a gente vestia casacos de peles e os rapazinhos vestiam capas escarlates e deslizavam no gelo.  

A pobre Andorinha foi ficando cada vez com mais frio, mas não abandonou o Príncipe, pois 

gostava muito dele. Apanhava migalhas à porta do padeiro, quando este não via, e tentava manter-

-se quente, batendo as asas. Mas, por fim, percebeu que ia morrer. Só tinha forças para voar para o 

ombro do Príncipe, mais uma vez.  

— Adeus, querido Príncipe! — murmurou ela. — Deixas-me beijar a tua mão? 

— Fico contente por ires, finalmente, para o Egipto, pequena Andorinha — disse o Príncipe. 

— Já ficaste aqui muito tempo; mas tu deves beijar-me nos lábios, pois eu gosto muito de ti. 

— Não é para o Egipto que eu vou — disse a Andorinha. — Eu vou para a Casa da Morte. A 

Morte é a irmã do Sono, não é? 

E beijou o Príncipe nos lábios e caiu morta aos seus pés. Nesse momento, ouviu-se um 

barulho estranho, como se alguma coisa se tivesse partido dentro da estátua. A verdade é que o 

coração de chumbo tinha-se partido em dois. Estava um frio terrível.  

Na manhã seguinte, bem cedo, o Prefeito andava a passear na Praça, na companhia dos 

Conselheiros da Cidade. Quando passavam pela coluna, ele olhou para a estátua.  

— Meu Deus! Que maltrapilho está o Príncipe Feliz! — disse ele.  

— Realmente! — gritaram os Conselheiros, que concordavam sempre com o Prefeito, e 

foram para cima observar bem a estátua.  

— O rubi caiu da espada, os olhos desapareceram e ele já não é dourado — disse o Prefeito. 

— Na verdade, parece um mendigo! 

— Parece um mendigo — disseram os Conselheiros. — E até tem um pássaro morto aos pés! 

— continuou o Prefeito. — Temos de fazer um decreto para proibir os pássaros de morrer aqui. 
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O secretário tomou nota da sugestão. E assim, deitaram abaixo a estátua do Príncipe Feliz.  

— Como deixou de ser bonito, já não tem utilidade — disse o Professor de Arte da 

Universidade.  

Depois, derreteram a estátua num forno, e o Prefeito convocou uma reunião com a 

Corporação para decidir o que fazer com o metal.  

— É claro que temos de ter outra estátua — disse — e será uma estátua minha. 

— Minha — disseram cada um dos Conselheiros da Cidade, e começaram a discutir. A 

última vez que eu ouvi falar deles, ainda estavam a discutir. 

— Que coisa estranha! — disse o capataz dos trabalhadores da fundição. — Este coração de 

chumbo, partido, não derrete no forno. Vamos deitá-lo fora. 

E, por isso, deitaram-no num monte de lixo onde já estava a Andorinha morta. 

— Traz-me as duas coisas mais preciosas da cidade — disse Deus a um dos seus Anjos; e o 

Anjo levou-lhe o coração de chumbo e o pássaro morto. 

— Escolheste bem — disse Deus — pois no meu jardim do Paraíso, este pássaro cantará 

para sempre, e na minha cidade de ouro o Príncipe Feliz far-me-á companhia. 

Oscar Wilde 
As melhores histórias de Oscar Wilde 

Porto, AMBAR, 2003 
Texto adaptado 
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Alegria 

Maria Papoila  

Nos campos sem fim semeados de trigo havia um casebre e nele morava Maria Papoila. Era 

uma boa moça, amiga de toda a gente, com duas rosetas na cara, vermelhas como duas papoilas. 

De manhã à noitinha trabalhava curvada para a terra, alegremente cantava e assim ia 

passando a sua vida sem história. Até que certo dia lhe bateu à porta um criado real. 

— Eras tu quem estava a cantar? 

— Era, porquê? 

— Ando a correr mundo à procura de alguém que tenha uma voz tão alegre que, ao ouvi-la, 

todos esqueçam as suas tristezas. Vou levar-te para o palácio do rei, que anda sempre triste e mal-

-humorado. 

Maria Papoila nem podia crer no que ouvia.  

Ah, como ia contente, mais vermelha que nunca, com seu vestido de chita e botas de 

atacadores! Levava chapéu de palha e pelo caminho colhia espigas e malmequeres para formar um 

ramalhete. 

Quando o rei ouviu a sua voz, logo um sorriso lhe perpassou os lábios. Era tão clara, tão 

quente, tão vibrante de alegria, que as damas e fidalgos se não cansavam de a aplaudir. 

Mas logo a rainha lhe deu ordem para mudar de trajo. Trouxeram-lhe um lindo vestido de 

seda preta, uns sapatos aguçados, de grandes saltos. Prenderam-lhe os cabelos com fitas de veludo. 

Maria Papoila viu-se ao espelho, negra como uma viúva, quis dar um passo e sentiu uma 

terrível dor nos pés. Mandaram-na sentar, pois já as aias vinham pôr-lhe pó de arroz nas faces. 

— Estás vermelha demais, pareces mesmo uma saloia. Daqui por diante não podes tornar a 

andar ao sol. 

Maria Papoila cantava, cantava sempre. Uma alegria escaldante parecia correr-lhe no sangue 

e ter de lhe sair pela boca em flor. Mas os olhos começavam a entristecer. 
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Sentava-se ao pé do rei e, enquanto cantava, ouvia as suas ordens, os seus projectos, os seus 

segredos. Ouvia planear as guerras, decretar a prisão dos descontentes, a morte dos revoltados. 

Ouvia troçar do suor dos camponeses, da dor dos feridos, da angústia dos desamparados, da miséria 

do povo. E exigir dos pobres dinheiro, mais dinheiro para esbanjar em festas e amontoar nos cofres. 

Então, a sua voz, que quase se embargava de lágrimas quase sufocava de raiva, era mais bela 

do que nunca. Mas perdera a alegria. 

Deram-lhe colares de pérolas, brilhantes e safiras, trouxeram-lhe pássaros raros, flores 

exóticas, cozinharam-lhe requintadas guloseimas. Ofereceram-lhe um manto de pele de tigre, um 

coche de prata puxado a vinte cavalos para passear nos jardins. O rei ordenou novos impostos para 

lhe construir um palácio de cristal com tecto de ouro. Mandou desviar um rio para lhe fazer um 

lago. 

Mas a sua voz era cada vez mais triste. Quando cantava, toda a dor do mundo chorava 

através dela. Ninguém podia ouvi-la que lhe não viessem as lágrimas aos olhos. 

Até que, numa noite de tempestade, Maria Papoila fugiu. Enfiou o vestido de chita, as botas 

de atacadores, levou o ramalhete de espigas ressequidas. Correu pela cidade deserta, por becos 

esconsos, por ruas desconhecidas. Ao nascer do dia, sentiu-se tão cansada que se deixou cair numa 

pedra. Não trouxera dinheiro. Tinha fome e sede, os pés doridos, a roupa encharcada e colada ao 

corpo. 

Chegara a uma aldeia com casebres de terra amassada, sem janelas, da cor do chão. Um 

bando de miúdos chapinhava nas poças. Um deles aproximou-se, sorrindo, e estendeu-lhe um naco 

de pão. 

Maria Papoila ergueu os olhos húmidos. E novamente a sua voz brotou, alegre, clara, tão 

alegre, viçosa, tão contagiante, que todos assomaram às portas com um sorriso nos lábios. 

Luísa Ducla Soares 
Maria Papoila 

Lisboa, Estúdios cor, s/d 
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Esperança 

Recado com canário 
dentro  

Aos oito anos de idade havia duas coisas de que eu gostava muito: do meu canário e de 

semear. Semeava tudo: caroços de laranja, de nêsperas e de melancia, raízes minúsculas de violeta, 

pétalas de papoila, olhinhos amarelos de malmequer. Semeava nos vasos, nos canteiros da escola, 

nas terrinas partidas, nos buracos dos troncos das oliveiras e, sobretudo, debaixo duma nespereira 

enorme que havia na quinta da minha casa de infância. 

Tão lindo, as sementes a transformarem-se! Primeiro, nasciam duas folhas, tenras, quase 

transparentes. Depois, cresciam os caules, rapidamente, cobriam-se de mais folhas. Às vezes, 

trepavam pelas paredes brancas de cal, e as paredes ficavam verdes de folhas e mais tarde de flores, 

abelhas e borboletas. E, como já referi, também gostava muito do meu canário: porque era 

pequenino, parecia um novelo de lã amarelinha, e fora uma prenda da minha professora, que 

achava que eu era a melhor da aula. 

O canário acordava-me todas as manhãs com o seu canto, e, mesmo que fosse Inverno, a 

casa ficava cheia de Sol e perfume de flores quando ele assobiava as suas canções. Mas, um dia, 

choveu granizo e o canário não resistiu ao frio daquelas pedras de neve. Morreu. Perturbada com a 

terrível revelação, depressa descobri que alguma coisa de diferente, silenciosa e implacável, pode 

interromper a vida e os sonhos. Então, cheia de uma tristeza tão grande e pura como só uma criança 

pode sentir, mas permitindo que uma ténue esperança sobrevivesse no fundo da minha dor, não 

hesitei: fui também semear o canário! 

Do armário, tirei a caixa onde se guardavam os meus sapatos de verniz dos dias de festa. 

Afastei o papel de seda que os envolvia como quem abre portas de luz. Tapei o fundo da caixa com 

flores, muitas flores de laranjeira. Nesse pequeno leito de perfume branco, deitei o canário. De 

lado, como se dormisse. Mas os canários não dormem de lado, pensei; o melhor, seria de ventre 

para baixo, como se estivesse a cheirar as flores ou tivesse pousado apenas, um momento, para 

descansar dum voo. Depois, pensei ainda: e se ele acorda daquele frio, tão frio, que lhe deixou os 
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olhos sem brilho como um vidro sujo? Assim, não vê o céu e assusta-se. Então, voltei-o com as 

patinhas para cima: parecia um canário a rezar ao deus dos passarinhos. Coloquei-lhe, entre as 

patas, um ramo com folhas verdes onde já nascia uma pequena laranja, fechei outra vez as portas 

de papel de seda, fechei a caixa. Desci as escadas devagar. Para não encontrar gente. Para não me 

fazerem perguntas. Atravessei a quinta. Penetrei nesse espaço mágico de galerias, planícies, areias 

lisas, que era o chão, fresco, debaixo da nespereira, e cujos ramos caíam até ao chão, com folhas e 

frutos a que só eu tinha acesso. 

Semeei o canário. 

É talvez uma semente que tenha demorado um pouco mais a nascer, porque tem asas e as 

asas crescem devagar. Mas eu sei, tenho a certeza que ainda um dia, subitamente, no alto duma 

árvore qualquer, eu avistarei essa ave. Como os meus olhos começam a ficar míopes e já confundo, 

muitas vezes, canários com raios de sol, espero que alguém, que ainda acredita em asas, me ajude a 

descobri-lo. E que não desista nunca de esperar a ave. Mesmo que ela tarde. Porque ela virá, temos 

de acreditar, perfumada de flores de laranjeira, rasgando portas de luz e inaugurando, com o seu 

canto, os dias claros de uma Primavera tão desejada. 

E virá para sempre. 

Maria Rosa Colaço 
Não Quero Ser grande 

Lisboa, Ed. Escritor, 1996 
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Autonomia 

A princesa desencantada  

Quando alguma vez, em sonho ou viagem, voltar àquela terra, não poderei esquecer a 

história que certa tarde lá ouvi. Contou-ma um ancião, de olhar profundo e barba ruiva, à hora em 

que me deu para subir ao ponto mais alto da cidade e ver de lá as grandes torres espelhadas na água 

do rio que ali corre – rio de lágrimas que uma princesa, um dia, então chorou. 

Em tempos, este reino fora terra de encanto. 

Deixou de o ser a partir do momento em que o rei mandou prender a filha, na mais 

fortificada masmorra da cidade, por ela achar infame a servidão em que viviam os súbditos do 

reino. 

— Esta é a história de Tristália — resmoneou o velho — e, como todas as histórias, não é 

uma história perfeita: o fim parece o princípio e quem uma vez a ouvir logo pedirá que ninguém a 

volte a repetir. 

Fitando a mão trémula que apontava na direcção do rio, vi o desconhecido entrever o lugar 

onde se erguia a fortaleza em que a filha do rei vivera encerrada. Então ele contou: 

Desencantada, como a princesa, com a maldade que, às ordens do rei, cumpria lei, Tristália 

deixou de ser terra de amor. 

Dia e noite, a princesa não parava de chorar. Recomendavam-na às cortes, os nobres, 

convidava-a o clero a arrepender-se, mesmo temendo que sobre o povo desabassem novas iras do 

rei. 

O mais arrasador dos desencantos, porém, devia-se ao modo com que o rei Severo, seu pai, 

tratava a rainha Edwiges, sua mãe. 

Escandalizavam-se os chanceleres, o episcopado, a nação. De banquete em banquete, o rei 

Severo é que não. 

Por desígnio divino iluminada, resolveu a princesa pôr fim à humilhação. 
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Qual segredo de estado, determinou sem demora escapar-se da prisão, correr mundo, 

revoltar-se como só o faz quem tem razão. 

Como mais vale fuga que espera, assim foi. Em semanas, conquistou as boas-graças do 

guarda-mor Epaminondas, logo obteve a sela dum fogoso cavalo alazão. 

Do tesoureiro Sigesmundo, em poucos dias, elevada quantia em peças de oiro. 

Do camareiro  Malaquias, em horas, uma poderosa espada de  dois gumes. 

Planeada a evasão, antes fugir que ficar mal. 

Não ia ainda longe o cavaleiro embuçado, de armadura e espada em riste, e já um 

mensageiro, ao serviço do rei, passava aviso por terras de província e lugarejo. 

Entraram as tropas em estado de alerta. Povoaram-se de espiões os postos de fronteira. 

Um capacete de sombra abateu-se sobre o rosto dos soldados entrincheirados nas esquinas. 

À saída da cidade, um mendigo, que acorrera ao som de tão ligeiro trote, interrompeu: 

— Onde vos leva esta pressa de viver, senhor do cavalo alazão? 

Deixou-lhe o cavaleiro idade a menos, que outra coisa não tinha ali na ocasião! 

Fugia de si mesmo, não do mundo, o cavaleiro, atrás de si deixando um rasto de miséria e 

escravidão. 

De uma casa em ruínas saiu, de filho ao colo, uma mulher a quem a guerra encontrara vazio 

o coração: 

— Quem feliz fará, um dia, Senhor meu, todo o oiro que levais? 

Deixou-lhe o cavaleiro o sol e a lua, que mágoas há na vida que não esquecem mais. 

Entretanto, podia alguém adivinhar quem, assim disfarçado, segredava às ervas do caminho 

quantas vezes subidas honras, por muito que se diga, desonras são? 

À porta de um albergue, uma criança, fascinada pelo anel de luz que, na corrida, cavalo e 

cavaleiro lanço a lanço envolvia, fê-los estacar: 

— Se na tua espada, Rosa Peregrina, a vontade do povo assim confia, por que não voltas de 

pronto ao Palácio onde o terror da noite, em boa hora se fez dia? 

Deu meia-volta o cavaleiro que de si tanto fugia. Aclamado nas ruas de Tristália, juntou-se o 

foragido aos Pares do Reino, que já nas cortes buscavam herdeiro entre os bastardos que, do rei 

Severo, então havia. 

Largado o manto, aos pés, ninguém ousou dizer que aquele misterioso cavaleiro a coroa não 

merecia. 
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— Não há outro encanto — comentou o velho, emocionado — senão o que põe fim à 

reinação que os reis tiranos, quase sempre, espalham por servidão gratuita ou por mania. 

Vergílio Alberto Vieira 
O Livro dos Enganos 

Lisboa, Editorial Caminho, 2002 
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Tolerância 

Um caminho difícil  

Catarina hesitou antes de atravessar a rua. O caminho mais curto para casa da avó passava 

pelo meio do jardim. Mas de certeza que no parque infantil estavam todos os rapazes turcos da 

zona. E eles ficam sempre a olhar… Andam por ali e, quando alguém passa, põem-se a olhar para 

as pessoas e gritam entre eles em turco. De certeza que estão a rir-se dela, Catarina. 

— Nem deixam os nossos filhos ir para os baloiços. Acham que o parque é todo deles  

— queixa-se a Dª Maria. 

E a Dª Antónia: 

— Ai, o que eles gritaram nas minhas costas… nem quero repetir! 

E a Gabriela disse, e a Paula disse, e o Jacob disse… Não! Pelo meio do parque é que não 

vai! 

Mas na rua principal está a loja com os faisões e os coelhos pendurados à porta. De uma vez, 

uma gota de sangue caiu no passeio, no preciso momento em que Catarina passava. E o passeio ali 

é tão estreito… 

E na Rua das Árvores está aquele cão grande que ladra como um maluco. Da última vez, 

tinha voltado a pôr-se aos saltos e não faltara muito para passar a cerca. Era um pastor alemão. Na 

mercearia, já tinham dito que os pastores alemães, às vezes, não são muito certos da cabeça. E este 

tinha um brilho perigoso nos olhos. 

Catarina suspirou. Contou os botões do casaco. Turcos, faisões, cão. Turcos, faisões, cão. 

Turcos. Bom, tinha de ir pelo parque. 

Esperou que passassem cinco carros vermelhos. Podia ser que aparecesse alguém que 

também atravessasse o parque e Catarina seguiria atrás. 

Claro que não veio ninguém. 

Para casa, Catarina também não podia voltar. A mãe dir-lhe-ia: 
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— Os Turcos são meninos como tu e os teus amigos; de coelhos e faisões não precisas de ter 

medo, e cães que ladram não mordem.  

E voltaria a contar a história do cão grande que quase parecia que queria comê-la. Um dia, 

um carro deitara abaixo a cerca do jardim e o cão continuou a correr exactamente como se a grade 

ainda lá estivesse e não veio para a rua. Só saltava para o ar. 

Catarina já sabia tudo isto, o que, mesmo assim, não ajudava nada. 

Respirou fundo, atravessou a estrada e transpôs o portão do parque. 

O chão estava cheio de castanhas vermelho-acastanhadas brilhantes. Catarina pegou numa e 

fechou-a com força na mão. Pôs o pé na fenda entre duas patelas de cimento. Se conseguisse andar 

em cima dela, não lhe aconteceria nada.  

De repente, uma bola vermelha passou-lhe por entre os pés. Catarina tropeçou. Alguém se 

riu, muito alto, e outra, logo a seguir. Começou a correr, pisou um ramo caído, escorregou e caiu ao 

chão.  

Nesse momento, sentiu uma mão no ombro.  

Fechou os olhos com quanta força tinha, mas, passado algum tempo, teve mesmo de abrir os 

olhos. 

A menina que estava de pé ao seu lado trazia um bebé à cintura. Ambos tinham cabelo preto. 

— Magoaste-te?  

A menina ajudava Catarina a pôr-se de pé. Só nesse momento é que Catarina viu o joelho 

inchado e o sangue a correr pela perna. O joelho começou a arder e a doer. 

— Temos de limpar isso — disse a menina. — Senta-te. 

Catarina deixou-se conduzir até um banco. Sentou-se, obediente, e esperou. 

No parque infantil, estavam quatro rapazinhos a olhar. A menina voltou com um pano 

molhado. Sentou o bebé no colo de Catarina e começou imediatamente a limpar o joelho. O bebé 

esperneava e Catarina tinha de o segurar com muita força. 

A menina tirava areinhas da ferida. Era muito cuidadosa, mas, mesmo assim, Catarina 

encolhia-se toda e quase gritou. Em seguida, a menina tirou um frasco do bolso da saia. 

— Vai arder um bocadinho — disse, enquanto esguichava um líquido cor-de-laranja no 

joelho. — Já está! Agora só falta o penso. 

— Porque é que tens isso tudo contigo? — perguntou Catarina. 

— Tenho de tomar conta dos meus irmãos e está sempre a acontecer-lhes alguma coisa — 
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respondeu, sentando-se ao lado de Catarina. 

O bebé começou a queixar-se. A menina levantou-o e cheirou-lhe as calças. 

— Claro, já está sujo outra vez. Tenho de ir para casa porque já não tenho mais fraldas. 

Levantou-se, pôs novamente o bebé à cintura, uma perna a baloiçar para a esquerda, outra 

para a direita. O bebé ria. Catarina mancava ao lado dela. O joelho ardia-lhe de cada vez tentava 

dobrá-lo. 

Os rapazes estavam debruçados sobre a torneira da água, punham os dedos no cano e 

esguichavam à sua volta. 

A menina gritou-lhes alguma coisa e de seguida murmurou entredentes: 

— Rapazes… 

Catarina sorriu. A menina interrogou-a com o olhar. 

— Tu disseste isso no mesmo tom com que a minha tia costuma dizer: “Homens!” 

A menina disse que sim com a cabeça. 

— Os irmãos são horríveis, não achas? 

— Eu não tenho nenhum — disse Catarina. — Mas gostava de ter um mais velho e um mais 

novo. 

A menina abanou a cabeça. À saída do parque, disse: 

— Olha, estou quase sempre aqui no parque. Vens cá amanhã outra vez? 

— Talvez. 

A menina e o bebé seguiram para a esquerda, Catarina para a direita. De repente  

lembrou-se de que nem sequer tinha agradecido.  

— Obrigada! — gritou, embora soubesse que não podia ser ouvida por causa do barulho da 

rua. — Amanhã eu volto! 

Renate Welsh 

Jutta Modler (org.) 
Brücken Bauen 

Wien, Herder, 1987 
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Sonho 

O príncipe que guardava 
ovelhas  

Esta é uma história verdadeira, pois muitas vezes o vi, da minha janela, com estes olhos que 

a terra e as raízes hão-de beber. 

Trazia as duas ovelhas para o retalho de campo, ainda sem casas, liberto de muros. Nenhum 

cão o acompanhava. O seu amor e o seu cuidado bastavam a tão pequeno rebanho. Malhada e 

Ladina vinham na dianteira e o príncipe seguia-as rodando um arquinho, que uma gancheta de 

arame tocava, manso e fácil.  

Mal eram chegados, deitava-as a pastar, tirava a gancheta de arame ao arquinho e com ele 

armava uma coroa, que lhe cingia a testa e a palha, loira, dos cabelos. Depois sentava-se numa 

pedra, alta, seu trono. E reinava sobre urzes, cardos, giestas, borboletas, gafanhotos, lagartixas e 

seixinhos do campo verde. As ovelhas davam volta ao reino como a um redondel de circo, baliam, 

faziam tilintar os chocalhos, cabriolavam, tosavam erva e tojo. 

O príncipe vigiava-as cumprindo as recomendações de sua mãe, pois a mandado dela ali 

vinha. Mas a grande preocupação do seu coraçãozinho era quebrar-lhes o encanto. Qual seria a 

princesa? Malhada ou Ladina? Sim, porque uma delas princesa seria por força. Mas qual? Em vão 

se interrogava, escutava o ramalhar do vento, o canto dum pássaro, o silêncio das flores da urze, do 

tojo ou da giesta, o pulsar quente e húmido da terra, esperando qualquer socorro que o ajudasse a 

desvendar o segredo.  

Malhada era tão meiga! Vinha lambê-lo. Parecia querer falar. Dizer: — «Sou eu, sou eu». 

Mas seria? E Ladina tão arisca e desdenhosa? Era com certeza ela, castigada, a pobrezinha! E 

abraçava-a. Impossível decidir. Para consolar e esquecer aquela tortura construía, com pedras 

miúdas, estradas sinuosas, sem fim, que se perdiam nos tufos rumorejantes. Procurava joaninhas de 

vestido às pintas, que lhe passeavam as costas da mão e depois recolhia na palma, antes de, com o 

vento do seu sopro, lhes desfraldar as asas e as lançar no espaço, verde, do campo.  
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Jogava ao berlinde com bichinhos de conta que se enrolavam, de propósito, para brincar com 

ele. E às vezes cortava uma palhinha de giesta para apanhar um grilo, que se deixava colher e, 

breve, voltava à liberdade das suas asas, pois todos eram livres no reino verde. Era tão bom ouvir o 

risinho do cri-cri guizalhar na tarde! Nada, porém, o fazia esquecer das ovelhas. Chamava-as: 

— Malhada! Ladina! 

E tirava a coroazinha da cabeça para a experimentar nas suas amigas, que se impacientavam 

e lha atiravam ao chão. Recusavam-no? Temia o príncipe. Não e não. O que não podiam era dar-

-lhe indícios, revelar-lhe como havia de lhes quebrar o encanto, era o que era. Sozinho teria de o 

fazer. Mas como? Mas quando? 

O sol começava a rasar a copa das árvores da estrada. As lagartixas, fartas de soalheiro, 

sumiam-se. E um ventinho vindo do mar, desprendia as borboletas pousadas no tojo ou na giesta 

levando-as na dianteira, como pétalas soltas. Eram horas de partir, de abandonar o reino verde, 

bichos, flores e pedras.  

Então o principezinho, para que ninguém fizesse troça ao vê-lo atravessar a cidade com duas 

ovelhas, tirava a coroazinha da cabeça e enfiava-a na gancheta de arame. E seguindo o arco tocava 

Malhada e Ladina, antes que se acendessem as candeias, pequeninas, das estrelas. 

Luísa Dacosta 
O príncipe que guardava ovelhas 

Porto, Edições Asa, 2002 
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Coerência 

A fita vermelha  

Eu tinha começado a ensinar. Era muito nova então. Quase tão nova como as meninas que eu 

ensinava. E tive um grande desgosto. Se recordar tudo quanto tenho vivido (já há mais de vinte 

anos que ensino), sei que foi o maior desgosto da minha vida de professora. Vida que muitas 

alegrias me tem dado. Mais alegrias do que tristezas. 

Se vos conto este desgosto tão grande, não é para vos entristecer. Mas para vos ajudar a 

compreender, como só então eu pude compreender, o valor da vida. O amor da vida. O valor de um 

gesto de amor. O seu «preço», que dinheiro algum consegue comprar. 

Eu ensinava numa escola velha, escura. Cheia do barulho da rua, dos «eléctricos» que 

passavam pelas calhas metálicas. Dos carros que continuamente subiam e desciam a calçada. Até 

das carroças com os seus pacientes cavalos. 

A escola era muito triste. Feia. Mas eu entrava nela, ou digo antes, em cada aula, e todo o sol 

estava lá dentro. Porque via aqueles rostos, trinta meninas, olhando para mim, esperando que as 

ensinasse. 

O quê? Português, francês. Hoje sei, acima de tudo, o amor da vida. 

Com toda a minha inexperiência. Com todos os meus erros. Porque um professor tem de 

aprender todos os dias. Tanto, quase tanto ou até muito mais que os alunos. 

Mas, desde o primeiro dia, compreendi que teria nas alunas a maior ajuda. O sol, a claridade 

que faltava àquela escola de paredes tristes. A música estranha e bela que ia contrastar com os 

ruídos dos «eléctricos», dos automóveis da calçada onde ficava a escola. Até com o bater das patas 

dos cavalos que passavam de vez em quando. 

Porque, mais do que português e francês, havia uma bela matéria a ensinar e a aprender. Foi 

nessa altura que comecei mesmo a aprender essa tal matéria ou disciplina – ou antes, a ter a 

consciência de que a aprendia. 
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Eu convivia com jovens (seis turmas de trinta alunas são perto de duzentas) que no princípio 

de Outubro me eram desconhecidas. Cada uma delas representava a folha de um longo livro que no 

princípio de Outubro me era desconhecido. Todas eram folhas de um longo livro por mim 

começado a conhecer. Não há ser humano que seja desconhecido de outro ser humano. Só é precisa 

a leitura. 

Eu tinha agora ali perto de duzentas amigas. Todas aquelas meninas confiando em mim, 

esperando que as ensinasse; sorrindo, quando eu entrava, assim me ensinavam quanto lhes devia. 

Mas um dia. Eu conto como aconteceu o pior. E conto-o hoje, a vós, jovens, que me podem 

julgar. Julgar-me sabendo este meu erro. E evitarem, assim, um erro semelhante para vós mesmos. 

Já era quase Primavera. Na rua não havia árvores nem flores. Só os mesmos carros com o 

seu peso e a violência da sua velocidade. Gritos de vez em quando. Uma Primavera só no ar 

adivinhada. 

Numa turma uma aluna faltava há dias. Era a Aurora. Morena, de grandes olhos cheios de 

doçura. Talvez triste. A Aurora estava doente. Num hospital da cidade, numa enfermaria. Num 

imenso hospital. Olhei o retratinho dela na caderneta. 

Retratinho de «passe», num sorriso de nevoeiro de uma modesta fotografia. Tão cheia de 

doçura a Aurora! Doente, do hospital tinha-me mandado saudades. 

— Vou vê-la no próximo domingo — anunciei às companheiras. E tencionava ir vê-la 

mesmo no próximo domingo. 

Mas o próximo domingo foi cheio de Sol. Sol do próprio astro, quente, luminoso. Igual e 

diferente, ao mesmo tempo, do sol-sorriso das meninas. 

E eu, a professora, ainda jovem, que gostava do Sol, fui passear. Ver mar? Campos verdes? 

Flores? 

Já nem me lembro. E da Aurora me lembraria se a tivesse ido visitar. 

Começava a Primavera. 

Adiei a visita naquele próximo domingo, para outro dia, para outro próximo domingo. 

Hoje sei que o amor dos outros se não adia. 

Aurora esperou-me toda a tarde de domingo, na sua cama branca, de ferro. 

Tinha posto uma fita vermelha a segurar os cabelos escuros. Esperava-me, esperava a minha 

visita, cuja promessa as companheiras lhe haviam transmitido. 

Veio a família: mãe, pai, irmãos, amigos, as colegas. 

— Estou à espera da professora… 
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No dia seguinte a doença foi mais poderosa que a sua juventude, a sua doçura, a sua 

esperança. 

A cabeça escura, sem a fita vermelha, adormeceu-lhe profundamente na almofada, talvez 

incómoda, do hospital. Sabemos todos já, amigos, que há vida e morte. Também isso temos de 

aprender. 

Não fiquem tristes por isso. Vejam como as flores nascem quase transparentes da terra, como 

as podemos olhar à luz do Sol, e morrem, para de novo nascerem. 

Lembrem-se como de um ovo de pássaro podem sair asas que voem tão alto em dias de 

Primavera. E morrem, também, e todas as primaveras nascem de novo. E, sobretudo, lembrem-se 

do coração de cada um de nós, desta força imensa. 

E não adiem os vossos gestos. Procurar alguém que sofra, que precise de nós, nem sequer é 

um gesto generoso, deve ser um gesto natural que se não adia. 

Às vezes até precisamos uns dos outros para dizermos que estamos felizes, contentes. Só 

para isso. Mesmo felizes precisamos dos outros. 

* 

Aurora ensinou-me para sempre esta verdade. 

As lágrimas que por ela chorei já não lhe deram aquela visita do próximo domingo. 

Nem a mim a alegria de a encontrar sorrindo, cheia de doçura, com uma fita vermelha a 

prender os cabelos escuros. Vermelha de sangue, como a vida. O Sol. Flores vermelhas. 

Aurora era o seu nome. E a sua vida uma manhã apenas que, na minha distracção ou 

egoísmo, não tive tempo de olhar. Uma manhã com uma fita vermelha. Que lágrima nenhuma pode 

reflectir. 

Matilde Rosa Araújo 
O Sol e o Menino dos Pés Frios 

Lisboa, Livros Horizonte Lda, 2001 
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Espírito de infância 

O menino que voltou a 
sorrir  

Guardavida era um país onde outrora as pessoas tinham gostado de viver. Tanto o clima 

como a geografia pitoresca, bem como a boa disposição dos seus habitantes, tinham lá atraído, 

fosse Verão ou Inverno, muitos viajantes provenientes de todos os países. Mas, não se sabe bem 

porquê – a inveja tendo sido, sem dúvida, uma das razões – Guardavida conheceu em poucos meses 

uma das piores catástrofes que um país pode sofrer: os homens tornaram-se inimigos uns dos 

outros! 

O pequeno reino de Guardavida foi, primeiro, saqueado e destruído por duas potências 

rivais, que o disputaram entre si. Conheceu, seguidamente, uma horrível guerra civil, que acabou 

por arruinar tudo o que restara do conflito anterior. Depois do ódio e a miséria terem cumprido o 

seu papel, os habitantes mergulharam num profundo desespero. O rei perdera a esposa e três filhos 

nos conflitos, e decretou luto nacional por tempo indeterminado. 

Que turista quereria agora visitar as cidades arrasadas, os campos devastados e as estâncias 

balneares destruídas? Quem poderia rir ou divertir-se com uma população de refugiados, 

desencantados e resignados, que se havia até esquecido de que a felicidade existia? 

Acontece que, uma noite, uma sentinela encarregada de vigiar as praias orientais de 

Guardavida se apercebeu de uma sombra estranha no declive de uma duna. De arma na mão, 

aproximou-se, sem fazer barulho, e ficou estupefacta com o que viu. 

Deitado na cratera que uma bomba deixara na areia, estava um menino vestido de farrapos. 

O soldado rastejou até ao local e viu, apesar de estar muito escuro, que a criança estava viva. De 

mãos atrás da nuca, com os joelhos flectidos, o menino sorria ao contemplar o enorme céu negro, 

no qual despontavam um crescente de lua e as primeiras estrelas. 

O guarda observou a cara do menino durante um longo minuto e, depois, com a rapidez de 

um relâmpago, saltou para junto dele, apontando-lhe a arma. 
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— Alto lá! — gritou a sombra debruçada sobre a criança que, entretanto, se pusera de 

joelhos, com o coração a bater fortemente. 

— Alto lá! — gritou de novo o soldado, como se o menino fosse fugir. — Põe-te de pé, 

pequeno verme! Há mais de um minuto que te vejo a sorrir! 

— Eu… eu não estava a fazer nada de mal — balbuciou a criança. 

— Toca a andar! Não passas de um pequeno verme sorridente! — gritou o soldado, dando-

-lhe golpes de bastão nas costas. 

— Não… não sou um inimigo, não sou um estrangeiro — tentava explicar a criança, que 

caminhava agora rapidamente, com as mãos no ar. 

— De Guardavida não és, porque sorris de noite, às escondidas. És um verme que não 

respeita o nosso luto nacional, um foragido que troça da nossa mágoa e dos nossos mortos! 

— Mas… mas… eu estava a sorrir sem me dar conta — dizia o menino, já sem fôlego.  

— Sorria por causa do primeiro crescente de lua: os meus lábios imitaram a sua forma. Sorria 

porque a areia está morna e a noite é suave… 

— Como? Morreram milhares de Guardavianos nestas praias, a defender a sua pátria. Estas 

dunas, crivadas de bombas, de balas e de granadas, ficaram juncadas de cadáveres! 

E o soldado bateu com força na cabeça do menino, que caiu por terra. Mas em breve se 

levantava, segurando um punhado de areia na mão. 

— Veja, veja como esta areia é morna e suave e… 

Quando o soldado se preparava para bater de novo na criança, esta atirou-lhe a areia aos 

olhos e desatou a fugir. 

O menino correu pela noite dentro até ao alvorecer. Embora há muito estivesse fora do 

alcance do soldado, sentia-se inquieto. Resolveu refugiar-se durante o dia numa pequena floresta de 

bétulas prateadas, e voltar à estrada ao anoitecer.  

Começou a avançar pela floresta dentro, guiado pelo murmúrio da água que deslizava sobre 

os seixos. Acabou por se sentar na margem de um pequeno riacho que se divertia a serpentear por 

entre os salgueiros. A luz desta manhã de Abril penetrava através das folhas cor de amêndoa e fazia 

brilhar os troncos das bétulas. Milhares de estrelas reluziam na superfície da água. 

A criança, que, em silêncio, desfrutava do espectáculo sempre novo da água, do ar e da luz, 

maravilhou-se com o aparecimento fulgurante de um guarda-rios. Era como se quatro anos de 

guerra tivessem poupado este pequeno paraíso no coração de Guardavida. Como se as andorinhas, 

os tentilhões e os chapins que chilreavam e saltitavam nunca tivessem ouvido o troar dos canhões, 

o zunir das balas, o estertor dos moribundos e as queixas dos sobreviventes. Aqui, a água que 



 

    77 

brotava de uma nascente pura e corria sobre os seixos continuava a ignorar a cor do sangue. 

A criança, exausta, deitou-se no musgo e acabou por adormecer, embalada pelo canto dos 

pássaros. Ao adormecer, sorria para os anjos do céu azul. Desta vez, não foi uma sentinela mas 

uma patrulha inteira que o acordou, em sobressalto. Através da luz ofuscante do sol do meio-dia, a 

criança conseguiu distinguir seis rostos ameaçadores debruçados sobre ela. 

Momentos depois, de mãos atadas e boca amordaçada, o menino foi conduzido à cidade mais 

próxima e atirado para um calabouço sombrio. Passaram-se dois dias e duas noites intermináveis, 

durante os quais, a criança, cheia de fome e com o corpo pisado, só não sucumbiu ao desespero 

porque pôde respirar o cheiro de uma glicínia, que se estendia pela parede exterior da prisão. 

Na manhã do terceiro dia de encarceramento, trouxeram-lhe finalmente um pouco de pão e 

água, e fizeram-no comparecer, em seguida, perante os juízes. Numa sala enorme, com paredes de 

pedra, três homens com vestes compridas debruadas a arminho branco estavam diante dele, 

enquanto uma multidão cinzenta e agitada murmurava nas suas costas. 

— Estrangeiro! — começou um dos juízes. — É acusado de ter entrado ilicitamente no 

nosso país, de ter agredido um dos nossos guardas fronteiriços e, sobretudo, de ter desrespeitado, 

por duas vezes, o luto nacional decretado pelo nosso soberano, mostrando assim o seu desprezo 

pela dor e mágoa dos nossos concidadãos. É uma ameaça para a paz do nosso reino e incorre na 

pena capital, reservada para os traidores à pátria. Reconhece todos estes factos? 

— Mas — respondeu a criança — eu nasci em Guardavida, há dez anos, mais ou menos, e… 

— Admito que pareces conhecer a nossa língua — interrompeu o segundo juiz, sentado à 

direita do primeiro — mas quem pode provar que és um Guardaviano, se não encontramos nenhum 

documento de identificação na tua roupa esfarrapada? 

— Todos os meus haveres foram-me roubados há dias, quando dormia ao relento. Os meus 

pais deviam ter o que procurais, mas foram mortos num bombardeamento há três meses. 

— Mentes! — interrompeu secamente o terceiro juiz. — Se os teus pais tivessem morrido 

num bombardeamento, não sorririas durante o sono. 

A multidão soltou uma exclamação de espanto. 

— Mas eu senti uma grande dor quando os meus pais foram mortos, e continuo a sentir uma 

pena imensa. Às vezes, choro sozinho, com o estômago contraído, e cerro os punhos para não 

gritar… 

— Quando tentaram prender-te na costa oriental, a sentinela assegura que sorrias sozinho e 

que troçavas da morte recente dos teus pais! 

— É que, quando penso nos passeios que dei com o meu pai, quando me lembro das suas 
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brincadeiras, quando revejo os olhos da minha mãe e me dou conta do tesouro que eram os beijos 

que me dava antes de dormir, o meu rosto ilumina-se de felicidade. 

— Não negas, então, que és incapaz de respeitar o nosso luto. Seis testemunhas 

ajuramentadas viram-te sorrir para os anjos, no dia a seguir ao teu primeiro delito! 

— Estava contente — disse a criança — por ouvir os pássaros cantar e o rio murmurar por 

entre os seixos. A descoberta dos primeiros lírios de água, o perfume de uma flor selvagem, 

aqueciam o meu coração. Às vezes, esqueço-me da minha tristeza quando vejo o sol brilhar na água 

ou brincar com as nuvens. Gosto de ver o vento acariciar as ervas ou dançar nos ramos dos 

salgueiros… 

Um longo murmúrio elevava-se agora da multidão, como se as suas palavras tivessem 

despertado nas pessoas surpresa, consternação e cólera. 

— Basta! — disse o primeiro juiz, batendo com o martelo na secretária. — Esta criança 

clandestina que reconhece os seus crimes perturba a ordem pública. Condenamo-la à forca, como 

fazemos a todos os traidores de Guardavida! 

Segundo os costumes de Guardavida, todos os condenados à morte eram conduzidos diante 

do soberano, na véspera da execução, a fim de beneficiar, eventualmente, de um perdão real. 

Infelizmente para o menino, o rei, depois que perdera a família, nunca mais acordara um perdão a 

nenhum acusado. Era como se a dor tivesse destruído nele, para sempre, qualquer sentimento de 

compaixão. Se ainda aceitava participar nesta cerimónia macabra, era mais para respeitar um 

costume instituído pelos seus antepassados do que para salvar a vida de algum miserável. 

De facto, quando o rei se dignava olhar para alguns dos condenados, via sobretudo neles os 

assassinos da sua família. Se pudesse, em vez de lhes conceder algum perdão, ele mesmo lhes 

cortaria o pescoço. Foi pois com uma esperança assaz diminuta que a criança foi conduzida diante 

dele, acompanhada por uma dúzia de prisioneiros. Sentado numa grande sala do palácio, num trono 

de ébano, o rei estava absorto nos seus pensamentos sombrios.  

A sua única filha ainda viva estava sentada a seu lado e acariciava os cabelos dourados de 

uma boneca de porcelana. Quando os condenados entraram e foram conduzidos até ele, o rei 

levantou os olhos, e o seu rosto imóvel foi-os olhando, um a um, sem trair a menor emoção. Era 

como se os olhasse sem os ver. De repente, quando pousou o olhar sobre o menino, o seu corpo 

ficou hirto, soltou um grito de cólera e os seus olhos revelaram um furor terrível. 

— Insolente! Traidor! Anarquista! Como ousas, diante de mim, desprezar as minhas leis, 

violar o nosso luto e profanar a memória da minha própria família? 

— Perdoai-me, Senhor, perdoai-me. Não queria ofender-vos nem faltar-vos ao respeito, mas 

a vossa filha… 
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— Como te atreves? — espumava o rei. 

— A vossa filha tinha um ar e uns olhos tão tristes que não pude impedir-me de lhe sorrir 

quando os nossos olhares se cruzaram… É mais forte do que eu, vem-me do mais profundo da alma 

e… 

Mas o rei deixara de o ouvir. Observava, maravilhado, a filha, o seu único descendente vivo, 

a sua única consolação, uma reclusa da tristeza há já tanto tempo. A filha sorria para a criança que 

ia morrer. 

Passou-se uma eternidade, e todos, guardas, senhores e condenados, ficaram suspensos da 

reacção do rei. O que viram então foi um autêntico milagre! 

O rei, desarmado, estupefacto e hipnotizado, não conseguia desviar o olhar do rosto da filha. 

Pouco a pouco, começaram a ver os seus lábios a tremer e uma lágrima a correr do seu olho direito. 

Sorriu, emocionado, para a princesa. Um murmúrio percorreu a assembleia e logo uma alegria 

muda tomou o lugar do mais profundo desespero. Um sorriso partilhado e tranquilo emergiu da dor 

e das mágoas e contagiou todos quantos estavam presentes na sala. 

EPÍLOGO 

O termo do luto nacional foi decretado naquela mesma noite; os treze condenados à morte, 

entre os quais a criança, foram agraciados e soltos. 

A história não diz o que aconteceu ao rei, à princesa e ao menino. Sabe-se apenas que 

Guardavida se tornou de novo um país hospitaleiro e acolhedor, onde dá gosto viver. Sabemos 

também que não há dor nem desgosto tão intensos e violentos que não possam vir a ser consolados, 

que não possam ser redimidos pela vida sempre nova e apaixonante que nos espera. 

Jean‐Hugues Malineau 
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Honestidade 

Ana e a galinha pedrês  

Esta história passou-se na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.  

A comida era escassa. As pessoas, sobretudo as crianças,  

alimentavam-se mal e estavam sempre esfomeadas. 

 

Todas as semanas, Ana ia ao campo à procura de alimentos. Levava a bicicleta, mas andava 

demasiado cansada para pedalar. Caminhava devagar, empurrando-a. Mas até isso fazia com que o 

seu coração batesse depressa. Ultimamente, sentia-se sempre cansada. 

E também desanimada. Nem aos agricultores restava qualquer legume. À excepção de 

algumas beterrabas que um homem lhe tinha dado, mais ninguém lhe dera ou vendera o que quer 

que fosse.  

Naquele instante, Ana apercebeu-se de que não podia continuar. Tinha de parar e de 

descansar. Tombou a bicicleta, assegurando-se primeiro de que as beterrabas não caíam do cesto. 

Depois estendeu-se na relva fresca. 

Sonhou com comida. Parecia que, nos últimos tempos, todos os seus sonhos tinham a ver 

com comida. Desta vez, sonhou com cenouras douradas, cozidas a vapor, com natas e manteiga. 

Mesmo no sonho, Ana sabia que isso era uma loucura, porque não conseguia recordar-se de alguma 

vez ter comido manteiga ou natas. Mas a mãe tinha-lhe falado sobre isso e, no seu sonho, quase 

podia provar aquela delícia. 

Sonhou, em seguida, com tomates, vermelhos e sumarentos. Havia um monte deles e Ana 

preparava-se para comer um, quando tudo desapareceu. Acordou de repente e sentou-se. Na sua 

frente estava uma galinha pedrês. Olharam uma para a outra. 

De repente, Ana apercebeu-se de que a galinha estava a falar. Pelo menos, estava a cacarejar 

e a falar da maneira que as galinhas falam. 



82 

— Porque é que estás a olhar para mim, sua tonta? — perguntou Ana. — Fazes tanto barulho 

que me acordaste. 

— Cu-u-u-t… cu-u-u-t… — disse a galinha, e recuou, assustada com a voz zangada de Ana. 

Foi então que Ana viu o ovo! Pegou nele cuidadosamente. Ainda estava quente. 

— Oh, minha linda, linda galinha! — exclamou. — Desculpa ter sido dura contigo. Obrigada 

por este ovo maravilhoso! 

A galinha pedrês afastou-se e Ana ficou sozinha com o ovo. Agora que descansara, sentia-se 

melhor.  

Tinha de ir depressa para casa, dar o ovo à mãe. Talvez pudessem comer uma omeleta 

pequenina! 

Ana tirou o lenço que usava na cabeça. Com cuidado, embrulhou o ovo e pô-lo 

delicadamente no cesto, juntamente com as beterrabas. Montou na bicicleta e começou a subir a 

estrada. Mas um pensamento triste tomou conta dela. Na verdade, o ovo não lhe pertencia. 

Pertencia ao dono da galinha pedrês. Ana começou a pedalar cada vez mais devagar. 

“Não”, disse energicamente para si mesma, “o ovo é meu. A galinha pô-lo mesmo ao meu 

lado enquanto eu dormia.” Continuou a subir a estrada. “De qualquer forma, não sei de quem é a 

galinha. E mesmo que soubesse, ninguém ia adivinhar que eu tenho o ovo.”  

Havia uma casinha branca perto da estrada. “Não conseguem ver nada”, disse Ana para 

consigo. “Tenho o ovo todo coberto.” Começou a pedalar mais depressa. 

Mas parecia que a bicicleta ia cada vez mais devagar. E, quando chegou perto da casa 

branca, as pernas já não conseguiam pedalar. Muito lentamente, desceu da bicicleta e dirigiu-se à 

casa. 

— Sim? — perguntou a jovem mulher que veio à porta. 

Com muita relutância e o sonho da pequena omeleta a desvanecer-se rapidamente, Ana 

indagou: — Tem… tem… uma… uma galinha pedrês? 

— Sim, temos — respondeu a mulher. Lenta e cuidadosamente, Ana tirou o ovo do lenço e 

entregou-o à mulher. 

— Então, isto também lhe pertence — disse numa voz quase inaudível.  

— Oh, muito obrigada. Aquela galinha anda sempre a vaguear e a deixar os ovos nos sítios 

mais improváveis. É a única que nos resta, e precisamos dos ovos dela para o nosso pequeno. É que 

ele está muito doente. 

Ana preparava-se para ir embora. A jovem mulher parecia perturbada.  
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— Foste tão amorosa — disse. — Gostaria de te dar algo para pores no cesto. Mas não temos 

quase nada. Eu… eu não tenho nada para te dar. 

— Não faz mal — disse Ana. E montou outra vez na bicicleta. Ansiava por sair de perto 

daquela casa, da galinha pedrês e do ovo maravilhoso. 

Quando chegou a casa, Ana contou à mãe o que se tinha passado. Teve medo de que a mãe 

lhe ralhasse por chegar tarde e por só trazer algumas beterrabas. Quem sabe se até se zangaria por 

Ana não ter ficado com o ovo… 

Mas a mãe apenas acariciou o cabelo de Ana e olhou-a durante muito tempo, sorrindo. 

— Então não ficou zangada comigo, mãe? Não lhe parece que sou nova demais para ir ao 

campo tentar arranjar legumes? 

— Não, Ana. — disse a mãe. — Estou aqui a pensar na filha maravilhosa que tenho. Quando 

se anda sempre com tanta fome, só um verdadeiro adulto poderia ter tomado uma decisão tão 

difícil. 

Ruth Hunt Gefvert 

M. Clark; E. Briggs; C. Passmore  
Lighting candles in the dark 

Philadelphia, FGC,2001 
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Delicadeza 

As palavras cor-de-rosa e  
                   as palavras cinzentas     

 

Um dia, sem se saber muito bem porquê, tudo aconteceu de repente: as palavras cor-de-rosa 

desapareceram do planeta. O que são palavras cor-de-rosa? São palavras delicadas, como, 

Obrigado, Faça favor, Se não se importa, És tão importante para mim. Palavras tão doces que são 

como mel no coração. 

Seria obra do Mago Cinzento, que só gostava do salgado, do picante e do amargo? Não… 

Eram os homens que, vá lá saber-se porquê, preferiam as palavras picantes, amargas e salgadas. 

Naquela época, existiam na Terra lojas de palavras cor-de-rosa e lojas de palavras cinzentas. 

Os vendedores de palavras cor-de-rosa vendiam Amo-te, Penso em ti, Muito Obrigado, Se faz 

favor… Os vendedoras de palavras cinzentas vendiam sobretudo Cabeça de alho chocho, Não me 

chateies, Cala o bico… 

A princípio, comprava-se muito mais palavras cor-de-rosa do que palavras cinzentas. Os 

vendedores de palavras cor-de-rosa faziam bons negócios, e um perfume doce envolvia a Terra. Os 

vendedores de palavras cinzentas passavam os dias à espera, porque só tinham clientes uma ou 

duas vezes por ano, por alturas de grandes zangas.  

No entanto, um dia, os homens puseram-se estranhamente a comprar palavras cinzentas. 

Havia uma crise de emprego, uma greve de corações. Os patrões compravam muitos Vá pregar a 

outra freguesia, Está bem arranjado, homem, Obrigado pelos seus serviços mas está despedido. 

Havia guerras entre famílias, divórcios, casais que já não se entendiam. Invejas entre irmãos, 

zangas… Comprava-se vários Já não gosto de ti, Acabou tudo. Nas lojas de palavras cor-de-rosa, 

muitos Obrigado, Por favor, Gosto de ti, ficavam por vender. 

— Para o diabo com as palavras doces — diziam os homens. — São caras e não trazem 

nenhum benefício.  
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Os vendedores de palavras cor-de-rosa, desolados, já não sabiam onde as armazenar. 

As lojas cor-de-rosa fechavam umas atrás das outras. Passa-se, Fechado por morte do 

proprietário, Liquidação total, Quinze palavras cor-de-rosa pelo preço de uma. Mas, mesmo a 

preços módicos, elas não atraíam ninguém. As lojas de palavras cinzentas, essas sim, prosperavam. 

Porque, e isso é bem conhecido, as palavras feias são contagiosas. Se no recreio te lembrares de 

lançar uma, receberás dez em troca! Abriram-se mesmo lojas especializadas em palavras feias, 

risos grosseiros, insultos horríveis. E os vendedores cinzentos trabalhavam dia e noite para 

descobrirem jóias raras, as palavras mais horríveis e mais maldosas! 

Como receavam ficar sem provisões, como costuma acontecer em tempo de guerra, as 

pessoas começaram a fazer conservas de palavras cinzentas. Congelaram-nas às dúzias, 

empilharam-nas nos armários da cozinha, nos guarda-fatos, debaixo das camas. 

E, upa, ao menor atrito, ao mais pequeno gracejo, à mais insignificante discussão, ia-se à 

reserva: Cala o bico, Vai ver se chove, És um atraso de vida, Ó gordefas, e assim por adiante! 

Os aniversários tinham lugar no meio dos piores insultos. Cantarolava-se Infeliz aniversário, 

infeliz aniversário, lançando-se uma bomba de palavras feias no meio da festa. Entre os adultos, 

para se festejar a passagem do ano, comia-se as passas e bebia-se sumo de peúgas pretas, no meio 

de gracejos do género:  

— Desejo-te um ano péssimo… e, principalmente, muito pouca saúde!  

E, quando se abriam as prendas, era um concerto de gemidos: 

— Que feio! Como é que tiveste uma ideia tão má? É, de facto, o presente que eu mais 

receava. 

Antes das aulas, as crianças corriam para as lojas cinzentas e enchiam os bolsos de palavras 

feias para a hora do recreio. Antes das férias, os adultos também lá iam, para encherem as malas de 

palavras cinzentas, de piadas estúpidas, que atiravam pela janela na auto-estrada, entre as sandes e 

o café, durante os engarrafamentos: Ó aselha, vai mas é plantar batatas! 

À face da Terra, a atmosfera era glacial. O Sol, que tem medo das grosserias e dos arraiais de 

pancada, recusava-se agora a brilhar. Lembrava-se de outros tempos, em que era acolhido de 

braços abertos: 

— Está bom tempo! Que maravilha! Obrigada, amigo Sol… Oh, meu Deus, como gosto do 

Sol… 

Em vez disso, ouvia-se agora: 

— Que calor horrível! Bolas! Kêkalôr! 

Então as nuvens invadiram o céu, e a terra mergulhou num período glacial. Toda a gente 
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tinha frio. As pessoas recusavam-se a despir-se, já não faziam festas umas às outras, já não nasciam 

bebés. A Terra estava tão triste, sem flores nem palavras cor-de-rosa! 

No entanto, algures no mundo, um rapazinho não queria habituar-se às palavras cinzentas. 

Talvez por, no seu bolso, ter ficado uma palavra cor-de-rosa meio gelada. “Eu”, dizia Pedro, “não 

quero um mundo onde mais ninguém canta; onde não se diz bom dia, nem obrigado, onde há 

sempre tanto frio. Vou ver se encontro o Sol.” O rapazinho caminhou durante muito tempo, escalou 

colinas geladas, pequenas e grandes montanhas, vulcões extintos. Por fim, ao cabo de meses e 

meses de árdua caminhada, chegou exausto e transido à casa das nuvens. 

— Toc, toc — bateu. — Venho à procura do Sol. 

— Oh, oh! — exclamou a nuvem-chefe, que tinha tomado posse do céu cinzento. — Olhem 

só para isto… Um fedelho ridículo que vem à procura do senhor Sol! O Sol não aparece a 

ninguém! Desde que as palavras cinzentas tomaram o poder, somos nós, as nuvens pardacentas, 

que somos os chefes. 

Dito isto, virou as costas e fechou-lhe a porta na cara. 

O rapazinho sentou-se, confuso. Como responder? Não trazia no bolso uma única palavra 

cinzenta. Então, começou a chorar. A nuvem olhou para ele surpreendida: já há muito tempo que 

não via ninguém chorar! Naquele universo glacial, todos os olhos estavam gelados, todos os 

corações estavam frios.  

— Pára com isso imediatamente! — gemeu a nuvem. — Se não, vou fazer cair um 

aguaceiro. (Porque as nuvens têm habitualmente a lágrima ao canto do olho.)  

Finalmente comovida, tomou, lá no íntimo, a decisão de o ajudar. 

— Olha — disse-lhe. — Aquela bolinha amarela ali em baixo é o Sol.  

Pedro abriu os olhos e viu de facto uma bola de bilhar perdida na imensidão do azul: era o 

Sol, que estava a desaparecer por causa dos maus-tratos. 

Já no limite das forças, o rapazinho caminhou em direcção da pequena bola amarela. 

— Bom dia — cumprimentou. — Vim buscar-te. Tudo se tornou cinzento na Terra. Temos 

frio, sentimo-nos mal. Nunca nos rimos, nunca dizemos palavras delicadas. Precisas de voltar. 

E o Sol e o rapazinho começaram ambos a suspirar, pensando naquela “época cor-de-rosa”.  

— Precisas de voltar — insistiu Pedro. 

— Vou, a título de experiência — resmungou o Sol. — Mas atira primeiro para a Terra estas 

palavras cor-de-rosa. Assim, o meu regresso será mais agradável. 

O Sol deu ao menino um conjunto de palavras cor-de-rosa: Por favor, É simpático da tua 
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parte, Muito obrigado, Gosto muito de ti, Amor da minha vida, Se não se importa, etc. O rapazinho 

meteu-as nos bolsos, na boca, no boné, nas meias, em todo o lado. As que ele conseguisse levar. 

Regressou à Terra e distribuiu-as ao acaso. 

De repente, nos engarrafamentos, as pessoas começaram a desdobrar os papelinhos cor-de-

-rosa: Faz favor de passar, Que tempo tão bonito, não acha?, Pode ir à minha frente, não tenho 

pressa nenhuma… 

Nos recreios, começaram a ouvir-se novamente risos simpáticos e palavras como És o meu 

melhor amigo, Claro que podes entrar no jogo… 

Em casa, as crianças voltaram a usar palavras cor-de-rosa: Obrigada, mamã, Por favor, 

Desculpa, não fiz de propósito… 

Nos aniversários, cantava-se alegremente e, nas festas da passagem do ano, formulava-se 

votos de felicidade e de saúde. 

O Sol voltou a brilhar e a deitar-se todas as noites na sua nuvem cor-de-rosa. E, juro-te, os 

vendedores de palavras cor-de-rosa começaram a fazer fortuna! Abriram-se mesmo outras lojas 

especializadas em sorrisos, em suspiros de satisfação, em delicadeza, em cortesia, em civismo… 

Foi como mel no coração. 

Quanto às palavras cinzentas, decidiram, diante de tanta felicidade, desarvorar com quantas 

patas cinzentas e peludas tinham. E, quando alguma se lembrava de vir meter o nariz, garanto-vos 

que não ficava por muito tempo. 
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Diálogo 

À beira do lume 

Sossegadas as balbúrdias do dia, já a noite vinha devagarinho deitar pozinhos de sono por 

aqui e por ali. 

Sentadas à lareira da velha casa, a avó e a neta começaram a pensar qual havia de ser a 

última história do dia. 

— Conte lá a história da Carochinha! — pediu a Mariana. 

A avó admirou-se: 

— Outra vez?! Mas tu nunca me deixas acabar como deve ser… 

— Hoje deixo! — prometeu a menina. 

E a avó contou a história da Carochinha, como ela é conhecida. Falou da Carochinha à 

janela, toda contente por ter encontrado uma moeda ao varrer sua casinha: 

— Quem quer casar com a Carochinha que é formosa e bonitinha? 

— “Quero eu, quero eu!” — tinham dito um cão, um gato, um galo, um boi, um burro… 

Mas a Carochinha não tinha gostado da voz de nenhum deles e todos se tinham ido embora. 

Até que apareceu um ratinho: “Quero eu, quero eu!” 

— Oh, como és engraçado! Ora fala um bocadinho, para eu ouvir bem a tua voz! 

— Chi… Chi… Chi… 

— Que linda fala! Vamos já casar! Vamos já casar! 

E assim foi. No dia da boda, já iam a caminho da igreja para o casório, quando a Carochinha 

deu por falta de uma luva que tinha esquecido na cozinha, ao mexer o panelão que fervia ao lume. 

— Vou já buscar a luva! — disse o ratinho, muito amável. 

— Tem cuidado, não te debruces no caldeirão!!! — avisou a noiva. 
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— Bem — continuou a avó —, o ratinho foi até à cozinha e… 

A neta, que ouvia a história com muita atenção, disse de repente: 

— Mas a porta estava fechada!!! 

A avó continuou: 

— Pronto, a porta estava fechada e então o ratinho foi logo a ver da chave… 

— Mas não a encontrou!!! — disse muito depressa a Mariana. 

— Bem — continuou a avó —, o ratinho então subiu a um postigo de grades que dava para a 

cozinha, e… 

— Viu que não cabia por entre as grades!!! — acudiu muito aflita a Mariana. 

A avó não desistiu: 

— Bem, então o ratinho, que era muito esperto e queria ir buscar lá dentro da cozinha a luva 

da Carochinha, pôs-se à procura de um buraco na porta pelo qual entrasse… 

— Mas não encontrou!!! A porta era nova! — interrompeu a Mariana. 

— Bem, então não pôde ir buscar a luva da Carochinha à cozinha e voltou muito triste para 

junto da sua noiva, que… 

— Ó avó, escusa de dizer agora que ela lhe deu a chave da cozinha, porque eu sei que não 

deu nada!!! — quase gritou a neta. 

— Por acaso era isso mesmo que eu ia dizer… — riu a avó. 

E as duas, avó e neta, ali ficaram a rir e a brincar à beira do lume e à beira de uma velha 

história da Carochinha que a neta não queria, por nada deste mundo, que acabasse 

“com o João Ratão   

  cozido e assado  

  dentro do caldeirão!” 

Maria Alberta Menéres 
Histórias de tempo vai tempo vem 

Porto, Ed. Asa, 2002 
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Respeito por si próprio 

A história da menina a quem  
chamavam  “a senhorinha”  

Era uma vez uma menina que tinha crescido demasiado depressa, demasiado rapidamente. 

Não apenas no corpo, nas pernas, nos braços, mas em tudo o resto. Com oito anos, pedia-se-lhe que 

fosse prestável, atenta, razoável. 

Que não se queixasse, que não se encolerizasse, que não fosse caprichosa, que não fizesse 

exigências. 

Que fosse “uma senhorinha”, pois! 

Não pensem que os seus pais eram uns carrascos. Oh não! Eles apenas lhe pediam: 

— Dá-nos este prazer. Não te pedimos nada a não ser que sejas gentil, que sejas obediente… 

não é difícil! 

Como esta menina nunca tinha ousado pedir fosse o que fosse, nunca se tinha sentido 

desapontada. Não sabia se era feliz ou não. Não tinha desejos próprios. Não esperava nada. Eram 

os outros que esperavam coisas dela. E o seu único prazer… era dar prazer… aos outros! 

Pelo menos, assim o imaginava ela. No entanto, qualquer coisa deveria tê-la alertado, porque 

os outros não demonstravam lá muito a satisfação que tinham por ela ser “como deveria ser”. Para 

eles, era óbvio. Para ser franco, devo dizer que, por vezes, à noite, antes de adormecer, quando ela 

chupava o polegar, com o lençol debaixo do nariz, os olhos abertos no escuro, um sentimento de 

injustiça roçava nela como uma asa negra. Oh… mas apenas roçava! 

Ela também imaginava que havia um país onde as meninas podiam ser pequenas durante 

muito, muito tempo. Um país onde os pais escutavam os desejos das crianças, mesmo se nem 

sempre os realizavam. Um país onde as crianças podiam brincar a ser grandes, mas apenas 

brincar… a ser grandes! Em algumas noites, ela imaginava que partia para esse país, com um 

grande saco, e que o enchia de sonhos, de jogos, de risos e também de soluços. 
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É que, vocês já adivinharam, esta menina não chorava nunca… porque devia portar-se como 

uma “senhorinha”. 

A continuação da história é surpreendente. Será necessário que esta menina espere pelos seus 

quarenta anos. Ouviram bem, quarenta anos, para ousar tornar-se pequena, para ousar ter desejos 

impossíveis, para ousar chorar e rir, para ousar dançar. 

Nessa altura, ela já tinha filhos e, um dia, a sua própria filha perguntou: 

— É verdade, mamã, que tu nunca pudeste ser pequena quando eras criança? 

— É verdade, eu vivi como se nunca tivesse tido nem tempo, nem possibilidade de ser 

pequena. Sim, muito cedo me tornei grande. E só hoje compreendo. Tudo se passou como se os 

meus próprios pais não tivessem tido tempo para crescer quando eram crianças, e eu devesse ser 

grande por eles…Acontece, por vezes, às ex-meninas terem de esperar muito, muito tempo, para 

ousarem, enfim, ser pequenas… 

Jacques Salomé 
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Aceitação 

A Cidade dos Resmungos  

Era uma vez um lugar chamado Cidade dos Resmungos, onde todos resmungavam, 

resmungavam, resmungavam. No Verão, resmungavam que estava muito quente. No Inverno, que 

estava muito frio. Quando chovia, as crianças choramingavam porque não podiam sair. Quando 

fazia sol, reclamavam que não tinham o que fazer. Os vizinhos queixavam-se uns dos outros, os 

pais queixavam-se dos filhos, os irmãos das irmãs. Todos tinham um problema, e todos 

reclamavam que alguém deveria fazer alguma coisa. 

Um dia chegou à cidade um vendedor ambulante carregando um enorme cesto às costas. Ao 

perceber toda aquela inquietação e choradeira, pôs o cesto no chão e gritou: 

— Ó cidadãos deste belo lugar! Os campos estão abarrotados de trigo, os pomares 

carregados de frutas. As cordilheiras são cobertas de florestas espessas, e os vales banhados por 

rios profundos. Jamais vi um lugar abençoado com tantos benefícios e tamanha abundância. Porquê 

tanta insatisfação? Aproximem-se, e eu mostrar-lhes-ei o caminho para a felicidade. 

Ora, a camisa do vendedor ambulante estava rasgada e puída. Havia remendos nas calças e 

buracos nos sapatos. As pessoas riram ao pensar que alguém como ele pudesse mostrar-lhes como 

ser feliz. Mas, enquanto riam, ele puxou uma corda comprida do cesto e esticou-a entre dois postes 

na praça da cidade. 

Então, segurando o cesto diante de si, gritou: 

— Povo desta cidade! Aqueles que estiverem insatisfeitos escrevam os seus problemas num 

pedaço de papel e ponham-no dentro deste cesto. Trocarei os vossos problemas por felicidade! 

A multidão aglomerou-se ao seu redor. Ninguém hesitou diante da oportunidade de se livrar 

dos problemas. Todos os homens, mulheres e crianças da vila rabiscaram a sua queixa num pedaço 

de papel e lançaram-no no cesto. 

Observaram o vendedor que pegava em cada problema e o pendurava na corda. Quando 

terminou, havia problemas a tremularem em cada polegada da corda, de um extremo a outro. Disse 

então: 
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— Agora cada um de vocês deve retirar desta linha mágica o menor problema que puder 

encontrar. 

Todos correram para examinar os problemas. Procuraram, manusearam os pedaços de papel 

e ponderaram, cada qual tentando escolher o menor problema. Ao fim de algum tempo, a corda 

estava vazia. 

Eis que cada um segurava o mesmíssimo problema que tinha colocado no cesto. Cada pessoa 

havia escolhido o seu próprio problema, achando ser ele o menor de todos. 

Daí por diante, o povo daquela cidade deixou de resmungar constantemente. E sempre que 

alguém sentia o desejo de resmungar ou de reclamar, pensava no vendedor e na sua corda mágica. 

William J. Bennett 
O Livro das Virtudes II 

Editora Nova Fronteira, 1996 
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Perdão 

O Macarronete  

A Sr.ª Joana estava de vigia durante o intervalo grande. 

Da zona dos quartos de banho, soava em coro: 

Tónio Macarronete tem lêndeas e uma pulga no barrete. 

Correu para o grupo de crianças que se acotovelavam num círculo fechado à volta de Tónio 

Zuccarelli. 

Tónio tinha as mãos enfiadas nos bolsos das calças, a cabeça encolhida e os olhos pregados 

no chão. Era um palmo mais alto do que as restantes crianças da terceira classe. 

— Tónio Macarronete… — recomeçava Carlos Blum a cantar. 

— Acabou! — gritou a Sr.ª Joana, separando as crianças. — É muito feio andarem sempre a 

aborrecer o Tónio — ralha à sua classe. 

— Ele é engraçado quando fica furioso — diz Carlos Blum. 

— Fica parecido com um cão que farejou um gato — grita Sílvia. 

— Calados! Ninguém se parece com um cão. 

— Quando Tónio se enfurece, fica parecido com o nosso cão — replica Sílvia. 

— É isso mesmo! — confirma Carlos, embora nunca tenha visto o cão de Sílvia. 

Carlos está zangado com Tónio. Antes do Italianito ter vindo para a turma, Carlos era o mais 

forte. Mas Tónio suplantou-o. E o Sr. Blum também dizia: Os Esparguetes1 aqui só nos tiram os 

postos de trabalho. 

Porque é que a Sr.ª Joana tinha de ter sentado o Italianito precisamente na mesa de Carlos? 

O pai também tinha dito: “Nem deviam deixar os estrangeiros frequentar as escolas alemãs.” 

Depois do intervalo, a Sr.ª Joana faz uma proposta: 

                                                 
1 Nome pejorativo dado aos Italianos. 
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— Como estamos no Advento, vamos fazer um jogo bonito — diz. — Escrevi o vosso nome 

em papelinhos. Cada um vai tirar um nome mas ninguém deve dizer o que lhe saiu. 

— Não se pode dizer a ninguém? — pergunta Sílvia. 

— A ninguém. Depois cada um de vocês vai fazer as vezes de gnomo em relação àquele 

menino cujo nome lhe saiu. 

— Gnomo? Que disparate! O que é isso? — gritam as crianças numa grande confusão. 

— Eu não inventei o nome nem o jogo — diz a Sr.ª Joana. — Mas posso explicar-vos o que 

é. Cada gnomo deve pensar, para cada dia, como fazer uma surpresa ao outro. Tudo tem de ser feito 

em segredo. Ninguém deve dizer a quem é que vai fazer essa surpresa durante o Advento.  

— Disparate — diz Carlos. — Gnomices, mas que disparate! 

— Não é disparate nenhum — retorquiu a Sr.ª Joana. — A alegria é muito mais bonita 

quando é proporcionada a outro. 

— E se eu tirar o nome deste aqui? Vou ter então de lhe dar alguma coisa todos os dias? — 

Carlos aponta para Tónio. 

“Isso é que seria óptimo para o Carlos!”, pensa a Sr.ª Joana. 

Mas Carlos não tirou o nome de Tónio. No seu papel estava escrito Miguel. 

No primeiro dia, Carlos encontrou no bolso do anoraque uma bolachinha de canela. Quem é 

que sabia que bolachas de canela eram as suas preferidas? Teria sido o seu amigo João que lhas 

oferecera? 

No segundo dia encontrou no estojo um cromo de colecção do famoso futebolista brasileiro 

Pelé. Era mesmo aquele que lhe faltava. O gnomo parecia conhecer Carlos muito bem. Mas quem 

seria? 

Nos dias seguintes, recebeu imensas coisinhas que já há muito tempo queria ter: um pequeno 

aguça em forma de globo, uma pastilha elástica enorme, um berlinde minúsculo, um anzol e, de 

uma vez, até uma coisa com a qual toda a turma se admirou. Carlos metera muito naturalmente a 

mão à pasta e retirou-a logo, assustado. Alguma coisa se mexia lá dentro. Com cuidado, tira então 

um pequenino novelo castanho que era, afinal, um ratinho hamster. 

Talvez Carlos descobrisse agora quem lho teria oferecido. Quem é que tinha em casa um 

hamster? Mas por mais que investigasse, não foi muito longe. Embora João tivesse um hamster, 

onde já se viu um hamster macho ter filhotes? 

No último dia de aulas antes das férias de Natal, a maior parte dos alunos já adivinhara quem 

tinha sido o seu gnomo. 
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Fora uma bonita época de adivinhas e surpresas. Só Carlos não fazia a menor ideia de quem 

lhe tinha dado os presentes. Até que encontrou no caderno, depois do intervalo grande, uma 

magnífica série de selos italianos. Selos? Italianos? Carlos olhou Tónio com um olhar duvidoso. 

Este olhou-o com medo. 

— Tu, Macarr…? — Carlos engoliu em seco. — Foste tu, Tónio? 

Tónio acenou com a cabeça. 

— Rapaz! — disse Carlos, dando-se conta de como tinha sido mau. — Obrigado! 

— Foi bonito — respondeu Tónio. 

Na noite de Natal, o carteiro trouxe um postal de boas festas gigante para o aluno Tónio 

Zuccarelli, onde estava escrito: 

Querido Tónio, 

desejo de todo o coração 

que tenhas um Feliz Natal. 

    Carlos 

Tónio pregou o postal por cima da cama com um alfinete. 

Willi Fährmann 

Jutta Modler (org.) 
Frieden fängt zu Hause an 

Munique, DTV, 1989 
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Rectidão 

A casa que o amor 
construiu  

Esta história é verdadeira. Passou-se em França depois da Primeira Guerra Mundial,  

durante a qual uma aldeia inteira foi destruída pelos combates. 

Marie acordou sobressaltada na escuridão cerrada e sentiu o cheiro familiar da sujidade. O 

seu pequeno corpo estremeceu com o frio húmido. Enquanto se levantava para arranjar a cama feita 

de trapos e de serapilheira no chão sujo, o pesadelo que lhe tinha abalado o sono pairava sobre ela 

como uma nuvem negra. Era todas as noites o mesmo pesadelo. 

Começava sempre com um sonho agradável. Via a sua aldeia francesa muito amada. Depois 

via-se a sair da casa velha e aconchegante com a Mãe e a Avó e a passar pela rua estreita. Debaixo 

de quase todas as janelas, havia floreiras garridas cujas flores abanavam ao vento. O Sol 

resplandecia no campanário da igreja. Mas havia uma reverberação assustadora que vinha na 

direcção da aldeia: a reverberação das armas.  

Marie estremeceu de novo, à medida que sentia que o sonho feliz se tornava um terrível 

pesadelo. Vinham-lhe à cabeça recordações assustadoras. Aterrorizadas, a Mãe e a Avó tinham-na 

arrastado para as árvores. Aí, deitaram-se por terra. Soldados de uniforme azul passavam em 

colunas. Armas! Lutas! Explosões e gritos! Fogo! Quando tudo acabou, a aldeia deixara de existir. 

À medida que a guerra se afastava, Marie, a Mãe e a Avó vasculharam, em lágrimas, o 

cascalho em que a sua casa se transformara. A pequena família mudou-se para uma antiga cave. 

“Como toupeiras nos buracos do chão”, pensara Marie, com tristeza. 

Enfiou-se nos trapos e voltou a cair num sono irregular. Os soldados continuavam a marchar 

na sua cabeça. Depois dos soldados franceses em uniformes azuis, tinham vindo os soldados 

alemães em uniformes verdes. Para alívio de todos, depressa se foram embora. Depois vieram os 

uniformes caqui dos americanos. Os americanos riam-se e entregavam moedas francesas aos 

miúdos ávidos. Mas, quando partiram, a aldeia continuou em ruínas. 
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Quando Marie acordou de novo, o Sol brilhava através das fendas nas tábuas velhas que 

serviam de tecto. Ao ouvir sons estranhos, sentou-se num ápice. Algo de diferente estava a passar-

-se naquela manhã. Perguntava-se que sons seriam aqueles. 

— Mãe, será que os soldados voltaram? — perguntou ansiosamente. 

— Não, minha querida. Vai lá acima ver quem chegou. 

A Mãe parecia estranhamente contente. Marie atirou com os trapos e subiu os degraus 

periclitantes da cave. Viu de imediato que outros homens de uniforme cinzento tinham vindo para a 

aldeia. 

— Oh, Mãe! — gritou excitada depois de os observar por algum tempo. — Os soldados 

trazem serras e martelos, em vez de armas. Estão a construir casas. 

Marie pensou que eram soldados porque traziam uniformes. Mas não eram soldados. Eram 

trabalhadores britânicos e americanos. 

Marie teve uma ideia súbita. Desceu os velhos degraus a correr e pegou numa meia velha 

onde estavam seis cêntimos franceses que os soldados americanos lhe tinham dado. Era o único 

dinheiro que a sua família tinha. Enquanto voltava a subir as escadas, um misto de esperança e 

ansiedade fazia-a tremer a cada degrau. Correu para o chefe dos homens vestidos de cinzento. 

Timidamente, estendeu a meia e mostrou-lhe os seis cêntimos. 

— O senhor pode construir-me uma casa por seis cêntimos? 

O homem pareceu surpreendido e pediu-lhe para repetir a pergunta. Quando finalmente 

compreendeu, não se riu nem sorriu, mas respondeu muito seriamente: 

— Bem, Menina, veremos o que se pode fazer. 

Não disse “Sim”, mas também não disse “Não”. Marie montou guarda todos os dias para ver 

o que aconteceria. Uma por uma, foram-se construindo casas pequenas para outras pessoas. As 

casas eram pequenas e simples mas, para Marie, eram bonitas. Como ansiava por um chão de 

madeira limpo para varrer e um belo telhado de telhas vermelhas para impedir a chuva de entrar! 

Será que se iriam embora sem construir uma casa para a família dela? Enquanto esperava e 

observava, a cave parecia-lhe mais escura e húmida do que nunca. Quando estava quase a desistir 

de esperar, Marie obteve a sua resposta. A resposta era “Sim”. A casa de Marie, tal como as outras, 

foi construída em apenas três dias. Para Marie, era a casa mais bela do mundo. 

No dia em que acabaram de a construir, o chefe dos homens de cinzento entregou a chave da 

porta de entrada a Marie com muita cerimónia, dizendo: — Menina, a sua chave.  

Marie pegou nela e abriu oficialmente a porta, enquanto a Mãe, a Avó e toda a aldeia a 
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observavam. 

Parou de repente, como se se recordasse de algo. Prometera-lhes os seis cêntimos pela casa, 

por isso, esta ainda não era propriedade sua.  

Voltou rapidamente a descer os velhos degraus da cave e, quando voltou, dirigiu-se ao chefe 

dos homens de cinzento. Agora que estava acabada, a casa parecia grande e os seis cêntimos 

pareciam pouco. Mas era tudo o que ela tinha, e foi-os contando à medida que os colocava na mão 

do chefe. 

Será que chegava? Quase nem se atrevia a olhar para o homem. Este sorriu-lhe e disse 

solenemente (em francês, claro): 

— Obrigado, Menina, mas quatro cêntimos são suficientes. 

E deu-lhe de volta dois cêntimos. 

William W. Price 

M. Clark; E. Briggs; C. Passmore  
Lighting candles in the dark 

Philadelphia, FGC,2001 
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Humildade 

A história da rosa  

Sabes, meu filho, não há rosas sem espinhos. Pois é, concordei eu. Mas nem sempre foi 

assim. Sabias? Isso já não, confessei. É verdade meu filho, tempos havidos, as rosas não tinham 

espinhos, como qualquer outra flor. A velhota despertara-me a curiosidade. Queres saber o que se 

passou entretanto? Claro, queria mesmo. Então escuta com atenção. 

Como te disse, tempos houve em que as rosas não tinham espinhos. Aqui na Serra, também 

não havia tanta flor, tudo estava coberto de matagal e os lobos eram mais do que os espinheiros. A 

Natureza tem muita força, ela rege a vida do Universo, predestina tudo, a vida dos animais, das 

plantas e dos homens. Um dia, por desígnios seus, apareceu uma bela rosa, uma rosa mais bela do 

que qualquer outra, crescendo sozinha no meio do mato. As abelhas e as mariposas logo levaram a 

notícia em todas as direcções e nunca mais a rosa deixou de ser visitada por verdadeiros enxames 

desses simpáticos insectos. Talvez por isso, quem sabe, mas não lhe podemos levar muito a mal, 

tornou-se um poucochinho vaidosa. Fechando os olhos à beleza que a rodeava – a Serra é muito 

bela, não achas? – fechando os olhos à beleza que a rodeava, ia eu dizendo, a rosa nem sequer se 

apercebeu de que quase junto ao caule, nascera e crescia um gordo cacto. Esta planta é muito 

humilde, talvez por se considerar feia e horrível, com os seus picos sempre espetados contra 

inimigos, uns verdadeiros e outros imaginários. O cacto desta história sentia-se ainda mais humilde 

e triste por ter uma vizinha que não lhe ligava. Viveram assim durante muito tempo as duas plantas: 

uma lá no alto, vistosa, a outra rente ao chão, modesta. Mas, um dia, ah!, aconteceu uma coisa de 

pasmar. Sofria-se nesse momento uma pavorosa seca. A nossa rosa, porém, mantinha o viço como 

se todos os dias fosse regada. As raízes continuavam a sentir o subsolo húmido e a criar seiva para 

a flor permanecer de pé e não desmaiar de cor. Como era possível tal coisa? Apenas porque o cacto 

tinha no interior um reservatório de água e, de quando em vez, libertava alguma dessa água para a 

terra. Mas, como era modesto e tímido, nada confessava desse seu gesto. Por essa ocasião, conta-

-se, um homem perdeu-se na serra e, vagueando, vagueando, quase morto de sede, abeirou-se do 

sítio onde viviam a rosa e o cacto. Ao ver este, como era viajado e conhecedor, recordou sabedorias 

antigas, e pegando numa faca de mato arrancou-o, abriu-o ao meio e bebeu a água muito 
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fresquinha. Desta forma, o homem ganhou novas forças e salvou-se de uma morte certa. O pobre 

cacto, esse, coitado, morreu. Mas a rosa aprendeu a lição; se aprendeu! Desde logo suspeitou; se 

ainda estava viva, ao cacto o devia. Fora dele, sem dúvida, a água que impedira que ela murchasse 

e secasse. Teve por isso de reconhecer: nem só a beleza é coisa importante. Afinal, o cacto, a cuja 

presença nunca ligara, salvara a vida de um homem. E então chorou, arrependida, por não ter tido 

tempo, ocupada com a sua beleza como sempre estivera, de reconhecer e dar valor ao vizinho. 

Debruçou-se a seguir sobre os seus restos, num abraço de despedida. Disse-te há pouco, a natureza 

é cheia de desígnios e só ela os entende. Nós não podemos nada contra ela. Pois sucedeu uma coisa 

inesperada: ao dar-se aquele abraço, os picos do cacto espetaram-se no caule da rosa. Não, não, ela 

não sentiu dor nenhuma. A flor até ficou reconhecida por isso ter sucedido. Era a última 

homenagem prestada à valente planta. E aqui tens: a partir desse dia as rosas passaram a nascer 

com espinhos. 

Gorjão Duarte 
A Minha Amiga Serra 

Lisboa, Livros Horizonte, 1990 
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Candura 

As janelas douradas  

O menino trabalhava arduamente durante todo o dia, no campo, no estábulo e no armazém, 

pois os pais eram fazendeiros pobres e não podiam pagar a um ajudante. Mas, quando o sol se 

punha, o pai deixava-lhe aquela hora só para ele. O menino subia ao alto de um morro e ficava a 

olhar para um outro morro, alguns quilómetros ao longe. Nesse morro distante, via uma casa com 

janelas de ouro resplandecente e de diamantes. As janelas brilhavam e reluziam tanto que ele era 

obrigado a piscar os olhos. Mas, pouco depois, ao que parecia, as pessoas da casa fechavam as 

janelas por fora, e então a casa ficava igual a qualquer casa comum de fazenda. O menino achava 

que faziam isso por ser hora de jantar; então voltava para casa, jantava e ia deitar-se. Um dia, o pai 

do menino chamou-o e disse-lhe: 

— Tens sido um bom menino e ganhaste um dia livre. Tira esse dia para ti; mas lembra-te de 

que Deus o deu, e tenta usá-lo para aprenderes alguma coisa boa. 

O menino agradeceu ao pai e beijou a mãe. Em seguida partiu, tomando a direcção da casa 

de janelas douradas. 

Foi uma caminhada agradável. Os pés descalços deixavam marcas na poeira branca e, 

quando olhava para trás, parecia que as pegadas o seguiam, fazendo-lhe companhia. A sombra 

também caminhava ao seu lado, dançando e correndo, tal como ele. Era muito divertido. 

Passado um longo tempo, chegou ao morro verde e alto. Quando subiu ao topo, lá estava a 

casa. Mas parecia que haviam fechado as janelas, pois ele não viu nada de dourado. Aproximou-se 

e sentiu vontade de chorar, porque as janelas eram de vidro comum, iguais a qualquer outra, sem 

nada que fizesse lembrar o ouro. 

Uma mulher chegou à porta e olhou carinhosamente para o menino, perguntando o que ele 

queria. 

— Eu vi as janelas de ouro lá do nosso morro — disse ele — e vim de propósito para as ver 

de perto, mas agora elas são só de vidro! 
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A mulher meneou a cabeça e riu-se. 

— Nós somos fazendeiros pobres — disse — e não poderíamos ter janelas de ouro. E o vidro 

é muito melhor para se ver através dele! 

Convidou o menino a sentar-se no largo degrau de pedra e trouxe-lhe um copo de leite e uma 

fatia de bolo, dizendo-lhe que descansasse. Chamou então a filha, que era da idade do menino; 

dirigiu aos dois um aceno afectuoso de cabeça e voltou aos seus afazeres. 

A menina estava descalça como ele e usava um vestido de algodão castanho, mas os cabelos 

eram dourados como as janelas que ele tinha visto e os olhos eram azuis como o céu ao meio-dia. 

Ela passeou com o menino pela fazenda e mostrou-lhe o seu bezerro preto com uma estrela branca 

na testa; ele falou do bezerro que tinha em casa, e que era castanho-avermelhado com as quatro 

patas brancas. Depois de terem comido juntos uma maçã, e se terem assim tornado amigos, ele fez-

-lhe perguntas sobre as janelas douradas. A menina confirmou, dizendo que sabia tudo sobre elas, 

mas que ele se tinha enganado na casa. 

— Vieste numa direcção completamente errada! — exclamou ela. — Vem comigo, vou-te 

mostrar a casa de janelas douradas, para ficares a saber onde fica. 

Foram para um outeiro que se erguia atrás da casa, e, no caminho, a menina contou que as 

janelas de ouro só podiam ser vistas a uma certa hora, perto do pôr-do-sol. 

— Eu sei, é isso mesmo! — confirmou o menino.  

No cimo do outeiro, a menina virou-se e apontou: lá longe, num morro distante, havia uma 

casa com janelas de ouro resplandecente e de diamantes, exactamente como ele tinha visto. E 

quando olhou bem, o menino viu que era a sua própria casa! 

Apressou-se então a dizer à menina que precisava de se ir embora. Deu-lhe a sua melhor 

pedrinha, a branca com uma lista vermelha, que trazia há um ano no bolso. Ela deu-lhe três 

castanhas-da-índia: uma vermelha acetinada, outra pintada e outra branca como leite. Ele deu-lhe 

um beijo e prometeu voltar, mas não contou o que descobrira. Desceu o morro, enquanto a menina 

ficava a vê-lo afastar-se, na luz do sol poente. 

O caminho de volta era longo e já estava escuro quando chegou à casa dos pais. Mas o 

lampião e a lareira luziam através das janelas, tornando-as quase tão brilhantes como as vira do 

outeiro. Quando abriu a porta, a mãe veio beijá-lo e a irmãzinha correu a pendurar-se-lhe ao 

pescoço; sentado perto da lareira, o pai levantou os olhos e sorriu. 

— Tiveste um bom dia? — perguntou a mãe. 

— Sim! — o menino passara um dia óptimo.  

— E aprendeste alguma coisa? — perguntou o pai. 
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— Sim! — disse o menino. — Aprendi que a nossa casa tem janelas de ouro e de diamantes. 

William J. Bennett 
O Livro das Virtudes II – O Compasso Moral 

Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1996
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Desprendimento 

O presente da costureira de 
colchas  

Era uma vez uma costureira de colchas que vivia numa casa no cimo das montanhas de 

bruma azulada. Até o mais idoso dos tetravôs não se lembrava de um tempo em que ela não 

estivesse lá em cima a coser, dia após dia. 

Aqui e ali, e onde quer que o sol aquecesse a terra, dizia-se que ela fazia as colchas mais 

belas que alguma vez se tinha visto.  

Os azuis pareciam vir do mais profundo do oceano; os brancos, das neves mais boreais; os 

verdes e os púrpuras, das abundantes flores silvestres; os vermelhos, os cor-de-rosa e os cor-de-

-laranja, do mais maravilhoso dos pores-do-sol. 

Algumas pessoas diziam que os seus dedos eram mágicos. Outras murmuravam que as suas 

agulhas e tecidos eram dádivas do povo das fadas. E outras diziam ainda que as colchas tinham 

caído de anjos que por ali passavam. 

Muita gente subia a montanha, com os bolsos a abarrotar de oiro, na esperança de comprar 

uma daquelas maravilhosas colchas. Mas a costureira não as vendia. 

— Dou as minhas colchas aos que são pobres ou não têm casa — dizia a todos os que lhe 

batiam à porta. — Não são para os ricos. 

Nas noites mais frias e escuras, a costureira descia até à cidade, no sopé da montanha. 

Percorria as ruas calcetadas até encontrar alguém a dormir ao relento. Então, tirava do saco uma 

manta acabada de fazer, enrolava-a nos ombros dos que tremiam de frio, aconchegava-os bem, e 

afastava-se depois em bicos de pés. 

No dia seguinte, depois de beber uma chávena fumegante de chá de amoras, começava uma 

nova manta. 

Por esta altura, vivia também um rei, senhor de muito poder e ambição, que, mais do que 
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tudo, gostava de receber prendas. 

Os milhares e milhares de lindíssimos presentes que recebia pelo Natal e pelo seu aniversário 

nunca lhe chegavam. Proclamou, então, uma lei que dizia que o rei passaria a festejar o seu dia de 

aniversário duas vezes por ano. 

Quando isto também deixou de o satisfazer, deu ordens aos seus soldados para procurarem 

pelo reino as poucas pessoas que ainda não lhe tinham dado prenda alguma. 

No decurso dos anos, o rei foi ficando com quase todas as coisas mais bonitas do mundo. Os 

seus inúmeros bens estavam empilhados um pouco por todo o castelo. Em gavetas ou prateleiras, 

em caixas e arcas, em armários e sacos. 

Coisas que brilhavam, cintilavam e tremeluziam.  

Coisas extravagantes e práticas. 

Coisas misteriosas e mágicas. 

Eram tantas, que o rei tinha uma lista de tudo o que possuía. 

Mas, apesar de ser dono de todos estes tesouros maravilhosos de desfrutar, o rei não sorria. 

Não era nada feliz. 

— Deve haver, algures, algo de bonito que me faça, finalmente, sorrir — ouvia-se o rei dizer 

muitas vezes. — E hei-de tê-lo. 

Um dia, um soldado entrou precipitadamente no castelo com a notícia de uma mágica 

costureira de colchas que vivia nas montanhas. 

O rei bateu com o pé no chão. 

— E por que razão essa pessoa nunca me deu nenhuma das suas colchas de presente? — 

perguntou ele. 

— Ela só as faz para os pobres, Vossa Majestade — respondeu o soldado. — E não as vende 

por dinheiro algum. 

— Isso é o que vamos ver! — bradou o rei. — Tragam-me um cavalo e mil soldados.  

E partiram à procura da costureira de colchas. 

Quando chegaram a casa dela, esta limitou-se a rir. 

— As minhas colchas são para os pobres e necessitados, e vê-se facilmente que não és nem 

uma coisa nem outra.  

— Eu quero uma dessas colchas — exigiu o rei. — Talvez seja o que finalmente me fará 

feliz. 
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A mulher pensou por um momento. 

— Oferece tudo o que tens — disse — e então far-te-ei uma manta. Por cada prenda que 

deres, acrescento um quadrado à manta. Quando tiveres dado todas as tuas coisas, a tua manta 

estará terminada. 

— Dar todos os meus maravilhosos tesouros? — gritou o rei. — Eu não dou, eu recebo! 

E, dito isto, deu ordem aos soldados para se apoderarem da linda manta de estrelas da 

costureira. 

Mas, quando se precipitaram sobre ela, a mulher lançou a manta pela janela e uma forte 

rajada de vento levou-a. 

O rei ficou muito zangado. Levou a costureira montanha abaixo, atravessou a cidade e subiu 

outra montanha, onde os seus ferreiros reais fizeram uma grossa pulseira de ferro. Acorrentaram-na 

a uma rocha, na gruta de um urso que estava a dormir. 

O rei pediu-lhe novamente uma manta, e uma vez mais ela recusou. 

— Muito bem, então — respondeu o rei. — Vou deixar-te aqui. Quando o urso acordar, 

tenho a certeza de que vai fazer de ti um óptimo pequeno-almoço. 

Quando, algum tempo mais tarde, o urso abriu os olhos e viu a costureira na gruta, 

equilibrou-se nas fortes pernas traseiras e soltou um rugido que sacudiu os ossos da mulher. A 

costureira ergueu os olhos para o urso e abanou tristemente a cabeça. 

— Não admira que sejas tão resmungão — disse. — Para além de rochas, não tens nada onde 

possas à noite descansar a cabeça. Arranja-me um braçado de agulhas de pinheiro e, com o meu 

xaile, far-te-ei uma almofada grande e fofa. 

E foi isso que fez. Nunca ninguém fora antes tão amável para com o urso, que partiu a 

pulseira de ferro da mulher e lhe pediu que lhe fizesse companhia durante a noite.  

Mas, embora o rei desempenhasse bem o papel de homem ambicioso, desempenhava mal o 

papel de homem malvado. Durante toda a noite não conseguiu dormir, a pensar na pobre mulher, 

na gruta. 

— Oh, meu Deus, o que é que eu fui fazer? — lamentava-se. 

Acordou os soldados e lá marcharam todos em pijama até à gruta, para a salvarem. Mas, 

quando chegaram, o rei encontrou a costureira e o urso a tomarem um pequeno-almoço de frutos 

silvestres e mel. 

Então, o rei esqueceu por completo a pena que sentira e voltou a ficar zangado. Ordenou aos 

construtores reais de ilhas que construíssem uma ilha tão pequena que a costureira só lá pudesse 
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ficar em bicos de pés. 

Novamente o rei lhe pediu uma manta e novamente ela recusou. 

— Muito bem — respondeu o rei. — Esta noite, quando estiveres demasiado cansada para te 

manteres em pé e quiseres deitar-te para dormir, afogar-te-ás. 

E o rei deixou-a só na minúscula ilhota. 

Pouco depois de ele partir, a costureira viu um pardal atravessar o grande lago. Soprava um 

vento forte e violento e o pobre pássaro não parecia capaz de chegar a terra. A costureira chamou-

-o e ele poisou no ombro dela para descansar. Como o pobre e cansado pardal estava a tremer, a 

senhora fez-lhe uma capa de um pedaço de tecido do seu colete púrpura. Quando a ave se sentiu 

mais quente e o vento parou de soprar, levantou voo de novo, grato pelo que a costureira lhe tinha 

feito.  

Dali a pouco, o céu escureceu devido a uma enorme nuvem de pardais. Com as asas sempre 

a bater, milhares deles desceram, pegaram na mulher com os seus pequeninos bicos e levaram-na 

em segurança para terra. 

Novamente nessa noite, o rei não conseguia dormir a pensar na senhora, sozinha na ilha.  

— Oh, meu Deus, o que é que eu fui fazer? — lamentava-se. 

Voltou a acordar os soldados que estavam a dormir, e lá marcharam em pijama até ao lago, 

para libertarem a costureira. Mas, quando chegaram, ela estava sentada no ramo de uma árvore a 

coser minúsculas capas cor de púrpura para todos os pardais. 

— Desisto! — gritou o rei. — O que tenho de fazer para me dares uma manta? 

— Como já te disse — respondeu ela — oferece tudo o que tens e eu faço-te uma manta. E, 

por cada prenda que dês, acrescento mais um quadrado à tua manta. 

— Não consigo fazer isso! — gritou o rei. — Eu adoro todas as minhas lindas e 

maravilhosas coisas. 

— Mas, se elas não te fazem feliz — retorquiu a costureira — para que servem? 

— Lá isso é verdade — suspirou rei.  

E pensou muito, muito, no que ela dissera. Pensou durante tanto tempo, que as semanas se 

sucederam umas às outras.  

— Pronto, está bem — disse entredentes. — Se tenho de me libertar dos meus tesouros, 

então que seja!  

O rei regressou ao castelo e procurou, de uma ponta a outra, qualquer coisa da qual 

conseguisse abdicar. 
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De sobrolho franzido, lá acabou por encontrar um simples berlinde. Só que o rapazinho que 

o recebeu retribuiu-lhe o gesto com um sorriso tão radiante, que o rei regressou ao castelo para ir 

buscar mais coisas. 

Por fim, pegou num monte de casacos aveludados e foi distribuí-los pelas pessoas vestidas 

de trapos. Ficaram todas tão contentes, que se puseram a desfilar pelas ruas da cidade. 

Mas, ainda assim, o rei não sorria. 

Em seguida, foi buscar uma centena de gatos siameses azuis, que dançavam valsas, e uma 

dezena de peixes transparentes como vidro. Depois, deu ordem para que trouxessem para fora o 

carrocel com os cavalos verdadeiros. As crianças gritaram de entusiasmo e puseram-se a dançar em 

redor dele.  

O rei olhou à sua volta e viu as danças, a felicidade e a alegria que os seus presentes tinham 

trazido. Uma criança pegou-lhe na mão e puxou-o para dançar. O rei agora sorria e até soltava 

gargalhadas.  

— Como é isto possível? — exclamou. — Como é possível eu sentir-me tão feliz por dar as 

minhas coisas? Tirem tudo cá para fora! Tirem tudo imediatamente! 

Entretanto, a costureira manteve a sua palavra e começou a fazer uma manta especial para o 

rei. Por cada presente que ele dava, ela acrescentava outro quadrado à manta. 

O rei continuou a dar e a dar. Quando, por fim, não havia mais ninguém que não tivesse 

recebido alguma coisa, o rei decidiu ir pelo mundo e procurar outras pessoas que precisassem das 

suas prendas. 

Antes de partir, o rei prometeu à costureira que lhe enviaria um pardal, de todas as vezes que 

desse alguma coisa. 

De manhã, à tarde e à noite, as carroças partiam da cidade, cada uma delas carregada até 

cima com todos os objectos maravilhosos do rei. E durante anos e anos, os pardais mensageiros 

foram voando até ao peitoril da janela da costureira, à medida que ele ia esvaziando lentamente os 

seus carros por onde quer que passasse e trocava os seus tesouros por sorrisos. 

A costureira trabalhava sem parar e, pedaço a pedaço, a manta do rei foi crescendo, cada vez 

maior e mais bonita. 

Por fim, certo dia, um pardal cansado entrou-lhe pela janela e poisou na agulha. A costureira 

compreendeu imediatamente que este era o último mensageiro. Deu o último ponto na manta e 

desceu a montanha em busca do rei. 

Após uma longa busca, encontrou-o finalmente. As suas vestes reais estavam agora em 

farrapos e os dedos dos pés espreitavam-lhe das botas. Os olhos brilhavam de alegria e o riso era 
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maravilhoso e sonoro. A costureira retirou do saco a manta e desdobrou-a. Era de tal forma bela, 

que borboletas e colibris esvoaçavam à sua volta. Ergueu-se em bicos de pés e pô-la à volta do rei. 

— O que é isto? — exclamou ele. 

— Prometi-te há muito tempo — disse ela — que, quando fosses pobre, te daria uma manta. 

O riso radiante do rei fez cair maçãs e levou as flores a voltarem-se para ele.  

— Mas eu não sou pobre — disse. — Posso parecer pobre mas, na verdade, o meu coração 

está cheio a mais não poder, com as recordações de toda a alegria que dei e recebi. Agora sou o 

homem mais rico. 

— Mesmo assim, fiz esta manta só para ti — disse a costureira. 

— Obrigado — respondeu o rei. — Mas só fico com ela se aceitares uma prenda minha. Há 

um último tesouro que ainda não dei. Guardei-o todos estes anos para ti.  

O rei retirou o seu trono do carro velho e frágil.  

— É mesmo muito confortável — disse o rei. — E o ideal para quem passa longos dias a 

coser. 

A partir desse dia, o rei voltou muitas vezes à casa da costureira de colchas, que ficava bem 

lá em cima, perto das nuvens.  

Durante o dia, a costureira fazia lindas colchas que não vendia e, à noite, o rei levava-as para 

a cidade. Procurava, então, os pobres e infelizes, pois nunca se sentia tão feliz como quando dava 

alguma coisa a alguém. 

Jeff Brumbeau 
The quiltmaker’s gift 

New York, Orchard Books, 2000 
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Maturidade 

Pequena Árvore  

Pequena Árvore era metade branco, metade índio Cherokee. Quando tinha cinco 

anos, os seus pais morreram e ele foi viver com os avós Cherokee  

nas montanhas do Tennessee. Isto é o relato de um dia da sua vida,  

durante o primeiro ano que passou com os avós. 

O Caminho 

Enquanto os bocados de pinheiro ardiam na lareira, a avó passou as noites de uma semana 

inteira a fazer os mocassins, sentada na cadeira de baloiço que rangia com o seu peso leve, à 

medida que trabalhava e trauteava. Tinha cortado a pele do veado com uma faca e feito as tiras, que 

coseu em torno da sola. Quando terminou, mergulhou-os em água e eu calcei-os molhados. Andei 

com eles, para trás e para a frente, até ficarem secos, macios e à minha medida, leves como uma 

pena. 

Esta manhã, calcei-os em último lugar, depois de ter vestido o macacão e apertado o casaco. 

Estava escuro e frio. Era até demasiado cedo para que a brisa do vento matinal agitasse as árvores. 

O avô tinha dito que eu podia ir com ele percorrer o trilho mais alto, se me levantasse a 

tempo. Ele não me acordaria. 

— Um homem levanta-se de manhã cedo, se realmente tiver vontade — dissera-me ele sem 

sorrir. Mas o avô tinha feito muito barulho a acordar, batendo na parede do meu quarto e falando 

alto com a avó, o que não era habitual. Por isso, eu ouvira-o e saíra primeiro, ficando à espera na 

escuridão, com os cães de caça. 

— Com que então, já a pé?  

O avô parecia surpreendido. 

— Sim, avô — disse, mantendo o orgulho longe da minha voz. 
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O avô apontou para os cães que saltavam e cabriolavam à nossa volta.  

— Vocês ficam — ordenou. Eles encolheram as caudas, ganiram, imploraram, e a velha 

Maud desatou a uivar. Mas não vieram atrás de nós. Ficaram juntos, com um olhar perdido, a 

verem-nos afastar. 

Já tinha estado no trilho mais baixo, que serpenteava ao longo do vale até chegar ao prado 

onde o avô tinha o celeiro e guardava a mula e a vaca. Mas este era o trilho mais alto, que se dirigia 

para a montanha, sempre a subir a encosta do vale. Eu caminhava apressadamente atrás do avô, e 

podia sentir o declive do carreiro. 

Também sentia algo mais, tal como a avó dissera. Mon-o-lah, a Mãe-Terra, vinha até mim 

através dos meus mocassins. Sentia-a ora a empurrar e a dilatar, ora a vacilar e a entregar-se. Sentia 

as raízes, que eram as veias do seu corpo, e a vida da água, que era o sangue que a percorria. Era 

quente, cheia de água borbulhante, e embalava-me no seu seio, tal como a avó dissera que faria. 

O ar frio transformava a minha respiração em nuvens e o barulho da cascata fazia-se ouvir 

bastante abaixo do ponto em que nos encontrávamos. Nos ramos desnudos das árvores, pingava 

água dos bicos de gelo rendilhados e, à medida que subíamos, via-se geada no carreiro. Uma luz 

cinzenta aliviava a escuridão. 

O avô parou e apontou para o lado.  

— Lá está o rasto de um peru, vês? 

Pus-me de joelhos e de mãos no chão, e vi o rasto de pequenas impressões concêntricas.  

— Agora — disse o avô — vamos montar a armadilha.  

Tentou encontrar um solo fácil de escavar. Limpámo-lo: primeiro tirámos as folhas e depois 

escavámos para tirar a sujidade, que espalhámos pelas folhas. Quando o buraco ficou profundo a 

ponto de eu não conseguir ver para fora, o avô tirou-me de lá e colocámos ramos de árvores a 

cobri-lo. Em cima daqueles, pusemos montanhas de folhas. Foi então que, com a faca grande, o avô 

cavou um caminho que ia do buraco às pegadas do peru. Pegou nas sementes de milho-índio 

vermelho que trazia no bolso e espalhou-as pelo trilho, deitando uma mão-cheia no buraco. 

— Agora podemos ir — disse. Partimos de novo rumo ao trilho mais alto. O gelo, que 

brotava da terra, estalava debaixo dos nossos pés. A montanha do outro lado aproximava-se, à 

medida que o buraco lá em baixo se tornava uma fenda estreita, fazendo a nascente parecer o gume 

de uma faca de aço que tivesse sido mergulhada no fundo… 

Sentámo-nos nas folhas, fora do carreiro, enquanto os primeiros raios de sol tocavam o cume 

da montanha do outro lado do estreito. O avô tirou do bolso uma bolacha ressequida e um pouco de 

carne de veado para mim, e observámos a montanha enquanto comíamos. 
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O Sol atingiu o cume como uma explosão, num chuveiro de faíscas e centelhas. O brilho do 

gelo nas árvores feria-nos os olhos e descia a montanha como uma onda, enquanto o Sol afastava 

cada vez mais a sombra da noite. Um corvo, qual mensageiro, emitiu três avisos para anunciar a 

nossa presença. 

A montanha estalava e suspirava agora, expelindo baforadas de vapor para o ar. Silvava e 

murmurava à medida que o Sol libertava as árvores da sua mortífera armadura de gelo. 

O avô observava, tal como eu, e escutava os sons que cresciam com o vento da manhã, que 

fazia as árvores assobiarem baixinho. 

— Está a nascer — disse, baixinho e suavemente, sem tirar os olhos da montanha. 

— Sim, avô — disse eu — está a nascer.  

E soube logo ali que o avô e eu tínhamos uma cumplicidade que a maioria das pessoas não 

conhecia. 

A sombra da noite foi-se afastando para o outro lado de um prado cheio de erva que 

resplandecia, banhado pelo Sol. O avô fez-me reparar numa codorniz que esvoaçava e saltitava na 

erva, alimentando-se das sementes. Depois, apontou para o céu azul gelado. 

Não havia nuvens mas, de início, não me apercebi da mancha que surgiu na borda da 

montanha. Tornou-se maior. De frente para o Sol, para que a sombra não o precedesse, o pássaro 

apressou-se a descer a montanha, qual esquiador a roçar o topo das árvores. Vinha com as asas 

meio fechadas… como uma bala castanha… cada vez mais depressa em direcção à codorniz. 

O avô sorriu entre dentes. 

— É o velho Tal-con, o falcão. 

A codorniz apressou-se a correr para as árvores – mas foi lenta demais. O falcão atingiu-a. 

Primeiro, voaram penas, depois, as aves caíram por terra. A cabeça do falcão subia e descia ao 

ritmo das suas bicadas mortíferas. De repente, surgiu com a codorniz morta nas garras, partindo em 

direcção à montanha.  

Não chorei, mas sei que devia estar triste, porque o avô disse:  

— Não fiques triste, Pequena Árvore. É o Caminho. Tal-con apanhou a mais lenta e, por 

isso, a mais lenta não terá filhos que sejam também lentos. Tal-con vive segundo o Caminho. Está a 

ajudar a codorniz. 

O avô desenterrou com a faca uma raiz-doce do solo e descascou-a, para que o seu sumo 

pleno de vida escorresse. Cortou-a a meio e deu-me a parte maior. 

— É o Caminho — disse suavemente. — Tira apenas aquilo de que precisares. Quando 
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matares o veado, não mates os melhores. Leva apenas os mais pequenos e mais lentos e, assim, os 

veados crescerão mais fortes e dar-te-ão sempre carne. Pa-koh, a pantera, sabe isto e tu também 

deves saber. 

E riu-se.  

— Só Ti-bi, a abelha, armazena mais do que precisa… e, por isso, o urso rouba-a, e o 

Cherokee também. É o que acontece aos que armazenam mais do que lhes é devido. Ser-lhes-á 

tirado. E haverá guerras por causa disso… e terão longas conversações, tentando ficar com mais do 

que lhes cabe. Dirão que têm o direito de o fazer… e morrerão homens por causa das palavras e das 

bandeiras … mas não conseguirão mudar as leis do Caminho. 

Voltámos pelo carreiro. O Sol ia alto quando chegámos à armadilha dos perus. Podíamos 

ouvi-los antes de lá chegar. Lá estavam, comendo avidamente e emitindo sinais de alarme. 

— A porta não tem fechadura, avô. Porque é que não baixam as cabeças e saem dali? 

O avô esticou o braço para o buraco e tirou de lá um peru grande a grasnar, amarrou-lhe as 

pernas com uma tira de couro e sorriu abertamente: 

— O velho Tel-qui é como algumas pessoas. Como acha que sabe tudo, nunca se dá ao 

trabalho de olhar para baixo para ver o que está à volta dele. Tem a cabeça demasiado empinada 

para aprender seja o que for… 

O avô deitou-os no chão, com as pernas amarradas. Eram seis, e o avô apontou para eles. 

— Têm quase todos a mesma idade… vê-se pela espessura da crista. Só precisamos de três, 

por isso agora escolhe tu, Pequena Árvore. 

Andei à volta dos perus, que saltitavam no chão. Pus-me de cócoras, estudei-os e voltei a 

andar em roda deles. Tinha de ser cuidadoso. Pus-me de mãos e joelhos no chão e rastejei entre eles 

até retirar os três mais pequenos que consegui encontrar. 

O avô nada disse. Arrancou as tiras das pernas dos outros, que fugiram a toda a velocidade 

pela montanha abaixo. Atirou com dois dos perus para cima do ombro. 

— Podes levar o outro? — perguntou. 

— Sim, avô — disse, sem saber se tinha procedido bem.  

O avô esboçou um largo sorriso. 

— Se não te chamasses Pequena Árvore… chamar-te-ia Pequeno Falcão. 

Segui o avô pelo carreiro. O peru era pesado, mas sentia-me bem com ele ao ombro. O Sol 

tinha-se inclinado para a montanha mais longínqua e desaparecia nos ramos das árvores ao longo 

do caminho, deixando marcas de um amarelo-torrado. O vento esmorecera neste cair de tarde de 
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Inverno, e eu ouvia o avô, à minha frente, a trautear uma canção. Teria gostado de viver naquele 

instante para sempre… porque sabia que agradara ao meu avô. Aprendera o Caminho. 

Forrest Carter 

M. Clark; E. Briggs; C. Passmore  
Lighting candles in the dark 

Philadelphia, FGC,2001 
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Solidariedade 

O cão, o general e os 
pássaros  

Há muito, muito tempo que Napoleão, o imperador dos Franceses, quis conquistar toda a 

Rússia. Murat, o comandante dos exércitos, disse então aos soldados: — Força, meus valentes! Só 

mais um esforço e a grande cidade de Moscovo será vossa. Podereis comer, aquecer-vos e 

descansar! Em frente! 

Só que, quando se lançaram, cheios de coragem, ao assalto de Moscovo, os soldados do 

imperador dos Franceses viram arremeter contra eles… pássaros com as asas em chamas! Estes 

pássaros em pânico tentavam voltar aos ninhos. Mas, ao sobrevoar as pequenas isbás e os grandes 

palácios, acabaram por pegar fogo à cidade inteira! É preciso dizer que, nesse tempo, a maioria dos 

edifícios de Moscovo era de madeira e que as chamas se propagaram de casa a casa em muito 

pouco tempo! 

Incapazes de atravessar essa barreira de fogo, as tropas do imperador dos Franceses tiveram 

de bater em retirada, debaixo do frio, do vento e da neve. Foi a desolação total, a debandada geral! 

No mesmo instante, do lado russo soaram gritos de alegria: — Urra! Urra! Vitória! Ganhámos! 

Os soldados russos rodeavam o general jovem e elegante que tivera a ideia de atear este 

incêndio contra o inimigo, utilizando pássaros de asas de fogo.  

— General, sois um herói! — aplaudiam os homens. E o general sentia-se muito orgulhoso 

de si próprio. 

Mas, de repente, uma criança de olhos claros que parecia saída de um sonho, ou antes, de um 

pesadelo, surgiu no campo de batalha e disse ao fogoso general:  

— Para salvares a Rússia, sacrificaste os pássaros. Arrepender-te-ás em breve!  

— Meu general, meu general, acalme-se, não passa de um sonho mau. 

O general esbugalha os olhos. À luz de uma vela, distingue Mikhael, o seu fiel e corajoso 
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ajudante de campo, que o acompanha desde aquela famosa batalha de Moscovo. 

Era, mais uma vez, o pesadelo infernal que o nosso herói, hoje na reforma, respeitado e 

coberto de medalhas, continua a ter todas as noites. 

No momento em que começa a nossa história, ele deixara o exército há 25 anos, 

precisamente no dia 13 de Setembro de 1836. General? Continua a sê-lo. Mas não passa de um 

título. O tempo em que comandava tropas já acabou! E, agora, o general aborrece-se de morte. 

— Ah! Se ao menos ainda estivesses por cá, minha bela Larissa — murmura diante do 

retrato de uma jovem muito bela, no seu apartamento de São Petersburgo. O general escolheu 

instalar-se nesta bela e grande cidade imperial para aí usufruir da sua reforma. 

Mas nem a beleza da cidade, atravessada por um rio magnífico, o Neva, o conforta. É que a 

sua esposa, Larissa, morreu há muito tempo. O general nunca mais se recompôs e nunca quis voltar 

a casar. Por isso fala com o retrato como se falasse com a sua amada. Fala-lhe dos seus problemas, 

grandes e pequenos, pede-lhe conselhos.  

— Sabes, Larissa, os pássaros não me perdoam. E depois, tudo me aborrece. De que é que 

ainda gosto? De nada… Ah, é verdade, de chocolate… 

Na verdade, o que também entristece o general é que não pode dar um passo fora de casa 

sem que uma nuvem de pássaros venha sobrevoá-lo e bombardeá-lo… com caganitas. Já tentou de 

tudo: dar-lhes grãos para bicar, arranjar-lhes as melhores migalhas… Nada resulta. Por isso, não 

pode sair sem o guarda-chuva. Nunca. Porque, mal isso acontece, os pássaros chegam em voo 

rápido e bombardeiam-no… No entanto, tal não o impede de dar o seu passeio quotidiano. Mas, 

ele, que tanto gostaria de olhar para o céu e seguir o curso das nuvens e as suas batalhas 

incessantes, é sempre obrigado a sair protegido por um guarda-chuva. 

Um dia, quando chega do passeio, vê um ajuntamento na rua. — Que confusão é esta? — 

pergunta-se… No meio das pessoas, vê um cão, um cãozinho estendido no passeio. 

— Mamã, porque é que ele não come? — pergunta uma menina. — Porque está triste — 

responde a mãe. — Porque é que o cão ‘tá triste? — pergunta um miúdo. — Está triste porque o 

dono morreu — diz um senhor. Nessa altura, o general aproxima-se do cão e diz-lhe: — Sabes, 

cãozinho, vê-se logo que és um bom cão. Não tens nada ar de palerma. Precisas de comer para 

ganhar forças e tens de me obedecer porque eu sou general. Então, agora come! 

E o general, todo orgulhoso por ter dito ao cão para cumprir as suas ordens, regressa a casa 

tranquilamente, mas, no momento em que entra no prédio, apercebe-se… de que o cão o seguiu! E 

nem tem tempo para fechar a porta: o cão já está lá dentro. — Mikhael, Mikhael! Manda sair este 

cão, que me segue por todo o lado. Não consigo livrar-me dele — ordena o general. E Mikhael, o 

seu fiel servidor, obedece. 
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— Anda, mexe-te! Fora! — grita ao cão. Mas o cão corre de um lado para o outro, de uma 

divisão para a outra, vai para debaixo da mesa… não tem vontade nenhuma de deixar o 

apartamento. Por fim, é o general quem terá a última palavra. Leva o cão que parece cola a uma 

casa vizinha e fecha-o atrás de um portão. 

Tem a certeza de se ter desembaraçado do cão. Mas quem é que encontra mais tarde na 

catedral da cidade? Esse mesmo cão. — Então, ainda andas por aqui? Estou a ver quem és com 

esses olhos de manteiga e pêlo cinzento. Estás numa igreja e aqui não é lugar para um cão. As 

pessoas vêm cá para se recolher e… 

Nem tem tempo de terminar a frase porque é interrompido por um padre: — O seu cão não 

pode ficar aqui. Os cães não podem entrar nas igrejas. 

— Mas o cão não é meu. Ele é que me segue por todo o lado. Nem sei porque é que me 

escolheu — desculpa-se o general. 

— Mas ele parece saber — sorri o padre. 

Então, o general, que gosta muito de cães e que acha aquele divertido, decide que ele merece 

que lhe arranjem um bom dono.  

— Mikhael, Mikhael, prepara o trenó! — ordena ao fiel servidor.  

E ei-los que partem para o campo. O trenó desliza na neve, a toda a velocidade. Apenas se 

ouve o barulho das sinetas no grande silêncio branco. O cão salta alegremente ao lado do trenó. 

Por fim, chegam a uma bela aldeia distante, onde é dia de feira. O general pára diante de um 

comerciante de vassouras, que parece ter bom aspecto. — Diga-me, senhor, não gostaria de se 

ocupar deste cão que é muito gentil, mas que me estorva um pouco? Pago-lhe o sustento dele 

adiantado — insiste o general. O comerciante aceita a oferta e afasta-se, com o cão debaixo do 

braço. 

E pronto! O general e Mikhael podem voltar para São Petersburgo de consciência tranquila. 

Já não têm de se preocupar mais com o cão! 

Mas, algum tempo depois do regresso, o general encontra-se diante do seu grande inimigo: o 

tédio. Ah! Como se aborrece o general! Acabou-se a pequena aventura. 

Para se consolar, vai falar com o retrato da mulher. Fala-lhe também deste cão engraçado 

com olhos de manteiga num pêlo todo cinzento, de que sente agora um pouco a falta. 

— O quê? O que estás a dizer? Mais uma vez tens razão, Larissa.  

No fundo, este cão era divertido. Podia ter-lhe feito companhia e ajudado a esquecer o 

tédio… Mikhael, que observa o general, bem vê como ele se aborrece, e muito. E Mikhael fica 

aborrecido por ver o general aborrecido. 
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Então, o general diz-lhe: — Anda, Mikhael. Vamos buscar o cão à aldeia! Voltemos lá a toda 

a pressa. 

E as sinetas do trenó soam de novo no grande silêncio branco. 

Chegam finalmente à aldeia onde tinham dado o cão. O comerciante de vassouras lá está, no 

mesmo lugar, mas não há nenhum cão a seu lado… — Mas o que fez com o cão? 

— Olhe, fugiu, não sei onde está! — respondeu o comerciante. 

Então, o general tenta, de todas as formas, saber onde terá ido o cão: interroga os aldeões, 

estes sugerem-lhe mesmo subir ao campanário, o lugar mais alto da aldeia. Chegado ao cimo, tira o 

seu óculo de longo alcance, mas nada no horizonte! 

Desapontado, o general volta para casa, em São Petersburgo. E sonha. Sonha com o cão, 

com tudo o que poderiam ter feito em conjunto, como dois amigos. Imagina bons passeios tanto na 

cidade como no campo. De um momento para o outro, um breve latido tira-o dos seus sonhos. Será 

que é verdade? Mas claro: ouviu uivar! Não é um sonho! O cão está ali, à entrada do prédio, todo 

contente. Abana a cauda e late com prazer: «Au! Au!» Alegre por demais, o general fá-lo subir 

imediatamente e instala-o no quarto, num belo tapete, aos pés da cama. 

— Mas trata de me obedecer, ouviste? Não te esqueças que sou general. Espero que não 

ronques! — diz ao cão de olhar de manteiga e pêlo cinzento. — E olha, já que estou a adoptar-te, 

vou pôr-te um nome. Vais chamar-te Bonaparte, como Napoleão. Mas tenho de te explicar quem 

ele era. 

E eis que o general mergulha nas suas recordações e conta ao cão como teve a ideia – ele que 

não passava de um jovem general – de erguer uma barreira de fogo diante do inimigo, impedindo-o 

de penetrar na grande cidade de Moscovo. 

E, ao mesmo tempo, confidencia-lhe o motivo por que todos os pássaros vêm, diariamente, 

bombardeá-lo com caganitas, esteja ele onde estiver, e vingar assim os antepassados sacrificados. 

— Sinto orgulho por ter repelido o inimigo. E se tivesse de voltar a fazê-lo, fá-lo-ia. Contudo, esta 

batalha e estes pássaros vêm atormentar-me todas as noites. 

Mas será que compreendeste, Bonaparte? Responde-me. Ah, é verdade, primeiro tenho de te 

ensinar a falar. Comecemos pelo “sim”. Para dizer sim, bates com a pata. Anda lá, bate com a 

patita. Ah, já estás a fazê-lo. Claro, já percebeste tudo. És cão de general e sabe-lo bem! 

E para dizer não? É igualmente simples, abanas a cauda. Muito bem, é assim mesmo. Muito 

bem. Como percebeste bem, mereces um bolinho. 

Oh! Estas emoções todas deixaram-me esgotado. Anda, vamos dormir, sonhar talvez. 

E precisamente, pela primeira vez desde há muito tempo, o general adormece tranquilamente 
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sem ter aquele pesadelo da batalha com os pássaros de fogo. Sonha. Sonha que está a voar como 

um pássaro. Por cima da cidade, com o cão. E o general adormecido sorri ao sobrevoar a bela São 

Petersburgo, os seus palácios magníficos com cúpulas de ouro… 

Também o cão tem um sonho esquisito. Sonha que Mikhael lhe apresenta pratos 

maravilhosos, e que depois joga xadrez com o general, fumando cachimbo… 

De manhã, finalmente liberto do seu pesadelo, o general precipita-se para o quadro de 

Larissa para lhe contar. Mas, o que faz ela? Diz-lhe que é preciso abrir as gaiolas aos pássaros. 

— Ah! Larissa, como és maravilhosa. Que boa ideia! 

O general e Bonaparte partem imediatamente em direcção ao mercado de pássaros. 

O general não hesita: abre várias gaiolas de pássaros que logo saem a voar. O vendedor de 

pássaros está furioso! — Mas o general não está bom da cabeça. Ficou maluco? O que lhe deu para 

abrir as gaiolas? Estes pássaros custaram-me muito dinheiro! 

O general paga imediatamente ao vendedor, que se acalma. No entanto, compreendeu que é 

preciso encontrar outra solução para libertar todos os pássaros engaiolados. 

Enquanto continuam o seu passeio, o general confessa a Bonaparte:  

— Sonhei que, para libertar os pássaros, todos os cães se juntavam no rio gelado. Claro que é 

muito arriscado porque o degelo já começou. Mas isto é uma batalha, é preciso correr riscos para 

ganhar e fazer alguma coisa pelos outros. Mas quem poderia explicar tudo isso aos cães? Foi um 

sonho bem engraçado… 

E eis que, de repente, Bonaparte foge e se põe a uivar de uma forma muito particular. «Au! 

Au! Au!», desafia ele, com toda a força, os companheiros cães de São Petersburgo e arredores. 

E todos os cães, dos mais pequenos aos maiores, dos caniches aos cães de guarda enormes, 

dos pequeninos chihuahuas aos dálmatas, acorrem à chamada e juntam-se no Neva gelado. Mesmo 

os grandes galgos do emir de Boukhara deixam o seu magnífico palácio para se juntar à 

manifestação dos cães. 

Bonaparte explica aos seus congéneres o que vão fazer: todos juntos, unindo esforços, 

poderão conseguir a libertação dos pássaros. Durante este tempo, o general, discretamente, 

aproveita a noite para pintar nas paredes da cidade a seguinte mensagem: Os cães exigem a 

libertação dos pássaros. 

De manhã cedo, toda a cidade de São Petersburgo está em efervescência. Nenhum dono 

consegue encontrar o seu cão! Desapareceram todos. Ou seja, estão todos juntos sobre o rio gelado, 

enroscados uns nos outros para se manterem quentes… Também nas margens há um ajuntamento, 

mas de pessoas. Desta vez, o general não pergunta o que se passa. Sabe bem a razão de tudo isto! 
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Os donos dos cães estão muito perturbados e tentam que os seus companheiros voltem para 

junto deles, chamando-os a partir das margens do rio. Descobrem também grafittis nas paredes: 

«Os cães exigem a libertação dos pássaros.» 

Como? Os cães juntam-se para protestar? E nada disto tem a ver com eles próprios? Não 

lutam para obter melhores pâtés ou donos mais obedientes, mas apenas por solidariedade com uma 

outra espécie de animais? Para dar a liberdade aos pássaros? Não dá mesmo para entender! Mas eis 

que alguns donos parecem ter compreendido a determinação dos seus cães em não sair dali. 

Decidem então trazer-lhes de comer. 

— Diana, Diana, onde estás, minha linda? Sabes bem que sem os teus olhos não sou nada, 

pobre de mim que sou cego. Sem ti, cada coisa é um obstáculo. Já não sei onde vou, vou de 

encontro a tudo. Suplico-te, Diana, volta!  

Começa então uma pequena discussão entre os cães, sob a direcção de Bonaparte. E os cães 

autorizam Diana a voltar para ajudar o seu dono, um pobre cego. Bonaparte – que já tinha reparado 

na beleza de Diana – aproxima-se dela para a acompanhar até ao dono.  

Mas, de repente, a multidão agita-se ao fundo do cais. O emir, o grande emir de Boukhara 

avança lenta e magnificamente, no seu elefante todo cor-de-rosa e enfeitado com pedras preciosas. 

— O emir, o grande emir chega no seu elefante! — repete a multidão. É que também o emir 

gostaria de reaver os seus cães, uns grandes e magníficos galgos. Desce do elefante e dirige-se para 

o rio enquanto os serviçais desenrolam um valioso tapete para que os seus pés não pisem o chão 

gelado. Chama os galgos e põe-lhes os pratos preferidos. Mas de nada serve: apesar das suas 

ordens, apesar das suas orações, os magníficos galgos permanecem com os outros cães, sem se 

mexerem, no rio gelado. 

De repente, num grande deslize, como que para acabar em beleza o seu voo nas nuvens, um 

belíssimo cisne branco aterra no Neva, mesmo ao lado dos cães.  

— Olhem, olhem! Um cisne pousou no rio — diz um homem no meio da multidão. — 

Quando estes grandes pássaros voltam, anunciam o regresso da Primavera.  

— Então, o Neva vai perder este fato de gelo? — interroga-se um outro.  

— Vai estalar tudo.  

— Os nossos cães vão afogar-se na água gelada. É terrível! — diz uma senhora quase a 

chorar.  

E, de um momento para o outro, ouvem-se os primeiros estalidos do gelo. Alguns cães têm 

medo, mas não o mostram. Permanecem bem juntos, corajosos.  

— Mas, afinal, já se viu alguma vez os cães preocuparem-se em abrir as gaiolas aos 
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pássaros? E o que vai acontecer a estes pobres cães? Só o czar pode fazer algo por eles. Só ele os 

pode salvar — diz outro dono, inquieto.  

— Parece que o czar está de regresso. Era preciso falar-lhe dos cães — lança alguém da 

multidão. 

— Bonaparte, tu que és tão despachado, vai depressa! — diz o general ao cão que acaba de 

chegar à margem. — Infiltra-te no palácio do czar e vem dizer-me se é verdade que ele voltou. Se 

assim for, terei de ser vosso intérprete e embaixador e pedir uma audiência a Sua Majestade. 

Bonaparte obedece de imediato. Avança para o palácio e sobe discretamente os degraus da 

grande escadaria. Compreende que o czar já voltou. Pelo menos, é o que ouve da boca dos oficiais 

que discutem no vestíbulo. E volta para apresentar o seu relatório ao general. 

Então, o general pede a Mikhael que lhe prepare o seu mais belo fato, que limpe e ponha a 

brilhar todas as suas medalhas militares, e apresenta-se no palácio para ver o czar, o imperador de 

todas as Rússias. 

— Ah! Sois vós, General! O meu pai contou-me os vossos feitos passados para proteger o 

nosso império. Mas, porque me pedis uma audiência, logo hoje, com toda esta agitação? Sabeis o 

que se passa entre cães e pássaros em São Petersburgo? Não se percebe nada! 

— Com efeito, é precisamente por isso que venho ver-vos, Majestade. Suplico ao czar, ao 

imperador de todas as Rússias, que escute atentamente o pedido dos cães. Antes de mais, é bem 

raro um combate assim pela liberdade de outrem. E depois, sabeis como os vossos súbditos são 

chegados aos seus cães, estes cães que estão agora ameaçados pelo degelo do rio. Se se afogarem, 

muitos donos sofrerão e culpar-vos-ão por nada ter sido feito. Acedei pois ao pedido dos cães, 

mesmo se é um pedido fora do comum. É bem simples para vós, que sois o czar. 

— Tendes razão e penso, general, que é a mais nobre de todas as vossas batalhas. Voltai para 

casa sossegado. 

De imediato, por decreto do czar, é dada ordem em todos os bairros, em todos os cantões, 

tanto nas cidades como nas aldeias. É afixado um aviso em todas as paredes: 

 

Ordena-se que se abram 

 as gaiolas de todos os pássaros. 

É o que queremos, nós, 

o Czar Alexandre II, 

Imperador de todas as Rússias. 
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Assiste-se então a um espectáculo inacreditável: as pessoas abrem as gaiolas. Periquitos e 

papagaios, estorninhos e colibris, canários e pombas, todos os pássaros voam. Livres! 

Vêem-se igualmente militares que vão de casa em casa, de loja em loja, transportando 

gaiolas, pequenas gaiolas em verga ou grandes gaiolas em ferro. Todas as gaiolas abertas são 

colocadas no meio do rio, para que os cães as vejam bem. 

Até o palácio do czar, o palácio imperial, está em ebulição. Porque no palácio há dois 

magníficos pavões mecânicos, muito amados pelo czar. Pavões… de ouro! Põem-se a trabalhar 

com uma chave que faz «cri, cric, crac», como se faz com alguns relógios de sala ou brinquedos. 

Como todos os dias, o criado que tem por missão olhar pelos grandes pavões de ouro de Sua 

Majestade, vem dar-lhes corda. Mas, depois de lhes ter dado corda, os dois pavões de ouro do czar 

voam na direcção do horizonte, tocando o céu, majestosos, semelhantes a todos os outros pássaros. 

No apartamento do general, Mikhael mostra pacientemente aos seus belos pássaros 

embalsamados como fazer para voar. — Pensas mesmo que eles vão voar, hein? — sorri o general, 

troçando um pouco. Mas Mikhael tem a certeza: estes pássaros também vão partir. Seja como for, 

quando o general regressa, só resta uma pequenina pluma no parapeito da janela. 

Mas não é tudo. Ao ver os pássaros escaparem, os cães dizem uns para os outros, em 

linguagem de cão, que os humanos não conseguem compreender: «Au! Au! Au!», que significa. 

Ganhámos! Já podemos juntar-nos aos nossos donos, pôr-nos ao quentinho com eles e fazer uma 

grande festa para celebrar a nossa vitória. 

Todos os cães voltam para a margem. Já não era sem tempo! É que o gelo do Neva, que já 

tinha começado a estalar, estilhaça-se bruscamente em mil pedaços, num enorme estrondo. A água 

surge de novo, é o degelo. A Primavera voltou.  

No mesmo instante, milhares de pássaros vêm sobrevoar a cidade, emitindo cantos e gritos 

de alegria. E é então que acontece o mais extraordinário: suave e lentamente começam a cair… 

flores! Caem sobre a cidade milhares de flores, que os pássaros trazem no bico. É a sua forma de 

agradecer, por terem encontrado de novo o prazer de se elevarem no ar, a felicidade de sentir o céu 

entre as asas, uma felicidade que tem por nome liberdade.  

Então, diante deste tapete de flores, o general ousa fazer o que há muitos anos não fazia: sair 

à varanda com a cabeça descoberta! Acabou-se o guarda-chuva! Pode, finalmente, contemplar o 

céu e as nuvens pela primeira vez, desde há muito tempo. 

Tal como os pássaros felizes que cruzam o horizonte, e como as pessoas felizes diante desta 

magia repentina de flores caídas do céu, o general está feliz, pura e simplesmente feliz. Apanha 

então algumas dessas flores mágicas. Com amor, junta-as num raminho muito bonito e vai oferecê-
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-las a Larissa, a sua querida mulher. De repente, vê que ela desapareceu do retrato… e que está 

sentada no sofá! 

Mas era só um sonho, um sonho feliz do general. E, em vez disso, Bonaparte estende-lhe a 

pata, todo contente por partilhar com ele esta felicidade reencontrada. 

Tonino Guerra 
Le chien, le général et les oiseaux 

Paris, Seuil Jeunesse, 2003
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Perseverança 

A árvore que falava  

Longe, muito longe… bem no coração da savana, vivia uma árvore maior e mais velha do 

que qualquer outra. 

Abrigava, sob a sua corcha, toda a sabedoria de África. 

A seus pés, por entre as altas ervas, a leoa espiava o antílope ou a zebra que se tinham 

afastado do grupo. Como era a única árvore das redondezas, os pássaros, que se empoleiravam nos 

ramos mais altos, conheciam-na bem. Também as girafas, que comiam as folhas dos ramos do 

meio, a conheciam. E os leões, que se estendiam sob os ramos baixos para fazerem a sesta… 

E assim a árvore conhecia todos os segredos dos pássaros, dos leões, das girafas, das zebras e 

de muitos outros animais. É que ela escutava com todas as suas folhas. 

Até os homens vinham sentar-se debaixo da árvore no momento das grandes decisões, 

discutindo os assuntos sérios à sombra dos seus ramos. 

A árvore sabia mais sobre o povo dos homens do que o mais velho dos anciãos e o mais 

sábio dos sábios. Porque ela sabia calar-se, enquanto eles gostavam de falar. 

Mas a árvore não guardava para si o seu saber: àqueles que tinham os ouvidos atentos, ela 

murmurava, em confidência, a resposta a muitas questões. 

Quando os seus filhotes estavam suficientemente grandes para voar, as andorinhas, as 

cotovias e os estorninhos tinham por hábito levá-los até à árvore. Ao cair da noite, a árvore enchia-

-se de chilreios. Passado algum tempo, com três bicadas, os pais faziam calar os mais palradores. E 

cada um escutava o murmúrio que subia da raiz mais profunda até ao raminho mais alto. 

No dia seguinte, os jovens sabiam um pouco mais da arte de voar em ziguezague para 

enganar as aves de rapina que mergulham sobre as presas. E a águia ou o milhafre regressavam às 

montanhas de mãos a abanar, perguntando-se por que milagre todos os passarinhos daquele canto 

da savana se tinham tornado, de repente, tão espertos! 
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E cada girafinha que partia a mascar um punhado de folhas da árvore ficava a saber um 

pouco melhor como evitar a leoa que caçava. E, misteriosamente, cada leãozinho, depois da sesta 

ao pé da árvore, desconfiava um pouco mais do riso da hiena que rondava à procura de uma presa 

fácil. 

Mas os homens, esses, partiam tão sisudos e estúpidos como tinham vindo, e a sua tagarelice 

nada lhes tinha ensinado porque não sabiam escutar. 

Eram orgulhosos e arrogantes. Incendiavam a savana com os seus fogos e matavam mais 

animais do que aqueles que precisavam para se alimentar. Matavam-se até uns aos outros. E 

chamavam a isso «a guerra». A árvore falava-lhes, como a todos, mas os homens não a escutavam. 

Por causa deles, a árvore ficou triste. Pela primeira vez, sentiu-se velha e cansada. Se pudesse, ter-

-se-ia deitado para esquecer. Mas quando se é uma árvore, é preciso ficar de pé a recordar… 

Foi então que as suas folhas amareleceram e secaram e, em breve, ficou nua no meio da 

savana. Os pássaros começaram a desdenhar dos seus ramos e os leões e as girafas também, porque 

ela deixou de lhes falar. 

E todos diziam que ela estava morta. 

* * * 

Por muito tempo a árvore seca ficou de pé. E parecia que nada viria alguma vez a mudar… O 

milhafre da montanha estava contente e as hienas riam-se. A leoa perdeu um leãozinho, a girafa, 

uma girafinha e a andorinha, três passarinhos que mal sabiam voar. 

Mas, uma manhã, veio um pequeno homem com um ar decidido. Tinha o olhar de uma 

criança, e esse olhar não reflectia nem fogo nem sangue. As suas mãos não agarravam nem arco 

nem zagaia. Contudo, era um homem. 

Parou ao pé da árvore seca, estendeu os braços e, com as pontas dos dedos, tocou no tronco, 

muito devagar, ao de leve, como se acordasse alguém que dorme. A corcha estremeceu. E a voz do 

pequeno homem subiu ao longo da árvore, terna como um cântico muito antigo. O homem falava à 

árvore, cheio de simplicidade. Depois, calou-se. E encostando a orelha ao tronco, escutou. O vento 

nos ramos parecia formar palavras e frases. E quanto mais a árvore falava, mais a expressão do 

homem se iluminava. 

Quando a árvore terminou, o homem partiu. Quando voltou, trazia um machado aos ombros. 

Uma vez perto da árvore, levantou a cabeça em direcção aos ramos e murmurou algumas palavras 

em tom de desculpa. Depois, firme nas suas pernas, com o cabo do machado bem preso nas mãos, 

começou a cortar o tronco. 

E a madeira ressoou na savana, até aos limites do deserto e das montanhas. 
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Cada pássaro, cada leão e cada girafa reconheceram a voz da velha árvore. 

Em conjunto, acorreram para junto dela, mas apenas encontraram um cepo e algumas aparas 

espalhadas pelo solo. 

É que o pequeno homem, ajudado por alguns da sua aldeia, tinha levado a árvore até casa. E, 

com medo dos homens, os animais não se atreveram a segui-lo. 

Uma vez chegados à aldeia, o homem pôs-se a trabalhar. Tinha uma grande ideia: para que a 

voz de madeira da velha sábia percorresse de novo a savana, iria fazer um tantã. 

Um tantã mais sonoro e maior do que qualquer outro. Suficientemente longo para que todos 

os homens da tribo pudessem tocar em conjunto. 

Como o homem pegava de novo no machado para podar os ramos e deixar, assim, o tronco 

livre, aqueles que tinham carregado a árvore com ele fizeram -lhe sinal que parasse: 

— Pequeno homem, nós ajudámos-te — disseram os homens fortes com as suas vozes 

grossas. — O nosso trabalho deve ser pago. 

— Mas… com que é que vos vou pagar? Eu não tenho nada, bem sabem! 

— Deixa-te disso! — insistiram os homens fortes. — Trouxemos a tua árvore, dá-nos a 

nossa parte. 

— Não pode ser — protestou o homem. — É preciso que o tronco fique inteiro para este 

tantã. Se não, como é que a tribo poderá tocar? 

Os homens obstinavam-se a reclamar a sua parte da madeira e o assunto foi levado ao 

Conselho dos Anciãos. 

* * * 

Era uma assembleia de homens muito velhos e muito tagarelas. Sempre prontos a pronunciar 

uma sentença ou um julgamento, tanto a propósito do que conheciam como do que ignoravam. 

Nada lhes agradava mais do que reunirem-se quando lhes pediam um conselho, e também quando 

não lho pediam! Ora, o Conselho tinha por hábito reunir-se debaixo da grande árvore, e os velhos 

sentiam-se desamparados… pois a árvore tinha sido cortada! O mais velho dos Anciãos, um 

pequeno velhinho com a face enrugada como uma ameixa seca, agitou o cachimbo por cima da 

cabeça e tomou a palavra: 

— O Conselho não se pode reunir por falta de um lugar adequado. 

E expeliu uma baforada do seu cachimbo. 

Os outros membros do Conselho, sentados em círculo, aprovaram com um movimento de 

cabeça, expeliram, cada um, uma baforada do seu cachimbo e guardaram silêncio. 
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Os homens fortes, que queriam a sua parte da árvore, e o pequeno homem, que nada queria, 

não sabiam o que fazer. 

Impaciente por começar o trabalho, o homem avançou para dentro do círculo, curvou-se 

respeitosamente diante do mais velho dos Anciãos: 

— Digam-me apenas se posso começar o meu trabalho, já que estais aqui reunidos. 

— Ah, não! É verdade que estamos aqui — respondeu o Ancião. — Mas o Conselho não 

está reunido. Por isso, não pode dar a sua opinião. 

Expeliu uma outra baforada e calou-se. 

Os homens fortes, impacientes por levar a madeira que lhes cabia, inclinaram-se, por sua 

vez, diante dos Anciãos e disseram: 

— Digam-nos apenas se podemos pegar na nossa parte. 

O Ancião nem se deu ao trabalho de responder. Limitou-se a expelir uma baforada do 

cachimbo e permaneceu em silêncio. 

Mas o mais forte, que também era o mais impaciente, deu um passo em frente. 

De imediato, o velho homem largou o cachimbo e, com uma voz trémula, acrescentou 

precipitadamente: 

— O Conselho vai reunir… para decidir onde terá lugar o próximo Conselho. 

O discurso enfadonho que se seguiu poderia ter durado até ao final dos tempos, se o 

Conselho não tivesse acabado por decidir… que decidiria mais tarde! 

De seguida, os velhos aconselharam o pequeno homem a dar aos homens fortes o que eles 

pediam. Depois, reclamaram, por sua vez, um pedaço da árvore como recompensa pelo sábio 

conselho. E o pequeno homem assim o fez porque era costume dar uma prenda aos Anciãos, como 

agradecimento pelos seus conselhos. 

E cada um se apressou a serrar, a rachar e a atar.  

E o pedaço de árvore não tardou a transformar-se em achas, toros e feixes para queimar. Os 

homens acendiam fogueiras à volta da aldeia para manter afastados os animais selvagens. 

Ignoravam que os animais tinham ainda mais medo deles do que das suas fogueiras. 

* * * 

Um pouco desiludido, o pequeno homem reparou na diminuição do tronco, mas disse para si 

mesmo que, apesar de tudo, ainda chegava para fazer um bom tambor para a tribo. 

Lançou-se ao trabalho, cheio de coragem. O machado, no entanto, não era muito adequado 
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para o descortiçamento, por isso decidiu ir a casa de um vizinho pedir emprestado um podão, cuja 

lâmina curvada faria melhor o serviço. Como era hábito, o vizinho estava a fazer a sesta e o 

pequeno homem acordou-o para lhe fazer o pedido. 

— Ah! És tu? — disse o vizinho, bocejando como um hipopótamo. — O que queres de 

mim? 

— Se fazes favor, podias emprestar-me o teu podão? — perguntou muito educadamente o 

pequeno homem. 

— Eh! — respondeu o vizinho, tão amável quanto um crocodilo a quem interromperam a 

digestão. — Não me deixas dormir com esse barulho todo… E ainda por cima queres que te 

empreste o meu podão! E se eu precisar dele? 

— Mas… é só por um dia! Amanhã já terei acabado! 

— O que me dás em troca? 

— Sabes bem que não tenho nada de meu. 

— Ah não? E essa árvore? É tua, não é? 

— Sim, mas… — começou o pequeno homem. 

— Pois bem, dá-me um pedaço para alimentar a minha fogueira e emprestar-te-ei o meu 

podão. 

Assim se fez, já que mais ninguém na aldeia tinha a ferramenta de que o pequeno homem 

precisava. 

Um pouco desiludido, atentou no tronco, agora mais pequeno. No entanto, havia ainda 

madeira para fazer um tantã para a tribo. 

Lançou-se ao trabalho, cheio de coragem. E o descortiçamento depressa terminou. 

Mas, quando quis cavar o tronco, apercebeu-se de que não tinha cinzel para o fazer. 

De certeza que o vizinho tinha um, mas será que lho emprestaria sem reclamar mais um 

pedaço da árvore? 

Infelizmente, mais ninguém da aldeia tinha cinzel. E era preciso acordar novamente o 

hipopótamo, amável como um crocodilo. 

— Tu, outra vez! — bocejou o vizinho. — O que queres? 

— Desculpa — disse o pequeno homem com a sua voz gentil. — Vim devolver-te o podão… 

e pedir-te, em troca, um cinzel, se fazes o favor. 

— Em troca? — zombou o vizinho. — Não há troca nenhuma porque o podão é meu. Dá-me 
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um pedaço de madeira para a minha fogueira e emprestar-te-ei o meu cinzel. 

* * * 

Assim foi feito. E o pequeno homem, um pouco desiludido, atentou no tronco muito curto. 

Ainda podia fazer um bonito tantã, não para toda a tribo, mas, mesmo assim, um bonito tantã. 

Cheio de coragem, meteu mãos à obra e depressa cavou o tronco. Faltava apenas endurecê-lo ao 

lume, para que fosse mais sólido e para que o seu som chegasse mais longe. Mas o pequeno homem 

não tinha fogueira e já havia dado tanta madeira aos outros que não possuía o suficiente nem para 

atear uma fogueira. Claro que a fogueira do vizinho crepitava, um pouco mais longe, mas não 

ousava acordá-lo pela terceira vez. 

Foi então pedir aos homens fortes, que faziam uma grande fogueira, a permissão de passar o 

seu tantã pelo fogo. 

— De acordo, — disseram eles — mas com a condição de pores uma acha na nossa fogueira, 

como todos fazem. 

— Mas… já não tenho madeira, já vos dei tudo! — respondeu. 

— Ah sim? E isto, não é madeira? — perguntou o mais forte dos homens fortes, indicando o 

pequeno tantã. 

Com a morte na alma, o pequeno homem teve de se resolver a cortar um pedaço do tantã 

antes mesmo de lhe ter ouvido a voz. 

E quando pensou naquilo que lhe restava do imenso tronco que a árvore lhe tinha dado, 

esteve quase para se sentar a chorar e abandonar o seu belo projecto. 

Mas caiu de novo em si e disse para si mesmo que, apesar de tudo, se não chegasse para um 

tantã, chegaria para fazer um grande tambor. 

Cheio de coragem, meteu mãos à obra e o que restava do tantã foi rapidamente convertido 

em djembé. (Djembé é o nome que se dá a esta espécie de tambor, em África). Mas o pequeno 

homem apercebeu-se de que lhe faltava uma pele de cabra para o tambor. 

Partiu então à procura do rebanho de cabras. A rapariga que as guardava era ainda quase uma 

criança, e o pequeno homem pensou que seria mais fácil falar com ela. 

— Bom dia — disse à criança. 

— Bom dia — respondeu ela. — És tu que dás madeira a toda a gente em troca de uma 

ferramenta ou de lume? 

— Sim, quer dizer… — começou ele. 

— O que queres de mim? — interrompeu a criança. 
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— Apenas uma pele de cabra, uma daquelas que tens por aí. Mas já não tenho madeira para 

te dar. 

— É pena — disse a rapariga. — Justamente, também eu necessito de um pouco de madeira. 

Para afastar os leões do meu rebanho não há nada melhor do que uma boa fogueira, disseram-me os 

Anciãos. 

— Oh, por favor, dá-me uma pele. Bem vejo que não te fazem falta — suplicou o pequeno 

homem. 

— Pelo contrário, as minhas peles, troco-as por madeira! — retorquiu a criança. 

E, como mais ninguém na aldeia tinha peles de cabra, o homem foi obrigado, uma vez mais, 

a cortar um pedaço do tambor. 

* * * 

A pele de cabra era dura e seca, frágil como uma corcha. Antes de a colocar no tambor, era 

preciso macerá-la, fervê-la, esticá-la, batê-la, para a tornar mais suave e tão sólida como o couro. 

Só faltava levá-la ao curtidor. 

Aquele que curtia todas as peles da tribo morava sozinho fora da aldeia, perto do rio. O seu 

trabalho requeria muita água. E os outros não teriam querido que ele se instalasse perto, devido ao 

cheiro insuportável das peles molhadas. 

Mas, por mais longe que o curtidor morasse, também ele tinha ouvido falar da árvore 

abatida. Por sua vez, reclamou uma parte, como prémio do seu trabalho. 

— Mas já não há nenhuma árvore! — lamentou-se o pequeno homem. Ficou apenas um 

tambor! 

— De acordo — concluiu o curtidor. — Contentar-me-ei com um bocado do tambor. 

E o pequeno homem cortou e deu-lhe a madeira, e a pele foi curtida, seca e ficou pronta a ser 

colocada no djembé. 

Quando quis esticá-la, deu-se conta de que lhe faltava uma corda para o fazer. 

Foi então à procura daquele que na aldeia melhor sabia entrançar cordas. É que a corda que 

estica a pele de um djembé tem de ser sólida. 

Tal como os outros, o entrançador de cordas pediu um pouco de madeira. Apesar dos seus 

protestos e lamentos, o pequeno homem nada conseguiu. E o tambor ficou ainda mais pequeno. 

O pequeno homem regressou a casa perturbado, com a corda ao ombro. Ao ver o tambor tão 

pequeno, perguntou-se se teria valido a pena o trabalho. 
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Depois, recordou a árvore que se erguia no meio da savana. Lembrou-se da promessa que lhe 

tinha feito e a coragem voltou-lhe. Depressa a pele de cabra foi colocada no djembé, em arco, e 

muito esticada por uma rede de nós sólidos e complicados. 

* * * 

O homem olhou para o seu djembé, finalmente pronto! Claro que era um djembé muito 

pequenino, bem diferente daquele tantã que ele quereria ter talhado e no qual toda a tribo teria 

tocado em conjunto. No entanto, o homem não ficou decepcionado, porque era um belo djembé: 

esculpido, polido, suficientemente largo para as suas pequenas mãos, e suficientemente grande para 

lhe caber entre os joelhos. Então, o homem quis experimentá-lo. Com as palmas e os dedos pôs-se 

a tocar. E a voz que saía deste tambor, tão pequenino que mais parecia um tambor de criança, era 

ampla e vasta e profunda como a floresta. 

O homem sentiu-se arrebatado e as suas mãos continuaram a tocar… E a voz imponente do 

pequeno djembé estendeu-se a toda a aldeia e à savana inteira. 

Um por um, todos os da tribo se aproximaram dele. Tinham vindo todos: desde o mais 

ancião dos Anciãos à pequena guardadora de cabras, do mais forte dos homens fortes ao vizinho 

crocodilo. Tinham deixado as suas fogueiras, as suas conversas enfadonhas e as suas sestas, para 

formar um círculo em redor do pequeno tambor. E faziam silêncio. 

Do pequeno djembé elevavam-se palavras e frases que diziam toda a savana: o medo da 

zebra que foge à azagaia do caçador ávido, o sofrimento da erva que curva perante a chama acesa 

pelo homem, a doçura do vento que murmura nos ramos da árvore… E os homens escutavam. Eles, 

que só pensavam na caça, na guerra e nas fogueiras, faziam silêncio. 

Assim, até aos limites da montanha e do deserto, cada pássaro, cada leão e cada girafa 

reconheceram a voz da velha árvore. E, graças às mãos do pequeno homem, todos partilharam de 

novo o seu saber, por muito tempo ainda. Porque, ao som do djembé, o cepo da antiga árvore 

germinou. Do jovem rebento brotou uma nova árvore. 

E, sob a sua corcha de árvore, corria a seiva da sabedoria de África. 

A seus pés, por entre as ervas altas, a leoa espiava o antílope ou a zebra que se tinham 

afastado do grupo. Os pássaros, que se empoleiravam nos ramos mais altos, conheciam-na bem. E 

as girafas, que comiam as folhas dos ramos do meio, e os leões, que se estendiam sob os ramos 

baixos para fazerem a sesta. 

Até os homens… 

Do Spillers 
L’arbre qui parle 

Toulouse, Milan Poche, 1999 
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Paciência 

O fio mágico  

Era uma vez uma viúva que tinha um filho chamado Pedro. O menino era forte e saudável, 

mas não gostava de ir à escola e passava todo o tempo a sonhar acordado. 

— Pedro, com o que estás sonhar a uma hora destas? — perguntava-lhe a professora. 

— Estava a pensar no que serei quando crescer — respondia ele. 

— Sê paciente. Tens muito tempo para pensar nisso. Depois de crescido, nem tudo é 

divertimento, sabes? — dizia ela. 

Mas Pedro tinha dificuldade de apreciar alguma coisa que estivesse a fazer no momento, e 

ansiava sempre pelo que vinha a seguir. No Inverno, ansiava pelo retorno do Verão; no Verão, 

sonhava com passeios de esqui e trenó. Na escola, ansiava pelo fim das aulas, para poder voltar 

para casa; e, nas noites de domingo, suspirava dizendo: “Ah, se as férias chegassem depressa!” O 

que mais o entretinha era brincar com a amiga Lise. Era uma companheira tão boa como qualquer 

rapaz, e a ansiedade de Pedro não a afectava nem ofendia. “Quando crescer, vou casar-me com 

ela”, dizia Pedro consigo mesmo. 

Costumava perder-se em caminhadas pela floresta, sonhando com o futuro. Às vezes, 

deitava-se ao sol sobre o chão macio, com as mãos postas sob a cabeça, e ficava a olhar o céu 

através das copas altas das árvores. Uma tarde quente, quando estava quase a cair no sono, ouviu 

alguém chamando por ele. Abriu os olhos e sentou-se. Viu uma mulher idosa de pé à sua frente. Ela 

trazia na mão uma bola prateada, da qual pendia um fio de seda dourado. 

— Olha o que tenho aqui, Pedro — disse ela, oferecendo-lhe o objecto. 

— O que é isso? — perguntou, curioso, tocando o fino fio dourado. 

— É o fio da tua vida — retrucou a mulher. — Não toques nele e o tempo passará 

normalmente. Mas, se desejares que o tempo ande mais depressa, basta dares um leve puxão ao fio, 

e uma hora passará como se fosse um segundo. Mas devo avisar-te: uma vez que o fio tenha sido 
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puxado, não poderá ser colocado de volta dentro da bola. Ela desaparecerá como uma nuvem de 

fumo. A bola é tua. Mas se aceitares o meu presente, não contes a ninguém; se não, morrerás no 

mesmo dia. Agora diz-me, queres ficar com ela? 

Pedro tomou-lhe das mãos o presente, satisfeito. Era exactamente o que queria. Examinou-

-a. Era leve e sólida, feita de uma única peça. Havia apenas um furo de onde saía o fio brilhante. O 

menino colocou-a no bolso e foi a correr para casa. Quando chegou, depois de se certificar da 

ausência da mãe, examinou-a outra vez. O fio parecia sair lentamente de dentro da bola, tão 

devagar que era difícil perceber o movimento a olho nu. Sentiu vontade de lhe dar um rápido 

puxão, mas não teve coragem. Ainda não. 

No dia seguinte, na escola, Pedro imaginava o que fazer com o seu fio mágico. A professora 

repreendeu-o por não se concentrar nos deveres. “Se ao menos”, pensou ele, “já fossem horas de ir 

para casa!” Tacteou a bola prateada que se encontrava dentro do bolso. Se desse apenas um 

pequeno puxão, logo o dia chegaria ao fim. Cuidadosamente, pegou no fio e puxou. De repente, a 

professora mandou que todos arrumassem as suas coisas e fossem embora, organizadamente. Pedro 

ficou maravilhado. Correu sem parar até chegar a casa. Como a vida seria fácil agora! Todos os 

seus problemas haviam terminado. Dali em diante, passou a puxar o fio, só um pouco, todos os 

dias. 

Entretanto, logo se apercebeu que era tolice puxar o fio apenas um pouco todos os dias. Se 

desse um puxão mais forte, o período escolar estaria concluído de uma vez. Poderia aprender uma 

profissão e casar-se com Lise. Naquela noite deu, então, um forte puxão ao fio, e acordou na manhã 

seguinte como aprendiz de um carpinteiro da cidade. Pedro adorou a sua nova vida, subindo aos 

telhados e andaimes, erguendo e colocando, à força de marteladas, enormes vigas que ainda 

exalavam o perfume da floresta. Mas, às vezes, quando o dia do pagamento demorava a chegar, 

dava um pequeno puxão ao fio e logo a semana terminava, já era a noite de sexta-feira e ele tinha 

dinheiro no bolso. 

Lise também se mudara para a cidade e morava com a tia, que lhe ensinava os afazeres do 

lar. Pedro começou a ficar impaciente a respeito do dia em que se casariam. Era difícil viver, ao 

mesmo tempo, tão perto e tão longe dela. Perguntou-lhe, então, quando se poderiam casar. 

— No próximo ano — disse ela. — Eu já terei aprendido a ser uma boa esposa. 

Pedro tocou com os dedos a bola prateada dentro do bolso. 

— Ora, o tempo vai passar bem depressa — disse, com muita certeza. 

Naquela noite, não conseguiu dormir. Passou o tempo todo agitado, virando-se de um lado 

para o outro na cama. Tirou a bola mágica que estava debaixo do travesseiro. Hesitou um instante, 

mas logo a impaciência o dominou, e ele puxou o fio dourado. Pela manhã, descobriu que aquele 
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ano já havia passado e que Lise concordara afinal com o casamento. Pedro sentiu-se realmente 

feliz. 

Mas, antes que o casamento pudesse realizar-se, recebeu uma carta com aspecto de 

documento oficial. Abriu-a, trémulo, e leu a notícia de que deveria apresentar-se no quartel do 

exército na semana seguinte, para servir por dois anos. Mostrou-a, desesperado, a Lise. 

— Ora — disse ela — não há nenhum problema, basta-nos esperar. Mas o tempo passará 

depressa, vais ver. Há tanto que preparar para nossa vida a dois! 

Pedro sorriu com galhardia, mas sabia que dois anos durariam uma eternidade a passar. 

Quando já se acostumara à vida no quartel, entretanto, começou a achar que não era tão má assim. 

Gostava de estar com os outros rapazes, e as tarefas não eram tão árduas como a princípio. 

Lembrou-se da mulher que o aconselhara a usar o fio mágico com sabedoria e evitou usá-lo por 

algum tempo. Mas depressa voltou a sentir-se inquieto. A vida no exército entediava-o, com as suas 

tarefas de rotina e a sua rígida disciplina. Começou a puxar o fio para acelerar o decurso da 

semana, a fim de que chegasse logo o domingo ou o dia da sua folga. E assim se passaram os dois 

anos, como se fosse um sonho. 

Terminado o serviço militar, Pedro decidiu não mais puxar o fio, excepto por uma 

necessidade absoluta. Afinal, era a melhor época da sua vida, conforme todos lhe diziam. Não 

queria que acabasse assim tão depressa. Mas deu um ou dois pequenos puxões ao fio, só para 

antecipar um pouco o dia do casamento. Tinha muita vontade de contar a Lise o seu segredo; mas 

sabia que, se contasse, morreria. 

No dia do casamento, todos estavam felizes, inclusive Pedro. Mal podia esperar para lhe 

mostrar a casa que construíra para ela. Durante a festa, lançou um rápido olhar na direcção da mãe. 

Percebeu, pela primeira vez, que o cabelo dela estava a ficar grisalho. Envelhecera rapidamente. 

Pedro sentiu uma ponta de culpa por ter puxado o fio com tanta frequência. Dali em diante, seria 

muito mais parcimonioso no seu uso, e só o puxaria se fosse estritamente necessário. 

Alguns meses mais tarde, Lise anunciou que estava à espera de um filho. Pedro ficou 

entusiasmadíssimo, e mal podia esperar. Quando o bebé nasceu, ele achou que não iria querer mais 

nada na vida. Mas, sempre que o bebé adoecia ou passava uma noite em claro a chorar, ele puxava 

um pouco do fio para que o bebé tornasse a ficar saudável e alegre. 

Os tempos andavam difíceis. Os negócios iam mal e chegara ao poder um governo que 

mantinha o povo sob forte opressão e pesados impostos, e não tolerava oposição. Quem quer que 

fosse tido como agitador era preso sem julgamento, e um simples boato bastava para se condenar 

um homem. Pedro sempre fora conhecido por dizer o que pensava, e logo foi preso e lançado na 

cadeia. Por sorte, trazia a bola mágica consigo e deu um forte puxão ao fio. As paredes da prisão 

dissolveram-se diante dos seus olhos e os inimigos foram arremessados à distância, numa enorme 
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explosão. Era a guerra que se insinuava, mas que logo acabou, como uma tempestade de Verão, 

deixando o rasto de uma paz exaurida. Pedro viu-se de volta ao lar com a família. Mas era agora 

um homem de meia-idade. 

Durante algum tempo, a vida correu sem percalços, e Pedro sentia-se relativamente 

satisfeito. Um dia, olhou para a bola mágica e surpreendeu-se ao ver que o fio passara da cor 

dourada para a prateada. Foi olhar-se ao espelho. O cabelo começava a ficar-lhe grisalho e o seu 

rosto apresentava rugas onde nem se podia imaginá-las. Sentiu um medo súbito e decidiu usar o fio 

com mais cuidado ainda do que antes. Lise dera-lhe outros filhos e ele parecia feliz como chefe da 

família que crescia. O seu modo imponente de ser fazia as pessoas pensarem que ele tinha perfil de 

chefe. Possuía uma certa de autoridade, como se tivesse nas mãos o destino de todos. Mantinha a 

bola mágica bem escondida, resguardada dos olhos curiosos dos filhos, sabendo que, se alguém a 

descobrisse, seria fatal. 

Cada vez tinha mais filhos, de modo que a casa foi ficando cheia de gente. Precisava de a 

ampliar, mas não dispunha do dinheiro necessário para a obra. Tinha também preocupações. A mãe 

estava a ficar idosa e, com a passagem dos dias, ia parecendo mais cansada. Não adiantava puxar o 

fio da bola mágica, pois isto só lhe aceleraria a chegada da morte. De repente, ela faleceu, e Pedro, 

parado diante do túmulo, pensou no modo como a vida passara tão rapidamente, mesmo sem fazer 

uso do fio mágico. 

Uma noite, deitado na cama, sem conseguir dormir, pensando nas suas preocupações, achou 

que a vida seria bem melhor se todos os filhos já estivessem crescidos e com carreiras 

encaminhadas. Deu um fortíssimo puxão ao fio, e acordou no dia seguinte vendo que os filhos já 

não estavam em casa, pois tinham arranjado empregos em diferentes pontos do país, e que ele e a 

mulher estavam sós. O cabelo estava quase todo branco e doíam-lhe as costas e as pernas quando 

subia uma escada, ou os braços quando levantava uma viga mais pesada. Lise também envelhecera, 

e estava quase sempre doente. Ele não aguentava vê-la sofrer, de tal forma que lançava mão do fio 

mágico cada vez mais frequentemente. Mas, sempre que o problema se resolvia, já outro surgia em 

seu lugar. Pensou que talvez a vida corresse melhor se ele se aposentasse. Assim, não teria de 

continuar a subir aos edifícios em obras, sujeito a lufadas de vento, e poderia cuidar de Lise sempre 

que ela adoecesse. O problema era a falta de dinheiro suficiente para sobreviver. Pegou na bola 

mágica, então, e ficou a olhar. Para seu espanto, viu que o fio já não era prateado, mas cinza, e 

perdera o brilho. Decidiu ir para a floresta dar um passeio e pensar melhor no significado de tudo 

aquilo. 

Já fazia muito tempo que não ia àquela parte da floresta. Os pequenos arbustos haviam 

crescido, transformando-se em árvores frondosas, e foi difícil encontrar o caminho que costumava 

percorrer. Acabou por chegar a um banco no meio de uma clareira. Sentou-se para descansar e caiu 
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num sono leve. Foi despertado por uma voz que o chamava pelo nome: — Pedro! Pedro! 

Abriu os olhos e viu a mulher que encontrara havia tantos anos e lhe dera a bola prateada 

com o fio dourado mágico. Aparentava a mesma idade que tinha no dia em questão, exactamente 

igual. Ela sorriu-lhe. 

— E então, Pedro, a tua vida foi boa? — perguntou. 

— Não tenho a certeza — disse ele. — A sua bola mágica é maravilhosa. Nunca na minha 

vida tive de suportar qualquer sofrimento ou esperar por qualquer coisa. Mas tudo foi tão rápido! 

Sinto como se não tivesse tido tempo de apreender tudo o que se passou comigo; nem as coisas 

boas, nem as más. E agora falta tão pouco tempo! Já não ouso puxar o fio, pois isso só anteciparia a 

minha morte. Acho que o seu presente não me trouxe sorte. 

— Mas que falta de gratidão! — disse a mulher — Gostarias que as coisas fossem 

diferentes? 

— Talvez se me tivesse dado uma outra bola, em que eu pudesse puxar o fio para fora e para 

dentro também. Talvez, então, eu pudesse reviver as coisas más. 

A mulher riu-se. 

— Estás a pedir muito! Achas que Deus nos permite viver as nossas vidas mais de uma vez? 

Mas posso conceder-te um último desejo, meu tonto exigente. 

— Qual? — perguntou ele. 

— Escolhe — disse ela.  

Pedro pensou bastante. Ao fim de bastante tempo, disse: 

— Gostaria de voltar a viver a minha vida, como se fosse a primeira vez, mas sem a sua bola 

mágica. Assim, poderei experimentar as coisas más da mesma forma que as boas, sem encurtar a 

sua duração. Pelo menos, a minha vida não passará tão rapidamente e não se parecerá com um 

devaneio. 

— Seja — disse a mulher. — Devolve-me a bola. 

Ela esticou a mão e Pedro entregou-lhe a bola prateada. Em seguida, ele recostou-se e fechou 

os olhos, exausto. Quando acordou, estava na sua cama. A sua jovem mãe debruçava-se sobre ele, 

tentando acordá-lo carinhosamente. 

— Acorda, Pedro, não vás chegar atrasado à escola. Estavas a dormir como uma pedra! 

Ele olhou para ela, surpreendido e aliviado.  

— Tive um sonho horrível, mãe. Sonhei que estava velho e doente e que minha vida passara 

como num piscar de olhos sem que eu sequer tivesse ficado com algo para contar. Nem ao menos 
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algumas lembranças.  

A mãe riu-se e fez que não com a cabeça. 

— Isso nunca vai acontecer — disse ela. — As lembranças são algo que todos temos, mesmo 

quando somos velhos. Agora, anda, vai-te vestir. A Lise está a tua espera, não deixes que ela se 

atrase por tua causa. 

A caminho da escola, em companhia da amiga, observou que estavam em pleno Verão e que 

fazia uma linda manhã, uma daquelas em que era óptimo estar-se vivo. Em poucos minutos, 

estariam a encontrar os amigos e colegas, e mesmo a perspectiva de enfrentar algumas aulas não 

parecia tão desagradável assim. Na verdade, ele não cabia em si de contente. 

William J. Bennett 
O Livro das Virtudes 

Editora Nova Fronteira, 1995 
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Discrição 

Li Na e o Imperador  

Há muito, muito tempo, na longínqua China, vivia uma mulher idosa num pequeno barco 

ancorado no Rio Amarelo. Chamava-se Li Na e era calígrafa. 

Li Na tinha trabalhado toda a vida para alcançar a perfeição na sua arte. Muitas pessoas 

sabem escrever, mas só um artista consegue exprimir a verdade através de alguns traços 

desenhados numa folha. 

Por essa altura, vivia na capital da China um imperador. Habitava um imenso palácio, cuja 

entrada estava proibida às pessoas comuns. Era muito rico, muito poderoso e cruel. Até mesmo a 

mulher e os filhos tinham medo dele. 

Em contrapartida, toda a gente gostava da velha calígrafa. Vinham de toda a parte admirar as 

suas obras de arte. — Desenha o signo do amor! — pediam-lhe. Ou então: — Queríamos oferecer à 

nossa mãe um ideograma que lhe devolva a alegria.  

Li Na molhava o seu pincel na tinta preta e, com gestos elegantes, traçava sobre o papel o 

ideograma do amor ou o da felicidade. E todos regressavam a casa, felizes e com uma sensação de 

plenitude. 

Felicidade, alegria, amor, amizade, perdão: Li Na experimentara todos estes sentimentos e 

podia, assim, exprimi-los através de um ideograma. Mas, às vezes, eram precisos dias ou semanas 

para que a velha calígrafa pudesse alcançar o sentido profundo de um signo. 

Para traduzir a verdade de uma flor, fora preciso que Li Na se transformasse numa flor. 

Tinha tido de sentir o que sente uma flor quando o orvalho vem pousar sobre as suas folhas, ou 

quando a corola se abre lentamente. E também precisara de sentir o que a flor sente quando murcha 

e perde as pétalas. Pois Li Na exercia a sua arte com mestria. 

A velha calígrafa tinha uma aluna, San Li, que vivia com ela no barco. San Li já conhecia a 

folha de papel adequada a cada ideograma. Também sabia preparar a tinta e tinha tido as primeiras 

aulas de caligrafia. 
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Certa manhã, uma grande agitação veio perturbar as margens do Rio Amarelo. O Imperador 

aproximava-se do barco da velha calígrafa. Cem guerreiros precediam o seu palanque incrustado de 

ouro, cem guerreiros seguiam-no e cem guerreiros protegiam os seus flancos. 

O Imperador ordenou que parassem diante do barco de Li Na. Um criado chamou-a: 

— O Imperador ordena que lhe traces um ideograma. Nele deves exprimir a grandeza do seu 

império, a sua riqueza infinita e o seu poder inabalável! 

Li Na empurrou a porta vacilante do seu barco e saiu. San Li, escondida atrás da porta, 

tentava avistar o Imperador. Mas as cortinas do palanque, tecidas em fio de prata, protegiam-no dos 

olhares. A sua voz era forte e sonora. 

— De quanto tempo vais precisar? — perguntou num tom imperioso que fez tremer San Li.  

— O tempo necessário para compreender a natureza do vosso poder! — respondeu, num tom 

firme, a velha calígrafa. 

San Li admirou o sangue frio da sua professora. 

— Um criado virá buscar a caligrafia dentro de uma semana. 

O Imperador bateu três vezes com o bastão da sua bengala na parede do palanque e partiu. 

Cheios de medo, os habitantes da aldeia tinham-se escondido nas suas casas ou nos seus 

barcos. O Imperador raramente saía do palácio, e raros eram os que o tinham visto com os seus 

próprios olhos. Como resplandecia o palanque! Como pareciam invencíveis os guerreiros! Seguros 

do seu poder, ostentavam as armas, e o chão tremia devido ao peso dos seus passos. 

Depois da visita do Imperador, a velha calígrafa tinha mergulhado num profundo silêncio. A 

ninguém dirigia a palavra, nem mesmo a San Li. Reflectia, sentada na ponte do barco. Como 

poderia ela medir a grandeza do império, se nunca tinha entrado no palácio imperial? Como 

poderia imaginar a imensidão das riquezas, se nada possuía? Como poderia compreender o poder, 

se nunca tinha mandado em ninguém? 

Quando o sol se pôs sobre o Rio Amarelo, Li Na continuava sentada no mesmo sítio. Perdida 

nos seus pensamentos, fixava o rio. Não reagiu quando San Li lhe trouxe uma taça de arroz e um 

pouco de chá perfumado. Tinha adormecido e a lua fazia brilhar reflexos de prata nos seus cabelos. 

Passou-se uma semana. Um criado do palácio veio buscar a caligrafia. Desolada, a velha 

abanou a cabeça:  

— Lamento, mas não posso corresponder ao pedido do Imperador. Nunca entrei no palácio 

imperial, nada sei das cerimónias da corte. Império e poder são palavras que me são estranhas. Será 

que me podes trazer um objecto do palácio? Qualquer coisa em que o Imperador toque todos os 

dias. 
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O criado prometeu fazê-lo. Uma semana mais tarde, trouxe-lhe um tapete sumptuoso e uma 

taça em ouro. Como Li Na não estava visível, entregou-os à aluna. San Li recebeu os objectos, a 

tremer. 

— Entrega-os à tua professora! — ordenou o criado do Imperador. — Mas ai de ti se os 

sujares ou estragares. O Imperador mandava-vos às duas para a prisão! 

Incapaz de proferir palavra, San Li abanou a cabeça. 

— Volto dentro de uma semana! A caligrafia tem de estar pronta! 

Passou-se uma semana e o criado voltou. 

— Não consigo traduzir para o papel o poder do Imperador — disse a velha numa voz 

trémula. — Traz-me uma espada ou outra arma qualquer com a qual o Imperador exerça o poder 

sobre os seus inimigos. 

— Verei o que posso fazer! — respondeu, o criado e afastou-se a cavalo. 

Alguns dias mais tarde, trouxe uma espada pesada. Li Na estava sentada, imóvel e silenciosa. 

San Li cortava folhas de papel. Não havia vestígios de qualquer caligrafia, nem sequer de um 

esboço. 

— De quanto tempo precisas ainda? — perguntou o criado. 

Uma vez que a velha não respondia, dirigiu-se à aluna: 

— Quando estará pronta a caligrafia? O Imperador está impaciente.  

San Li encolheu os ombros. 

— Não sei — disse timidamente. 

O criado deixou passar três meses até voltar de novo à margem do Rio Amarelo. Desta vez a 

calígrafa entregaria o trabalho, pensava ele. Mas estava enganado. 

— Li Na deu ordens para que não a perturbassem sob pretexto algum — anunciou-lhe a 

aluna. — Volta dentro de um mês e levarás a caligrafia do Imperador. 

O homem ficou apavorado. Quando o Imperador ouvisse dizer que a caligrafia não estava 

pronta, culpá-lo-ia, decerto. 

— Porque demora tanto tempo? — perguntou à rapariga. 

— Li Na tem de compreender primeiro o poder do Imperador, antes de pegar no pincel. 

San Li baixou os olhos. 

— A encomenda do Imperador exige algo de completamente diferente daquilo que a minha 

professora pintou até agora — disse em voz baixa. 
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O criado abanou a cabeça, mostrando que compreendia. Mas será que o Imperador 

compreenderia? Mas o Imperador não compreendeu. Quando viu o criado voltar de mãos vazias, 

meteu-o na prisão. Como ousavam desafiar as suas ordens? Iria ele mesmo falar com a calígrafa e 

buscar o que lhe pertencia. 

Vestido de forma magnífica, pôs-se a caminho com a sua comitiva. Quando viram os 

soldados aproximarem-se do rio, os habitantes da aldeia meteram-se nas suas embarcações. San Li 

escondeu-se, aterrorizada, na cozinha, quando o palanque do Imperador parou diante do barco de 

Li Na. 

Acompanhado por quatro guardas, o Imperador entrou no quarto da calígrafa.  

— Onde está a caligrafia que te mandei pintar? 

Li Na aproximou-se. Tinha na mão um grande pincel, do qual escorria ainda tinta. Diante 

dela estava um rolo de papel. Sem proferir palavra, sem olhar para o Imperador, inclinou-se e, com 

alguns gestos precisos, traçou no papel o signo do poder. 

Aterrado, o Imperador recuou. Os guardas desembainharam as espadas para o proteger. O 

signo do poder era violento e cruel, ameaçador e hostil, duro e gelado. Dir-se-ia que dominava o 

quarto todo. 

Os guardas recuaram, a tremer. O Imperador empalideceu, mas esforçou-se por mostrar que 

não estava impressionado. 

— Porque me fizeste esperar tantos meses se conseguiste fazer a caligrafia em tão pouco 

tempo? — perguntou, enfurecido, a Li Na. 

— Precisei deste tempo para compreender o vosso poder — respondeu a velha calígrafa, 

numa voz doce mas firme. 

Arrumou o pincel e olhou o Imperador nos olhos. Depois pegou no seu selo e imprimiu-o no 

papel de arroz, ao lado do trabalho. 

Passaram-se vários minutos num silêncio absoluto. A tinta secou. Li Na fez sinal a dois 

guardas para pegarem no rolo de papel. Sem sequer esperarem pela autorização do Imperador, 

fizeram o que a calígrafa lhes ordenara. O Imperador compreendeu, então, que ela tinha captado a 

natureza do seu poder. 

Apressou-se a enrolar o papel e levou-o para o palácio. Uma vez lá chegado, retirou-se para 

os seus aposentos privados e deu ordens para que ninguém o perturbasse. Nem mesmo a sua 

família ou os seus ministros.  

Desenrolou no chão a caligrafia de Li Na e pôs-se a contemplá-la. Sentiu um frio imenso 

percorrer-lhe o corpo. A sua garganta parecia ter sido estrangulada. Era isso o frio glacial do medo. 
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O punho de aço do pavor. O gosto amargo da crueldade. O poder da cupidez e da violência. 

Reinava no palácio um silêncio de morte. Após uma longa espera, o primeiro guarda do 

Imperador aproximou-se, hesitante, da porta do quarto do seu senhor. 

— Vossa Majestade não se sente bem? — perguntou, timidamente. Como não ouvisse 

resposta, abriu a porta, com prudência. O Imperador tinha os olhos cravados no chão, onde a 

caligrafia de Li Na se encontrava desenrolada. E chorava. O Imperador da China chorava! Sem 

soluços, sem gemidos. Nenhum som saía dos seus lábios. As lágrimas corriam silenciosas pelo seu 

rosto. 

— É isto o poder do Imperador? Angústia e medo? Serei assim tão cruel? — murmurava. 

Apercebeu-se da presença do guarda. Este, com um movimento lento da cabeça, assentiu: 

— Sim, Vossa Majestade é cruel. 

Falara num tom firme, com os olhos postos no Imperador. Este desviou os olhos da caligrafia 

e fixou o criado, estupefacto. Abanou o punho, ameaçador. A tremer de cólera, abriu a boca. 

Contudo, baixou o braço e, sem proferir palavra, começou a chorar. 

No barco ancorado no Rio Amarelo, a velha calígrafa arrumava o seu material. Papel e 

pincel, pedra de tinta e selo, tinham voltado ao seu lugar. Para terminar, Li Na estendeu o tapete do 

Imperador no chão e colocou a taça de ouro numa prateleira. Num canto pôs a espada incrustada de 

pedras preciosas. Sorria. Nessa manhã, o criado do palácio tinha voltado. 

— O Imperador dá-te estes objectos como paga pelo teu trabalho — explicou-lhe. 

— Foste preso? — perguntou San Li, curiosa. 

O homem abanou a cabeça: 

— Sua Majestade libertou todos os que tinham sido injustamente presos. Desde que 

pendurou a caligrafia de Li Na, tornou-se um homem diferente. 

Quando o criado se foi, Li Na chamou a sua aluna. 

— San Li, queres aprender o signo da verdade? 

— Sim, quero! — respondeu a menina, com entusiasmo. 

Excitada, olhou para a mão de Li Na que, calmamente, pegava no grande pincel. 

Andrea Liebers 
Li Na e o Imperador 

Toulouse, Milan, 2002 





 

    151 

Consciência 

O pássaro da alma  

No fundo, bem lá no fundo do corpo, mora a alma. 

Ainda não houve quem a visse, 

mas todos sabem que ela existe. 

E não só sabem que existe, 

como também sabem o que tem dentro. 

 

Dentro da alma,  

lá bem no centro, 

pousado numa pata 

está um pássaro.  

E o nome do pássaro é pássaro da alma. 

Dentro do corpo, no fundo, bem lá no fundo, mora a alma. 

Ainda não houve quem a visse, 

mas todos sabem que ela existe. 

E ainda nunca, 

nunca veio ao mundo alguém 

que não tivesse alma. 

Porque a alma entra dentro de nós no momento em que nascemos 

e não nos larga 

— Nem uma só vez — 
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Até ao fim da nossa vida. 

Como o ar que o homem respira 

desde a hora em que nasce 

até à hora em que morre. 

E o mais importante — é escutar logo o pássaro. 

Pois acontece o pássaro da alma chamar por nós, e nós não o ouvirmos. 

É pena. Ele quer falar-nos de nós próprios. 

 

Há quem o ouça muitas vezes, 

há quem o ouça raras vezes, 

e há quem o ouça 

 

uma única vez na vida. 

 

Por isso vale a pena 

talvez tarde pela noite, quando o silêncio nos rodeia, 

Escutar o pássaro da alma que mora dentro de nós, 

no fundo, lá bem no fundo do corpo. 

 
Michal Snunit 

O Pássaro da Alma 
Lisboa, Veja Editora, 2000 
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Beleza 

O caçador de borboletas  

Vladimir recebeu muitas prendas no Natal, entre livros, discos, legos, jogos de computador, 

mas gostou sobretudo do equipamento para caçar borboletas. O equipamento incluía uma rede, um 

frasco de vidro, algodão, éter, uma caixa de madeira com o fundo de cortiça, e alfinetes coloridos. 

O pai explicou-lhe que a caixa servia para guardar as borboletas. Matam-se as borboletas com o 

éter, espetam-se na cortiça, de asas estacadas, e dessa forma, mesmo mortas, elas duram muito 

tempo. É assim que fazem os coleccionadores. 

Aquilo deixou-o entusiasmado. Ele gostava de insectos mas não sabia que era possível 

coleccioná-los, como quem colecciona selos, conchas ou postais, talvez até trocar exemplares 

repetidos com os amigos.  

Nessa mesma tarde saiu para caçar borboletas. Foi para o matagal junto ao rio, atrás de casa, 

um lugar onde se juntavam insectos de todo o tipo. Já tinha apanhado cinco borboletas, que 

guardara dentro do frasco de vidro, quando ouviu alguém cantar com uma voz de algodão doce – 

uma voz tão doce e tão macia que ele julgou que sonhava. Espreitou e viu uma linda borboleta, 

linda como um arco-íris, mas ainda mais colorida e luminosa. Sentiu o que deve sentir em 

momentos assim todo o caçador: sentiu que o ar lhe faltava, sentiu que as mãos lhe tremiam, sentiu 

uma espécie de alegria muito grande. Lançou a rede e viu a borboleta soltar-se num voo curto e 

depois debater-se, já presa, nas malhas de nylon. Passou-a para o frasco e ficou um longo momento 

a olhar para ela. 

— Agora és minha — disse-lhe. — Toda a tua beleza me pertence. 

A borboleta agitou as asas muito levemente e ele ouviu a mesma voz que há instantes o 

encantara: 

— Isso não é possível — era a borboleta que falava. — Sabes como surgiram as borboletas? 

Foi há muito, muito tempo, na Índia. Vivia ali um homem sábio e bom, chamado Buda… 

Vladimir esfregou os olhos: 

— Meu Deus! Estou a sonhar? 
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A borboleta riu-se: 

— Isso não tem importância. Ouve a minha história. Buda, o tal homem sábio e bom, achou 

que faltava alegria ao ar. Então colheu uma mão cheia de flores e lançou-as ao vento e disse: 

“Voem!” E foi assim que surgiram as primeiras borboletas. A beleza das borboletas é para ser vista 

no ar, entendes? É uma beleza para ser voada. 

 — Não! — disse Vladimir abanando a cabeça. — Eu sou um caçador de borboletas. As 

borboletas nascem, voam e morrem e, se não forem coleccionadores como eu, desaparecem para 

sempre. 

A borboleta riu-se de novo (um riso calmo, como um regato correndo, não era um riso de 

troça): 

— Estás enganado. Há certas coisas que não se podem guardar. Por exemplo, não podes 

guardar a luz do luar, ou a brisa perfumada de um pomar de macieiras. Não podes guardar as 

estrelas dentro de uma caixa. No entanto, podes coleccionar estrelas. Escolhe uma quando a noite 

chegar. Será tua. Mas deixa-a guardada na noite. É ali o lugar dela. 

Vladimir começava a achar que ela tinha razão. 

— Se eu te libertar agora — perguntou — tu serás minha? 

A borboleta fechou e abriu as asas, iluminando o frasco com uma luz de todas as cores. 

— Já sou tua — disse — e tu já és meu. Sabes? Eu colecciono caçadores de borboletas. 

Vladimir regressou a casa alegre como um pássaro. O pai quis saber se ele tinha feito uma 

boa caçada. O menino mostrou-lhe com orgulho o frasco vazio: 

— Muito boa — disse. — Estás a ver? Deixei fugir a borboleta mais bela do mundo. 

José Eduardo Agualusa  
Era uma vez 

Revista Pais e Filhos, s/d 
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Dignidade 

Os conquistadores  

Era uma vez um vasto país governado por um General. 

Os habitantes acreditavam que o seu modo de vida era o melhor. 

Tinham um exército muito forte e dispunham de canhões. 

De tempos a tempos, o General reunia o exército e atacava um país vizinho. 

“É para o bem deles,”dizia. “Para que possam ser como nós.” 

Os outros países resistiam, mas acabavam sempre por ser conquistados. 

Com o tempo, o General acabou por dominar todos os países. Todos, excepto um… 

Tratava-se de um país tão pequeno que o General nunca se tinha dado ao incómodo de o 

invadir. Só que agora era o único que restava. Assim, o General e o seu exército puseram-se a 

caminho. 

O pequeno país surpreendeu o General. 

Não tinha exército nem ofereceu resistência. 

As pessoas saudaram os soldados invasores como se fossem convidados bem-vindos. 

O General instalou-se na casa mais confortável do país e os soldados ficaram em casa dos 

habitantes. 

Todas as manhãs, o General levava os soldados para a parada e, depois, escrevia cartas à 

mulher e ao filho. 

Os soldados falavam com as pessoas, jogavam com elas, escutavam as suas histórias, 

cantavam as suas canções e riam-se das suas piadas. 

A comida era diferente da deles. 

Viam-na a ser preparada e depois comiam-na. Era deliciosa. 
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Como não tinham mais nada que fazer, ajudavam as pessoas no seu trabalho. 

Quando o General se apercebeu do que se estava a passar, ficou furioso. 

Mandou os soldados para casa e substituiu-os por outros. 

Mas os novos soldados comportaram-se como os outros o tinham feito. 

O General percebeu que não precisava de um grande exército. 

Decidiu regressar a casa e deixar apenas alguns soldados a ocupar o país. 

Logo que o General partiu, os soldados penduraram os uniformes e juntaram-se à população 

nas tarefas do quotidiano. 

O General regressou triunfante a casa, com os soldados a cantarem, como era hábito: 

Somos os conquistadores. 

Somos os conquistadores. 

O General estava contente por ter regressado, embora sentisse que algo mudara. 

Os cozinhados cheiravam aos cozinhados do pequeno país. 

As pessoas jogavam os jogos do pequeno país. 

Até algumas roupas eram iguais às roupas do pequeno país. 

Sorriu e pensou: “Ah! Os despojos da guerra.” 

Nessa noite, quando foi deitar o filho, o menino pediu-lhe que cantasse para ele. 

O General cantou-lhe as únicas canções de que se lembrava. 

Eram as canções do pequeno país. 

O pequeno país que ele conquistara. 

David McKee 
The Conquerors 

London, Anderson Press, 2004 
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Simplicidade 

O rei mais pequeno do 
mundo  

Era um rei. O rei mais pequeno do mundo. Porém, tinha a mania das grandezas. Exigia que 

os seus súbditos, isto é, toda a gente do país, o tratasse sempre por Vossa Alteza; Vossa 

Enormidade; Vossa Imensidade; Vossa Grandeza. Os amigos podiam tratá-lo, nos dias em que 

estivesse bem disposto, por Vossa Proeminência. 

Andava pelo palácio pendurado em enormes andas, pernas de pau, que o faziam mais alto do 

que qualquer pessoa. No palácio, de resto, isso não era difícil, pois segundo uma lei, inventada, é 

claro, pelo próprio monarca, não podia entrar ninguém com mais de cinquenta centímetros. Em 

consequência, toda a corte era composta por anões e por crianças, e estas, coitadas, perdiam o 

emprego assim que crescessem demais. 

Para sair à rua, o rei montava uma das suas girafas. Tinha quinze. Todas altíssimas – eram 

girafas! – e muito bonitas e bem-educadas. Só ele podia montar nas girafas. Nos livros das escolas, 

as crianças aprendiam que aquele era o rei mais alto do mundo (o que levava as crianças a pensar 

que todos os reis eram muito pequenos). 

O rei, com a sua mania das grandezas, queria que as casas do seu reino fossem as mais altas 

do mundo, e os cães, os mais altos do mundo, e os pés de milho, os mais altos do mundo. «Tudo 

neste país», dizia, «tem de estar à minha altura». Como ele era o rei, os ministros diziam: «Sim, 

Vossa Alteza». Os generais diziam: «Sim, sim, Vossa Enormidade». O povo dizia: «Sim, sim, sim, 

Vossa Desmesura». 

E assim ia indo o reino. Até que um belo dia a rainha engravidou. O rei viu com preocupação 

crescer a barriga da mulher. Por um lado esperava que de lá de dentro saltasse o maior 

principezinho do mundo. Por outro, se o principezinho fosse de sua natureza muito grande, não 

poderia ficar no palácio (era a lei), e ele também não queria isso. A barriga da rainha cresceu 

muito. Cresceu tanto que ela já não cabia nas portas. 
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Porém, quando passado alguns dias deu à luz, as parteiras viram sair daquela enorme barriga, 

primeiro apenas vento, e depois um menino minúsculo. 

O rei, que nunca dava o braço a torcer, mandou anunciar por todo o reino que nascera o 

maior príncipe do mundo. O menino, ao qual foi dado o nome de Máximo Magno, saiu ao pai. 

«Meu Deus!», sorria vendo-se ao espelho, «como sou enorme». O rei lembrou-se então de instalar 

no palácio espelhos de feira, desses que distorcem a imagem, e nos fazem parecer muito mais altos. 

Máximo Magno ficou ainda mais feliz: «Sou um gigante», gritava, «nunca houve no mundo 

ninguém tão alto quanto eu.» 

E assim ia indo o reino. O príncipe gostava de passear pelo reino mas, como era ainda mais 

convencido do que o pai, não usava nem andas nem girafas. Preferia seguir a pé, sozinho, para que 

todos admirassem a sua coragem e estatura. Ao vê-lo, as pessoas ajoelhavam-se e gritavam: 

«Longa vida a Vossa Eminência, o Príncipe». Uma tarde, distraído com a beleza da floresta, 

Máximo Magno afastou-se muito do palácio. Já ia longe, já tinha ultrapassado a linha do horizonte, 

quando encontrou um elefante.  

— Sai da minha frente — disse-lhe com arrogância — senão piso-te. Sou o maior 

principezinho do mundo. 

O elefante, que não era dali, viajava há muitos dias, e não conhecia a fama do rei, e nunca 

ouvira falar no príncipe, atira-se ao chão a rir às gargalhadas: 

— Tu, pisas-me? Não conseguirias nem pisar na minha sombra. 

O príncipe levantou o pé para esmagar o elefante. Não conseguiu, claro, só ele acreditava 

nisso, e o elefante continuou a rir. Quando conseguiu acalmar, disse ao príncipe: 

— Uns nascem pequenos, outros nascem grandes. Mas ninguém nasce maior ou menor. Um 

dia dirão talvez que foste o maior rei do mundo, mas será por aquilo que fizeste, será porque foste 

um bom rei, e não por causa da tua altura. 

O principezinho regressou ao palácio a pensar no que o elefante dissera. Quanto mais 

pensava, mais achava que o outro tinha razão. Mandou tirar os espelhos do palácio. Começou a 

falar com toda a gente, de igual para igual, e assim aprendeu muita coisa. Hoje, lá no reino, quando 

falam dele, as pessoas dizem: «É o maior Rei do mundo». E realmente acreditam nisso. Já ninguém 

se lembra do velho rei. 

José Eduardo Agualusa  
Era uma vez 

Revista Pais e Filhos, s/d 
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Autenticidade 

As roupas novas do 
imperador  

Há muitos anos havia um imperador que achava que roupas finas e novas eram tão 

importantes que nelas gastava todo o seu dinheiro. Não se preocupava com o seu exército, ou nem 

se lembrava de ir ao teatro, ou de caçar na floresta, a não ser que isso representasse uma 

oportunidade para exibir as suas vestimentas novas. Tinha um fato diferente para cada hora do dia, 

e em vez de se dizer, em relação ao imperador, “Ele está reunido em conselho”, dizia-se, “Ele está 

no quarto de vestir”. 

A grande cidade onde vivia era muito próspera e visitada diariamente por muitas pessoas. 

Um dia, contudo, chegaram à cidade dois aldrabões que se diziam tecelões e afirmavam fazer o 

tecido mais bonito que se podia imaginar. Não só eram as cores e o padrão do tecido invulgarmente 

bonitos, afirmavam, mas também as roupas com ele feitas tinham a maravilhosa propriedade de 

ficarem invisíveis aos olhos de quem não fosse competente no seu ofício ou de quem fosse 

particularmente estúpido. 

— Essas roupas devem ser realmente maravilhosas! — pensou o imperador. — Se eu tivesse 

uma vestimenta assim, poderia saber quem é que nas minhas terras não é competente para a 

posição que ocupa. Poderia distinguir quem é esperto e quem é estúpido! Tenho de encomendar 

imediatamente esse tecido para mim! 

E deu imenso dinheiro aos dois aldrabões para que começassem a trabalhar. Assim, eles 

montaram dois teares e fizeram de conta que estavam a trabalhar, mas na realidade não estavam a 

fazer nada. Disseram que precisavam da seda mais fina e do fio de ouro mais precioso, mas 

guardaram tudo para eles e continuaram a trabalhar nos teares vazios, até de madrugada.  

— Como é que estará o meu tecido? — interrogou-se o imperador. 

Contudo, sentiu-se ligeiramente receoso quando se lembrou de que todos os que fossem 

estúpidos ou incompetentes no seu trabalho não conseguiriam vê-lo; ele achava que, pela sua parte, 
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não precisava de ter medo. Em todo o caso, resolveu mandar alguém ver como é que o trabalho 

estava a decorrer.  

Todos os habitantes da cidade foram informados do maravilhoso poder do tecido e estavam 

ansiosos por descobrir se os seus vizinhos eram espertos ou estúpidos.  

— Vou mandar o meu velho e honrado ministro fazer uma visita aos tecelões — pensou o 

imperador. — É a pessoa mais adequada para ver como está o tecido, pois é muito esperto e 

ninguém é melhor do que ele no seu trabalho.  

E o velho e honrado ministro lá se dirigiu à sala onde os dois aldrabões estavam sentados a 

trabalhar nos seus teares vazios.  

— Deus me valha! — pensou o velho ministro, arregalando os olhos. — Não consigo ver 

absolutamente nada! — mas calou-se. 

Os dois aldrabões convidaram-no a aproximar-se. O padrão não era muito requintado? — 

perguntaram eles. E as cores não eram bonitas? À medida que falavam, iam apontando para o tear 

vazio, e o pobre do velho ministro continuava perplexo, não conseguindo ver nada, pois não havia 

nada para ver. 

— Meu Deus! — pensou ele. — Será que sou estúpido? Nunca tinha pensado nisso. Bom, o 

que é certo é que ninguém pode ficar a saber disto! Será que não sou competente no meu trabalho? 

Nunca poderei dizer que não consigo ver o tecido!  

— O senhor não diz nada? — perguntou um dos aldrabões, ao mesmo tempo que fingia 

continuar a tecer.  

— Oh, sim! É fabuloso! Uma maravilha! — retorquiu o velho ministro, espreitando através 

dos óculos. — Que padrão! E as cores! Claro que vou dizer ao imperador que gostei imenso, de 

verdade!  

— Estamos muito contentes por o ouvir dizer isso! — disseram os dois tecelões, e então 

puseram-se a falar das cores e a descrever o invulgar padrão. O velho ministro escutou com muita 

atenção, de modo a poder contar tudo, mais tarde, ao imperador, e assim aconteceu.  

Os dois aldrabões pediram então mais dinheiro e mais seda e fio de ouro, dizendo que 

precisavam de mais materiais para a tecelagem. Claro que guardaram tudo para eles e continuaram 

a tecer nos seus teares tão vazios como anteriormente.  

Pouco tempo depois, o imperador enviou outro honrado funcionário. Este olhou, olhou, mas 

como não havia nada nos teares, também ele não conseguiu ver nada.  

— É ou não um belo tecido? — perguntaram ambos os aldrabões e, fazendo de conta que 

estavam a mostrar-lho, descreveram o belo padrão que, evidentemente, não existia.  
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— Tenho a certeza, eu não sou estúpido! — pensou o funcionário. — Por isso, devo ser 

incompetente no meu ofício! Isto é de facto estranho, mas não posso deixar que alguém saiba! 

E assim, elogiou o tecido que não conseguia ver e referiu o quanto gostava das lindas cores e 

do bonito padrão.  

— Na realidade, é de um gosto requintado! — confirmou ao imperador.  

Todas as pessoas da cidade falavam daquele maravilhoso tecido e o imperador quis vê-lo 

com os seus próprios olhos enquanto ainda estava no tear. Fez então uma visita aos aldrabões, 

levando uma selecta comitiva, na qual se incluíam os dois honrados cavalheiros que já antes lá 

tinham ido. Os dois malandros teciam com toda a energia, apesar de não haver um único fio no 

tear.  

— Não acha soberbo? — perguntaram o ministro e o funcionário. — Vossa Majestade repare 

só naquele padrão e naquelas cores!  

E apontavam para o tear vazio, como se acreditassem que todos os outros conseguiam 

realmente ver o tecido.  

— Meu Deus! — pensou o imperador. — Não consigo ver absolutamente nada! Isto é 

terrível! Serei estúpido? Não valho nada como imperador? Era a pior coisa que me podia 

acontecer! 

No entanto, em voz alta, apenas disse:  

— Oh, sim, é muito bonito! Gosto mesmo muito dele! — e abanou a cabeça em sinal de 

aprovação, olhando na direcção do tear vazio. Não queria, de modo nenhum, admitir que não 

conseguia ver absolutamente nada. Toda a comitiva que viera com ele olhou e tornou a olhar, mas 

não conseguia ver mais do que o ministro e o funcionário tinham visto, ou seja, nada. Contudo, 

imitaram o imperador e disseram: 

— Na realidade, é lindíssimo!  

E aconselharam-no a fazer um fato com aquele tecido, para vestir na grande procissão que 

iria realizar-se em breve. E todos exclamavam, uns a seguir aos outros:  

— Soberbo! Requintado! Magnífico!  

Ninguém deixou de comentar como o tecido era bonito, e o imperador deu então aos dois 

aldrabões medalhas para pendurarem na lapela e ordenou-os Cavaleiros do Tear.  

Os dois astutos aldrabões estiveram a pé toda a noite na véspera da procissão, com dezasseis 

lâmpadas acesas, e toda a gente podia ver como eles estavam a trabalhar arduamente para 

conseguirem acabar a tempo as roupas novas do imperador. Fingiram que estavam a tirar o tecido 

do tear, agitaram a tesoura no ar como se estivessem a cortar e coseram atarefadamente com 
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agulhas sem linha. Por fim, disseram:  

— Vejam, as roupas estão prontas!  

Chegou então o próprio imperador, com os seus mais distintos cortesãos, e os dois aldrabões 

levantaram os braços como se estivessem a segurar em alguma coisa.  

— Aqui estão as calças! — disseram eles. — E aqui está o casaco! E o manto! E 

acrescentaram: — É tão leve como uma pena! Chega-se mesmo a pensar que não se traz nada 

vestido, mas aí é que reside a beleza destas roupas! 

— Sem dúvida nenhuma! — concordaram todos os cortesãos, apesar de não conseguirem ver 

nada, pois não havia nada para ver. 

— Quer vossa Majestade fazer a fineza de despir as suas roupas? — pediram os aldrabões. 

— Assim, podemos vestir-lhe a roupa nova ali à frente daquele espelho grande!  

E assim, o imperador despiu tudo e os dois aldrabões fingiram que estavam a vestir-lhe a 

roupa nova que supostamente teriam feito, puxando daqui, puxando dali, endireitando a cauda do 

manto, enquanto o imperador se virava e pavoneava em frente do espelho.  

— Mas que roupas tão bonitas! — exclamaram todos. — Como assentam bem! E que 

padrão! Que cores! Na realidade, é um fato sumptuoso!  

— O pálio sob o qual Vossa Majestade caminhará na procissão, já está lá fora —disse o 

mestre de cerimónias.  

— Já estou pronto! — afirmou o imperador. — Assentam-me mesmo bem as roupas!  

E mais uma vez deu uma volta em frente do espelho, fingindo que estava a admirar as belas 

roupas.  

Os camareiros que iriam segurar na cauda tactearam desajeitadamente o chão como se 

estivessem a levantá-la e depois fizeram de conta que seguravam nela. Também eles estavam com 

medo que alguém reparasse que eles não conseguiam ver nada.  

E assim caminhou o imperador, em procissão debaixo do majestoso pálio. Todas as pessoas 

que estavam na rua e à janela exclamavam:  

— Oh! Como são maravilhosas as roupas novas do imperador! Que belo manto ele leva 

sobre o casaco! Como lhe fica bem! 

Ninguém queria que pensassem que não conseguiam ver nada, pois isso significaria que ou 

eram estúpidos ou incompetentes no seu trabalho. Nenhuma outra roupa do imperador tinha alguma 

vez sido tão gabada como esta.  

— Ah! O imperador vai nu! — exclamou uma criança.  
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— É apenas a voz da inocência! — desculpou-se o pai da criança. 

Mas as pessoas começaram a passar palavra umas às outras, acerca do que a criança tinha 

dito.  

— O imperador vai nu! Aquela criança ali afirma que o imperador vai nu!  

Par fim, já todas as pessoas gritavam:  

— O imperador vai nu!  

O imperador sentiu-se embaraçado, pois no fundo pensava que eles tinham razão, mas disse 

para si próprio:  

— Tenho de manter-me firme até ao fim da procissão.  

E assim prosseguiu, ainda mais emproado do que antes, e os camareiros continuaram a 

segurar na cauda que não existia. 

Contos de Andersen 
Porto, Ed. AMBAR, 2002 
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Justiça 

A lei das leis  

Naquele tempo reinava no país um velho rei. Era um pai amoroso, justo, um homem recto. 

Mas era cego. Um dia, mandou erguer à entrada do palácio um grande pilar decorado com figuras 

de antepassados e com pequenos poemas. No topo, mandou colocar um sino cuja corda cairia para 

a praça pública. Feito isto, mandou publicar o seguinte aviso: «Se alguém sofrer alguma injustiça, 

venha aqui tocar. O meu juiz virá cá fora e julgará segundo a lei das leis.» 

Aconteceu que uma serpente fez o ninho na erva, à beira da muralha. Uma tarde, enquanto 

ela se aquecia à beira do rio com as crias, um soldado, cansado, rolou uma pedra sobre o ninho de 

palha da serpente e sentou-se a beber. Quando a serpente voltou, já não tinha abrigo. Chegada a 

noite, foi à praça onde a corda pendia, enrolou-se nela e sacudiu-a tanto que o juiz, meio atordoado, 

saiu cá fora, na noite clara. Procurou aqui e ali quem pudesse ter tocado; viu apenas um cão a 

vaguear na rua deserta. Encolheu os ombros e deu meia-volta. Quando ia a entrar, a serpente 

ergueu-se de repente diante dele, estendeu a cabeça chata e disse com voz humana: 

— Há pouco, um soldado destruiu o meu ninho. Segundo a lei das leis, é justo o que ele fez? 

— Metes-me medo — respondeu-lhe o juiz. 

— Também tu, fica a saber. Mas devemos, por isso, perder a confiança no direito? 

— Claro que não — disse o juiz. O diabo tem a sua casa, Deus e os homens também. 

Segundo a lei das leis, a tua casa vale tanto como a minha. Amanhã, apresentarei a tua queixa ao 

rei. 

Na manhã seguinte, quando o juiz falou na câmara real, o rei cego colocou umas lentes azuis, 

para recordar o céu, meditou um momento e disse: 

— Que esse soldado devolva à serpente o seu ninho. E que não falte lá o mais pequeno tufo 

de erva. Exijo que fique exactamente como era antes de ele o esmagar. 

Tal foi feito nesse mesmo dia. 
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O rei, nessa noite, deitou-se cedo. Ora, enquanto ressonava na sua almofada branca, a 

serpente introduziu-se no quarto pela janela aberta. Segurava na boca uma pedra brilhante. Um 

escudeiro viu-a a deslizar pelo solo. Chamou a guarda. Postaram-se à volta da cama. 

— Deixem-na — disse a todos o Justo, sonolento. — Esse humilde animal conhece a lei das 

leis. 

A serpente ergueu-se prontamente sobre o leito. Subiu pelo edredão até à face do rei, depôs 

na sua fronte a bela pedra cintilante e partiu apressadamente por entre os pés das pessoas. 

O rei abriu os olhos. Já não era cego. Apagou a luz e adormeceu feliz. 

Henri Gougaud 
La Bible du Hibou 

Paris, Ed. du Seuil, 1993 
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Coragem 

A estrela de Erika  

Nota da autora 

Em 1995, cinquenta anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, 

encontrei a mulher de que fala esta história. O meu marido e eu 

estávamos sentados na borda de um passeio em Rothenburg, na 

Alemanha. Observávamos uns trabalhadores a limparem as ruínas do 

telhado da Câmara. Na noite anterior, um tornado tinha-se abatido 

sobre esta bonita aldeia medieval. Havia entulho um pouco por todo o 

lado. Um velho comerciante disse-nos que os estragos causados por 

este tornado se assemelhavam aos da última ofensiva dos Aliados 

durante a guerra. O comerciante entrou na sua loja e uma senhora, 

sentada perto de nós, apresentou-se como sendo Erika.   

Perguntou-nos se tínhamos vindo fazer turismo naquela região. 

Quando lhe disse que vínhamos de Jerusalém, onde passáramos duas 

semanas a fazer pesquisas, confessou-nos, com um suspiro, que 

desejava muito lá ir mas que não tinha dinheiro para a viagem. Ao ver 

uma estrela de David pendurada ao seu pescoço, disse-lhe que, no 

regresso de Israel, tínhamos passado pelo campo de concentração de 

Mauthausen, na Áustria. Erika confessou-nos que, um dia, tinha 

tentado visitar o campo de Dachau, mas que não conseguira 

franquear a porta.  

Depois, contou-nos a sua história… 
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Entre 1933 e 1945, seis milhões de homens e mulheres do meu povo foram mortos. Muitos 

foram fuzilados. Muitos morreram de fome. Muitos foram incinerados nos fornos ou asfixiados nas 

câmaras de gás. Eu escapei. 

Nasci em 1944. 

Não sei o dia. 

Não sei como me chamava ao nascer. 

Não sei em que cidade nem em que país nasci. 

Não sei se tive irmãos ou irmãs. 

O que sei é que, apenas com alguns meses, escapei ao Holocausto. 

Imagino muitas vezes como seria a vida dos membros da minha família durante as últimas 

semanas que passámos juntos. Imagino o meu pai e a minha mãe, despojados de todos os seus bens, 

forçados a abandonar a sua casa, enviados para o gueto. 

Talvez depois tenhamos sido expulsos do gueto. De certeza que os meus pais tinham pressa 

de deixar o bairro rodeado de arame farpado para onde tinham sido relegados, de escapar ao tifo, ao 

excesso de pessoas, à imundície e à fome. Mas teriam alguma ideia do local para onde estavam a 

ser enviados? Ter-lhes-iam dito que iam para um local mais acolhedor, onde teriam comida e 

trabalho? Terão chegado até eles os rumores sobre os campos da morte? 

Pergunto-me o que terão sentido quando os conduziram à estação, juntamente com centenas 

de outros judeus. Amontoados num vagão de transporte de animais. De pé, uns contra os outros, 

por falta de espaço. Terão entrado em pânico quando ouviram correr os ferrolhos? 

De aldeia em aldeia, o comboio deve ter atravessado paisagens campestres estranhamente 

poupadas ao terror. Durante quantos dias ficámos naquele comboio? Quantas horas os meus pais 

passaram apertados um contra o outro? 

Imagino que a minha mãe devia ter-me bem encostada a ela para me proteger dos maus 

cheiros, dos gritos, do medo, que reinavam neste vagão lotado. Tinha de certeza compreendido que 

não íamos para um lugar seguro. 

Pergunto-me onde estaria exactamente. No meio do vagão? O meu pai estaria junto dela? 

Ter-lhe-á dito que fosse corajosa? Terão falado do que iam fazer? 

Quando teriam tomado aquela decisão? Será que a minha mãe disse “Desculpa. Desculpa. 

Desculpa.”? Terá aberto a custo um caminho por entre aquela mole humana até à janela do vagão? 

Terá murmurado o meu nome ao embrulhar-me num cobertor bem quente? Terá coberto a minha 

cara de beijos e dito que me amava? Terá chorado? Rezado? 
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Logo que o comboio abrandou, ao atravessar uma aldeia, a minha mãe deve ter espreitado 

pela fresta do vagão. Ajudada pelo meu pai, deve ter afastado o arame farpado que ocultava a 

abertura. Deve ter esticado os braços para a luz pálida do dia. A única coisa que sei com certeza foi 

o que aconteceu a seguir. 

A minha mãe atirou-me pela janela do comboio.  

Atirou-me para cima de um pequeno quadrado de relva, junto de uma passagem de nível. 

Havia pessoas à espera de que o comboio passasse; viram-me cair do vagão de carga. No caminho 

que conduzia à morte, a minha mãe lançou-me à vida.  

Alguém pegou em mim e levou-me para casa de uma mulher que se ocupou de mim. Que 

arriscou a vida por mim. Calculou a minha idade e atribuiu-me uma data de nascimento. Decidiu 

que me chamaria Erika. Deu-me um lar. Alimentou-me, vestiu-me, mandou-me à escola. Fez tudo 

por mim. 

Casei aos vinte e um anos com um homem maravilhoso. Aliviou muita da tristeza que me 

assaltava com frequência, percebeu o meu desejo de pertencer a uma família. Tivemos três filhos, 

que hoje têm os seus filhos também. No rosto deles, reconheço o meu. 

Dizia-se outrora que o meu povo seria um dia tão numeroso como as estrelas do céu. Entre 

1933 e 1945 caíram seis milhões de estrelas do céu. Cada uma delas corresponde a um membro do 

meu povo, cuja vida foi rasgada, cuja árvore genealógica foi arrancada. 

A minha árvore lançou raízes. 

A minha estrela ainda brilha. 

Ruth Vander Zee; Roberto Innocenti 
L’étoile d’Erika 

Toulouse, Milan Jeunesse, 2003 
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Diligência 

A pedra no caminho  

Conta-se a lenda de um rei que viveu há muitos anos num país para lá dos mares. Era muito 

sábio e não poupava esforços para inculcar bons hábitos nos seus súbditos. Frequentemente, fazia 

coisas que pareciam estranhas e inúteis; mas tudo se destinava a ensinar o povo a ser trabalhador e 

prudente. 

— Nada de bom pode vir a uma nação — dizia ele — cujo povo reclama e espera que outros 

resolvam os seus problemas. Deus concede os seus dons a quem trata dos problemas por conta 

própria. 

Uma noite, enquanto todos dormiam, pôs uma enorme pedra na estrada que passava pelo 

palácio. Depois, foi esconder-se atrás de uma cerca e esperou para ver o que acontecia. 

Primeiro, veio um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes que ele levava para a 

moagem. 

— Onde já se viu tamanho descuido? — disse ele contrariado, enquanto desviava a sua 

parelha e contornava a pedra. — Por que motivo esses preguiçosos não mandam retirar a pedra da 

estrada?  

E continuou a reclamar sobre a inutilidade dos outros, sem ao menos tocar, ele próprio, na 

pedra. 

Logo depois surgiu a cantar um jovem soldado. A longa pluma do seu quépi ondulava na 

brisa, e uma espada reluzente pendia-lhe à cintura. Ele pensava na extraordinária coragem que 

revelaria na guerra. 

O soldado não viu a pedra, mas tropeçou nela e estatelou-se no chão poeirento. Ergueu-se, 

sacudiu a poeira da roupa, pegou na espada e enfureceu-se com os preguiçosos que insensatamente 

haviam deixado uma pedra enorme na estrada. Também ele se afastou então, sem pensar uma única 

vez que ele próprio poderia retirar a pedra. 
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Assim correu o dia. Todos os que por ali passavam reclamavam e resmungavam por causa da 

pedra colocada na estrada, mas ninguém lhe tocava. 

Finalmente, ao cair da noite, a filha do moleiro passou por lá. Era muito trabalhadora e 

estava cansada, pois desde cedo andara ocupada no moinho. Mas disse consigo própria: “Já está 

quase a escurecer e de noite, alguém pode tropeçar nesta pedra e ferir-se gravemente. Vou tirá-la do 

caminho.” 

E tentou arrastar dali a pedra. Era muito pesada, mas a moça empurrou, e empurrou, e puxou, 

e inclinou, até que conseguiu retirá-la do lugar. Para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo da 

pedra. 

Ergueu a caixa. Era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Havia na tampa os seguintes 

dizeres: “Esta caixa pertence a quem retirar a pedra.” 

Ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. 

A filha do moleiro foi para casa com o coração cheio de alegria. Quando o fazendeiro e o 

soldado e todos os outros ouviram o que havia ocorrido, juntaram-se em torno do local onde se 

encontrava a pedra. Revolveram com os pés o pó da estrada, na esperança de encontrarem um 

pedaço de ouro. 

— Meus amigos — disse o rei — com frequência encontramos obstáculos e fardos no nosso 

caminho. Podemos, se assim preferirmos, reclamar alto e bom som enquanto nos desviamos deles, 

ou podemos retirá-los e descobrir o que eles significam. A decepção é normalmente o preço da 

preguiça. 

Então, o sábio rei montou no seu cavalo e, dando delicadamente as boas-noites, retirou-se. 

 
William J. Bennett 

O Livro das Virtudes II 
Editora Nova Fronteira, 1996 
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Silêncio 

Jacob procura um deserto  

O professor de religião está a explicar às crianças por que razão os profetas e Jesus gostavam 

de ir para o deserto. 

— No deserto, o homem está completamente sozinho. Pode fazer silêncio e meditar. Pode 

pôr-se à prova e ver se consegue passar sem as coisas a que está habituado: sem boa comida e sem 

conforto, sem diversões e amigos. Não há nada que o distraia quando quer falar com Deus. 

— O Sr. Professor já esteve no deserto? — pergunta Jacob. 

— Já — responde o professor. — Depois de visitar Jerusalém fui até lá. Gostei tanto, que 

quase nem consigo descrever. 

“Eu também gostava de ir para o deserto” — pensa Jacob. Só é pena que à beira de sua casa 

não haja nenhum deserto, nenhum local onde possa ficar em silêncio e meditar. 

Ou será que há? 

No quarto de Jacob, a seguir ao almoço, não há barulho. Só ouve, baixinho, a música da 

Antena l vinda da casa do vizinho e a mãe a lavar a loiça na cozinha. No pátio, uma criança atira a 

bola repetidamente contra a parede, e ao longe ouve-se o ruído dos automóveis. 

Ali ainda há demasiado barulho para poder estar em silêncio, mas, se fizer um esforço, talvez 

consiga abstrair-se. Jacob vai perguntar à mãe se pode ir dar um pequeno passeio. 

Não é fácil encontrar na cidade um pouco de deserto. Talvez no parque, mas ao lado está a 

ser aberta uma estrada, e as máquinas fazem tanto barulho que nem se consegue ouvir os pardais a 

chilrear no arvoredo. 

Três quarteirões mais à frente, atrás da fábrica de calçado, há uma sucata. Está fechada com 

arame farpado, mas Jacob conhece um buraco por onde pode escapar-se. O local da sucata é uma 

paisagem deserta, só com canos de fogões, detritos, máquinas de lavar e peças de automóveis. Um 

homem já de certa idade caminha, curvado, por entre os montes de ferro-velho e recolhe metal. 

— Andas à procura de alguma coisa? — pergunta, olhando para Jacob. 
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Jacob salta novamente para a estrada e anda, anda, até chegar em frente da casa de Catarina. 

Sobe as escadas e toca à campainha. 

— Ando à procura de um local para meditar – diz-lhe ele. 

Ela condu-lo à sala, afasta para o lado livros e brinquedos com o pé, e encosta uma almofada 

à parede. 

— Pronto, senta-te aqui — diz ela. — Vou ficar quieta para tu poderes meditar.  

Catarina senta-se à mesa a fazer os trabalhos de casa. Não diz uma palavra nem olha uma 

única vez para Jacob. A sala está tão silenciosa que ele consegue ouvir a caneta de tinta permanente 

a arranhar o papel. E o ruído abafado que os sapatos fazem quando Cati roça a perna da cadeira, 

porque Cati nunca consegue sentar-se totalmente quieta. 

Jacob fecha os olhos. Ouve a sua própria respiração e admira-se por respirar tão devagar. 

Sente como a barriga sobe e desce quando respira. O sangue palpita-lhe levemente nas orelhas e 

também no pescoço. Cati foi muito simpática em tê-lo deixado ficar na sala, mas Jacob não lho diz. 

— Está-se tão bem aqui. Quase como no deserto. 

— Se andas à procura de um deserto, tens de ir à sucata. 

— Já lá estive — diz Jacob. 

— E?... 

— Nada.  

— Tens de atravessar devagarinho e com calma a sucata toda — diz Cati. — Não vás só pela 

beira. 

De regresso a casa, Jacob volta a entrar pelo buraco do arame farpado. 

— Então, de que é que andas à procura? — pergunta o velho.  

— De alguma coisa para a bicicleta? Talvez possa ajudar-te. 

— Eu só vim dar uma volta — diz Jacob, e continua por entre o ferro-velho. As pedras 

rolam-lhe por debaixo dos pés, escorrega, segue em frente. Ouve-se o vento a assobiar. Um cão 

ladra algures. 

No céu, bandos de gralhas voam em círculos. Jacob fica espantado. Nunca pensou que ali 

fosse tão calmo. Não há nada que o distraia. 

“Jesus” — pensa ele. — “O que achas do meu deserto?” 

Lene Mayer‐Skumanz 

Lene Mayer‐Skumanz (org.) 
Hoffentlich bald 

Wien, Herder Verlag, 1986 


