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Aprender a equilibrar a bicicleta da língua

Não esqueço, e creio que jamais esquecerei, a manhã em
que cheguei, na condição de repórter, a um terreno que havia
sido ocupado por índios pataxó, que ali protestavam contra
a ocupação ilegal de uma parte da reserva que a lei brasileira
reconhece como sua propriedade. Usavam, os indígenas, pinturas de guerra no rosto e no tronco, e atavios tradicionais cobrindo-lhes o ventre e a cabeça. Comiam arroz e feijão, misturando-os com os dedos até formarem pequenas porções que
levavam à boca. Estranhando tais hábitos, julguei, por breves
momentos, que necessitaria de um intérprete que me permitisse comunicar com aqueles homens e mulheres tão distintos. Erro meu. Como quaisquer outros brasileiros, eles falavam português. Entendemo-nos, por isso, perfeitamente,
a despeito das óbvias diferenças culturais e étnicas que nos
distinguiam.
Naquela manhã do ano 2000, perto de Santa Cruz de Cabrália, compreendi de forma prática o alcance da minha língua materna: a sua imposição política às diversas gentes de
um território tão vasto abrira caminho a que, quinhentos anos
depois do inaugural desembarque de Pedro Álvares Cabral,
me fosse concedida a possibilidade de dialogar sem obstáculos significativos com os habitantes de um continente longínquo e tão diverso, nos seus hábitos e gentes, daquele onde
nasci. Pude, deste modo, compreender as queixas que os
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motivavam a protestar contra a ocupação ilegal da reserva,
mas também as recriminações que mantêm relativamente
ao antigo colonizador do enorme país, diverso e ancho nos
4174 quilómetros que separam os rios Oiapoque e Chuí.
Um idioma é sempre, creio, resultado da demorada e contínua sedimentação de uma cultura. Nele se sintetizam os hábitos e as palavras de invasores e invadidos, colonos e colonizados, ocupantes e ocupados. A língua portuguesa está, por
isso, repleta de exemplos demonstrativos da passagem de muçulmanos, fenícios, visigodos ou romanos pelo pequeno território português, mas também das mestiçagens que as navegações nele foram gravando. Temos a língua cheia de áfricas e de
sertões, de desertos e oceanos, de selvas e de igarapés, de oxalás e atabaques. Que essas palavras continuem, hoje, a ser
aprendidas por jovens e adultos de todas as partes do mundo
é, de certa forma, a prova acabada de que a expansão e a miscigenação do nosso idioma foi capaz de o tornar útil à mais
elementar relação social que pode ser mantida entre seres humanos: a comunicação.
Enquanto aprendizes deste idioma na rede de Ensino do
Português no Estrangeiro, os participantes da segunda edição
do Concurso de Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa
transformaram-se, pelo exercício da literatura e do conto, em
contribuintes líquidos da ancestral e contínua construção de
um código global de comunicação e criação, revivificando-o.
Não por acaso, fizeram-no mergulhando simbolicamente nos
mesmos oceanos que permitiram a expansão do nosso idioma
e nas palavras de um dos seus mais universais autores, José
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Saramago. Deste modo, descobriram as palavras alforreca
e alguidar – ambas de origem árabe, presentes no conto “De
volta às origens” –, a palavra crustáceo, de origem latina, as palavras caligrafia e colosso, de raiz grega, ou o verbo assombrar,
herdado do castelhano antigo. E até inventaram palavras raras
como lusatês, aparecida no conto “Sopa de Letras”, e cidaquática, do conto “Os oceanos ganham cor”, assim imitando as
crianças que, numa conhecida canção do angolano Manuel
Rui Monteiro, se reúnem no Huambo para contar histórias
à roda de uma fogueira.
Um conto, escreveu o argentino Julio Cortázar, “é como
andar de bicicleta” – palavra de origem francesa que, nem por
acaso, conjuga termos do latim e do grego. Deste modo, cada
um dos 118 participantes no Concurso de Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa empreendeu um exercício que
pode ser comparado às primeiras e infantis tentativas de um
petiz que procura aprender a equilibrar-se num velocípede,
muitas vezes com o auxílio de rodinhas suplementares. O processo, porém, não é natural nem imediato. Nele participam
a angústia do medo, a hesitação e o assombro do desconhecido; o risco e a satisfação proporcionada por cada novo
avanço na arte de equilibrar a bicicleta.
Escrever – um conto, uma novela, um romance ou uma
carta de amor – é sempre, e também, resultado de um processo evolutivo, no decurso do qual muitas vezes o escrevente
metaforicamente cai e esfola os joelhos. Há-de, todavia, reerguer-se e voltar a tentar, até ser capaz de equilibrar a instável
bicicleta da língua. Cada um dos contos que tive o privilégio
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de ler constituem, pois, uma etapa na aprendizagem do
idioma. Um dia, estou certo, cada um destes novos escritores
há-de ser capaz de pedalar como um Joaquim Agostinho,
mantendo, para persistir na comparação de Cortázar, a velocidade e o equilíbrio que permitirão manter viva a língua que
partilhamos e na qual comunicamos, seja qual for o continente ou o país em que vivemos. Não é impossível, aliás, que
a expressão lusatês acabe por fazer parte do nosso léxico
comum – como amendoim, cachimbo ou macumba.
Manuel Jorge Marmelo
Padrinho e elemento do júri
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Categoria: Infantil-Juvenil A1-A2
Autora: Maria Ana Lampreia Kink, Alemanha

De volta
às origens

Muito longe daqui, no meio do oceano Pacífico, entre
a Califórnia e o Havai, existe um sítio com o nome “O Sétimo
Continente”. E não é para menos, pois trata-se duma ilha com
o tamanho da França que flutua no mar. Nesta ilha encontram-se existências diferentes – chamamos-lhe Lixo.
Lá, no maior depósito de lixo oceânico, podemos encontrar o Sr. Pneu, o Sr. Telemóvel, o Sr. Alguidar, o Sr. Saco de
Plástico e a Sra. Rede. Vindos de todos os cantos do Globo, arrastados pelas correntes até este sítio, são todos muito diferentes, mas muito amigos.
O Sr. Telemóvel é muito rabugento e todos os dias se farta
de dizer a mesma coisa:
– Isto chateia! Sou o modelo mais recente, e por estar supercheio de dedadas venho parar aqui!
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Mas, mesmo assim, continuo a ser supervalioso! Tirem já
estas criaturas supernojentas daqui! Imediatamente! Na China,
na minha casa, era tudo superbonito!
Então, calmamente, a querida Sra. Rede explica ao Sr. Telemóvel:
– O que tu chamas criaturas nojentas são peixes. Este é o
lar dos peixes, nós é que estamos a mais. Não temos outro sítio
para onde ir. Por isso, tens de aceitar estar rodeado de peixes
para o resto da vida…
– Pois é, mas eu não me importo porque os queridos animais marinhos fazem-me imensa companhia. Os meus minifãs! – interrompe o Sr. Alguidar.
É então que o Sr. Pneu pregunta:
– E eu como é que estou aqui, se sou feito para rodar na
estrada? E se me permitem dizer, dei várias vezes a volta ao
continente australiano, sem um furo!
– Também não sei como viemos parar aqui – responde
a Sra. Rede a pensar intensamente no assunto.
Realmente, a existência nestas condições é difícil de entender, pois a vida útil destes amigos já acabara há muitos
anos. Contudo a “vida” continuava…
A pobre Sra. Rede, vinda do Brasil, debate-se com mamíferos marinhos presos nas suas malhas. Outrora tinha pertencido a uma baliza e festejado os golos que a sua equipa marcava. Muitas vezes fora elogiada pelo seu desempenho, pois
não havia uma bola que passasse. Agora, toda rasgada é agressora, fere animais e está revoltada, mas resignada com a sua
sina.
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O Sr. Saco de Plástico passa dias e noites numa aflição
permanente, pois é confundido por tartarugas, julgando terem
encontrado uma alforreca deliciosa. Chegou a este sítio como
novo, e poderia ter continuado o seu serviço a transportar
compras. Mas fora descartado, num dia em que as crianças
em casa dele, lá em Portugal, o tinham utilizado para brincar
e ele se sujara.
Agora já lhe faltavam bocadinhos, algumas partes desfizeram-se na água salgada com os raios do sol, outras jaziam nas
barrigas das ditas tartarugas que lhe iam dando dentadinhas.
Todo contente está o senhor Alguidar que dá abrigo aos
peixes e outros seres marinhos, uma autêntica maternidade
oceânica. Debaixo das suas abas, muitos peixes eclodem e iniciam as suas vidas sob a sua proteção. Não pensa na sua vida
anterior, na Índia, cheia de trabalho árduo, enfiado num canto
escuro quando não era preciso e muitas vezes enxotado ao
pontapé quando não estava a ser utilizado.
Os anos foram passando e não passava um dia em que os
amigos não falassem sobre o sentido da vida. Olhavam em
volta e notavam que a ilha ia alastrando, cada vez se juntava
mais lixo naquele sítio. Os novos vizinhos eram bem-vindos,
mas todos sabiam que não era ali que deviam estar.
– Porque é que nós temos que estar aqui a magoar os pobres animais marinhos?
– Porque é que somos nós e não outros?
– Será que deve ser assim?
– Porque não tentamos fugir?
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Estas eram as perguntas mais frequentes que se discutiam
no pequeno círculo de amigos. Perguntas que ficavam sempre
por responder.
Certo dia, em que o sol implacável continuava a desintegrar as moléculas de plástico do grupinho de amigos, de repente, o Sr. Saco de Plástico reparou que estava a ser engolido
por uma baleia.
O pânico instalou-se com todas as suas facetas, seguido
por um silêncio absoluto. Já dentro da baleia, o Sr. Saco de
Plástico constata:
– Estou velho, sem propósito. Não presto para nada. Mas
não é assim que queria acabar.
– Seria melhor se ninguém acabasse assim, mas… pronto. –
Ouviu dizer a Senhora Rede aflita ao seu lado:
– Eu sou pacífica. Não devia ser ingerida.
Lá fora, os que escaparam, não conseguem conter o seu
desespero. Já sem forças, despedaçados, lamentam o acontecido.
E o tempo foi passando, até que um dia se começaram
a ouvir sussurros. Boatos sobre um barco que supostamente
os vinha buscar.
– Não se esqueceram de nós! – opina o Sr. Pneu.
– Será verdade? – contrapõe o Sr. Telemóvel.
– Existem barcos para nos levar daqui!? Mas para onde? –
pergunta o Sr. Alguidar, indignado.
– Eu estou tão bem aqui!
A imaginação dos protagonistas desta história não parava.
Uns sonhavam com a sua salvação, outros tentavam evitar
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o pesadelo que julgavam estar à sua frente. Factualmente estavam indefesos, neste sítio onde as correntes oceânicas se encontram para formar o remoinho que há anos os prendia. Não
havia como escapar.
– Vamos rodar até lá, ao barco! – sugere o Sr. Pneu todo entusiasmado e ingénuo.
– Eu não me mexo daqui. – contesta o Sr. Alguidar.
O Sr. Telemóvel não se atreve a falar, mas quer ir. Está contente, quer ir ao encontro desse barco que promete algo diferente, talvez até uma vida nova.
Não tiveram de esperar muito; os boatos eram verdade. Ao
fim duma tarde chuvosa, apareceram no horizonte dois barcos grandes a arrastar uma rede enorme entre eles. Todos
foram capturados pela rede e levantados a bordo dum dos navios. Os três amigos despediram-se, desejando boa sorte uns
aos outros. Quando foram separados, o ambiente era de esperança, de alegria e de satisfação. Até o Sr. Alguidar sentia qualquer coisa como antecipação. Mesmo hesitante, deixou-se
levar pelos ânimos dos seus companheiros.
A tecnologia moderna proporciona aos plásticos oceânicos o que os humanos considerariam um tratamento spa, com
sauna, banhos frios e limpeza das suas superfícies. Finalmente, foram vencidos pelo cansaço que os fez adormecer
profundamente.
Meses depois, algures na Rússia, um menino brinca alegremente com o seu drone. Sabe que todas as peças do seu
brinquedo foram fabricadas de materiais reciclados, mas desconhece as voltas que o lixo deu antes de se transformar no

16

De volta às origens

seu presente de aniversário. De repente, todas as coisas que
serão lixo como os nossos cinco amigos já foram, ouvem gritos
de júbilo vindos do objeto voador:
– Isto é supergiro! Vê-se tudo superbem! Estou a ver o mar!
O oceano tem de ser a coisa mais bonita do mundo. Superazul, imenso, a coisa mais maravilhosa do mundo. Suuuper…
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Categoria: Infantil-Juvenil B1-B2
Autora: Sofia Vincent, França

As conchas
cantam

“Plim”, “Shooooo”. A Naia olha as pequenas ondas que
abraçam a areia da praia. O som de pássaros andando nas palmeiras enche as suas orelhas. Caranguejos minúsculos sobem
na sua mão, fazendo cócegas. Naia fecha os seus olhos e sonha.
Ela é uma onda, pulando e dançando. O vento leva ela
para todos os oceanos do mundo. Ela brinca com surfistas
e observa todos os peixes e crustáceos. Naia está correndo ao
lado dos golfinhos, assistindo os seus pulos magníficos e…
– Naia! – chama a sua mãe.
A Naia corre para a sua mãe, para lhe ajudar com o jantar.
Ela mora em uma pequena cidade, no litoral, cheia de pescadores e marinheiros. Ela não quer acabar como a sua mãe, que
trabalha o dia inteiro em um emprego que não gosta. A única
coisa de que a Naia gosta na sua vida é da água. A água
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refrescante, gentil, forte e divertida. Ela só precisa escapar
para a praia, onde todos os seus problemas somem. Ela se
imagina como uma onda, livre e feliz. Só que ela não é uma
onda, é somente uma menina.
No dia seguinte, Naia corre na areia quente onde procura
conchas. Ela pensa que viu algo brilhante, debaixo duma
folha. Quando ela investiga, acha uma concha verde e rosa.
Esta é a concha que os pescadores detestam, pois fica presa
nas linhas de pesca. Naia vê outra, um pouco mais perto da
água. E outra. E outra. E outra. Ela segue a trilha de conchas
e, de repente, ela percebe algo. Está longe das palmeiras e da
areia seca, ela está no oceano, e a água partiu-se em dois para
a deixar passar! Olhando para os lados. Ela vê grupos enormes
de peixes, tartarugas dançando na corrente, corais brilhantes
e crustáceos correndo.
Nesse momento, ela acha a última concha, e, quando encosta ela no ouvido, a concha começa a cantar uma canção de
ninar.
– Naia!
A mãe da Naia lhe chamou para preparar o jantar. Escutando essa voz, Naia cai e chora. Como que ela pode retornar
a essa vida tão ordinária e dura, após ter visto tanta beleza?
Naia chora, chora e chora. As suas lágrimas salgadas caem,
caem e caem. As lágrimas enchem o seu espaço. A Naia fica
mais pequena, mais pequena e as lágrimas cobrem ela. Ela
deixa o oceano levá-la.
Naia fecha os olhos e sonha. Ela é uma onda. Acompanhando
as tartarugas, admirando os corais e carregando águas-vivas.
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Naia abre os olhos. Ela não vê o seu corpo, ela só vê água.
O seu coração está cheio de felicidade! Ela é uma onda, como
sempre desejou. Ela brinca com os surfistas e observa todos os
peixes e crustáceos. Naia nada ao lado dos golfinhos, assistindo os seus pulos magníficos. Ela acompanha as tartarugas,
admira os corais e carrega águas-vivas. Finalmente, está livre
e feliz.
– Naia! Onde cê tá?
Naia corre para a praia, até que se lembra que não é mais
uma menina. A sua mãe chora, gritando o seu nome. Naia
bate nos seus pés para lhe avisar que está lá. Mas a mãe continua a chamar seu nome, e sai correndo para procurar Naia.
Naia chora muito, tornando a água agitada. Ela volta à concha que canta para tentar voltar a ser humana, mas a concha
não canta mais. Naia começa a cantar desesperadamente,
mas nada acontece. Ela deixa o oceano levá-la.
Ainda hoje, se você acha uma concha verde e rosa, e a encosta na orelha, você pode entender a Naia cantar numa voz
triste, tentando voltar ao mundo humano.
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Categoria: Juvenil-Adulto A1-A2
Autora: Alizé Bewoin-Fils, França

O amor sobrevive
na escuridão

Era uma vez o Reino de Celestia, um reino longínquo construído à volta de um magnífico lago que, durante muito tempo,
se acreditou estar assombrado. Outrora, os homens viviam em
plena harmonia com o Universo, e este reino parecia um paraíso terrestre.
O problema foi o Homem que, guiado pela sua ganância,
começou a esgotar os recursos aquáticos, colocando em perigo os ecossistemas. Deixou de respeitar os ciclos da mãe Natureza, poluindo a torto e a direito e condenando os oceanos
à escuridão.
Um dia, durante uma sossegada expedição de pesca, surgiu, num turbilhão ensurdecedor, uma criatura que fez virar
um barco, algo que nunca antes tinha acontecido. Esta ameaçou de morte os pescadores que invadiam perigosamente
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o seu território. A criatura exigiu-lhes um sacrifício semanal
de modo que estes pudessem continuar a pescar nas suas
águas para alimentar as pessoas do reino. Uma aliança foi
então assinada. Com o passar dos séculos, uma certa paz
e harmonia se instalou.
Os anos passaram e, numa noite de lua cheia, nasceram
dois gémeos na família Dos Santos. Surpreendentemente,
nessa mesma noite, a criatura veio à superfície, mas recusou
o sacrifício. Nas semanas seguintes, a criatura começou a aparecer cada vez menos, até que um dia parecia ter desaparecido
completamente.
Os gémeos chamavam-se Manuel e Manuela. Os seus
nomes vêm do hebraico “Manuel”, que significa “Deus está
Connosco”, e, na realidade, desde o seu nascimento, o mundo
parece ter sido iluminado por um feixe de luz radioso e deslumbrante. Após todos esses anos passados com medo, o povo
voltou a encontrar a esperança e a alegria de viver. O nascimento daquelas crianças parecia um verdadeiro presente de
Deus para alegrar o coração de toda aquela gente.
Manuel e Manuela eram jovens curiosos, enérgicos, corajosos, gentis e atenciosos, que queriam sempre tornar felizes
aqueles que os rodeavam.
Certo dia, os gémeos decidiram mergulhar nas águas profundas do lago para fazer frente a esta enigmática criatura,
apesar de isto ser proibido em todo o reino. Eles foram à sua
procura. Esta criatura abrigava-se num velho barco naufragado, no segredo mais sombrio dos abismos.
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Os gémeos entraram no seu território, mas nem a avistaram nem a ouviram. À medida que avançavam com muita
cautela, eles sentiam-se cada vez mais oprimidos pelo ambiente angustiante que os rodeava. Seria isto um sinal de
alerta? Deveriam eles desistir da sua missão?
De repente, num gigante turbilhão, a criatura surgiu do
meio da escuridão. Nesse momento, Manuel e Manuela viram-na pela primeira vez. Ela tinha um corpo enorme e alongado, uma cara horrível e assustadora, tentáculos e dentes
pontiagudos, olhos negros e profundos como a noite e uma
cabeça pálida como a cal. Lançou-lhes um olhar profundo
e hipnotizante, revelador da sua sede de destruição.
Apesar desta arrepiante aparição, os gémeos mantiveram
o sangue-frio. Eles não tinham medo desta criatura obscura.
Manuel avançou e desafiou o seu olhar, parando muito próximo desta. Já Manuela alertava o seu irmão para os riscos do
seu comportamento. Se a criatura se enervasse, esta situação
tornar-se-ia muito perigosa para eles! Subitamente, o monstro
ergueu um dos seus tentáculos e bateu no rapaz, que desmaiou
de imediato. Nesse instante, Manuela ganhou coragem.
Olhando para o solo, avistou um pedaço de madeira. Impulsivamente, pegou nele e bateu brutalmente naquele horrível
monstro. Este perdeu os sentidos.
Manuela foi ao encontro do seu irmão e ajudou-o a levantar-se. Ambos olharam atentamente para a criatura à espera
de uma reação, mas ela não se mexia. Decidiram então aproximar-se mais um pouco. Passados alguns instantes, ela abriu
os olhos e tentou a todo o custo erguer-se, mas parecia estar
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presa. Os gémeos rapidamente concluíram que ela tinha perdido a força nos seus membros.
Manuel propôs que eles a eliminassem de forma a livrarem-se daquela maldição que assombrava a vida da população. No entanto, a sua irmã não estava nada de acordo e chamou-o à razão. Ela acreditava que, mesmo sendo diferente
e horrorosa, esta criatura era, acima de tudo, um ser vivo como
o Homem. Se ela tinha sido criada, era por uma razão especial. Fosse qual fosse essa razão, ela também tinha o direito
à vida. Manuela estava ainda convicta de que a sua crueldade
poderia talvez ser devida a um grande sofrimento, pois ninguém sucumbe a uma tal amargura, sem uma razão específica. Pouco importa a criatura em questão, o ser humano tem
o dever de curar os corações e as almas e, desta forma, garantir
o bem-estar e a sobrevivência de todos.
Os dois gémeos começaram a dialogar com a criatura para
a conhecerem um pouco melhor:
– Como te chamas? Por que razão é que vives aqui e atormentaste tanto o nosso povo durante anos a fio? – perguntou
Manuel.
– Porque é que estás tão triste e revoltado? – acrescentou
Manuela.
– Eu sei muito bem que o vosso povo não gosta de mim.
Sempre vivi nestas águas… – hesitou por alguns instantes e reformulou – Sempre vivemos nestas águas. Agora, aos vossos
olhos, não sou nem mais nem menos do que um monstro horrível. No entanto, quando partilhava este lago com o grande
amor da minha vida, tudo era diferente: vivíamos ambos aqui
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em paz e harmonia com a mãe Natureza. E foram os vossos
antepassados que a levaram para longe de mim. É por isso que
me sinto preso aqui para sempre.
– Como assim os nossos antepassados? O que é que eles
fizeram? – perguntou Manuel.
– Antigamente, eles pescavam apenas o necessário para se
alimentarem, mas, a dado momento, movidos pela ganância,
começaram a praticar pesca intensiva. Um dia, a minha amada
ficou presa numa rede de arrasto e, apesar de todos os esforços, não consegui salvar o meu único amor. Quando ela partiu, o vazio tomou conta de mim e apenas restou a saudade.
A rede que a prendeu à superfície foi a razão que me prendeu
às profundezas e à minha solidão. Nunca mais serei pai. Agora
que conhecem a minha história, apenas vos peço que não reproduzam os mesmos erros que os vossos antepassados.
O amor entre dois seres vale mais do que qualquer riqueza do
mundo.
Extremamente comovidos, aquando do seu regresso ao
reino, Manuel e Manuela convenceram os pescadores a pararem de explorar em demasia os recursos naturais. Graças à sua
intervenção, uma lei contra a sobrepesca viria a ser aprovada
de modo que todos sem exceção pudessem coabitar em paz
e harmonia.
Desde então, todos os anos, uma garrafa de champanhe,
bebida simbólica de felicidade e de sorte, é derramada sobre
as águas do lago a fim de celebrar a amizade e a convivência
entre o Homem e todas as criaturas marinhas. A Terra é a mãe
de todas as formas de vida e precisamos de a tratar com
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respeito. Todos os seres têm o direito de viver junto dos que
mais amam: o Sol brilha para todos; não condenemos ninguém à escuridão!
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Era uma vez, em 2130, um planeta único e congelado no
tempo no qual a memória do passado e a saudade pareciam
reinar. Este planeta era o único do Sistema Solar em que havia
registos de vida. Dizia-se, muitas vezes, que este teria até sido
concebido por uma entidade divina por tão belo que era; parecia ter sido criado à imagem da perfeição. Imaginem, caros
leitores, um mundo no qual havia água, vegetação, oxigénio,
rochas, frio, calor e vida! Parecia até uma miragem! Do menor
ao maior, todos os seres que populavam este planeta viviam
em simbiose e harmonia, estando ligados por um laço inabalável que lhes permitia assegurar a conservação da sua espécie. As espécies que lá viviam renovavam-se, apesar das crises
ecológicas. Estas crises eram cíclicas e repetiam-se incessantemente até à criação de um novo ser; ser este semelhante
a outros já existentes, mas dotado de uma real consciência.
Eles estavam plenamente cientes do mundo que os rodeava
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e das possibilidades intelectuais que a mãe Natureza lhes providenciava.
Ah, peço desculpa, ainda não me apresentei: eu sou a
“Voz”, uma entidade cósmica que observa a evolução deste
misterioso planeta e a expansão do Universo desde a sua criação aquando do Big Bang, há mais de treze mil milhões de
anos. É óbvio que, como já devem ter percebido, se eu estou
aqui a contar-vos a história deste famoso planeta Terra é porque esta não acabou assim tão bem…
Bom, onde é que eu ia? Ah sim, já sei, estava a falar dos
seres que lá moravam!
Todos juntos, eles podiam criar, realizar e construir muitas
coisas maravilhosas. Eles nutriam-se essencialmente de laços
sociais, de amor e de felicidade. Infelizmente, um dos maiores
defeitos desta nobre espécie era o seu apego ao dinheiro. A riqueza tornou-se, aos seus olhos, a motivação maior para fazer
as mais belas coisas, mas também, por vezes, as mais maldosas. Eles exploravam a torto e a direito os recursos naturais
não renováveis, destruindo os habitats de milhões de outras
espécies e derramando nos oceanos uma quantidade massiva
de resíduos. Enfim, como podem perceber, a situação tornou-se algo desastrosa!
A questão que se devem estar a colocar neste momento
é “Onde é que estão estes seres agora?” Posso dizer que, hoje
em dia, estes seres se encontram todos reunidos no fundo do
último glaciar existente na Terra. Eles conseguiram, graças
à tecnologia de ponta que desenvolveram, criar um grande espaço habitável sob o oceano a que chamaram Alma Lusa.
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“E que língua é que eles falam?” – perguntar-me-ão vocês.
Entre todos, eles escolheram falar português, porque esta
língua remontava às suas raízes e estava gravada nos seus corações.
“Quantos são eles?”
Apenas quinhentos e dois. Sigam-me então, vamos visitar
todos estes humanos. Atenção, a água no Planeta Azul agora
está muito fria. Vistam os vossos macacões para não ficarem
congelados!
Aqui estamos, olhem bem para este gigantesco motor
capaz de arrefecer o exterior do glaciar e aquecer a Alma Lusa.
É incrível, não acham? Olhem ali o José.
– O que estás a dizer? A missão do século?!
– Escuta, Voz, tens de vir connosco. Graças aos nossos
novos radares, conseguimos encontrar sinais de vida dos
Atlantes no fundo do oceano Atlântico!
– Os Atlantes? Como assim? Nem acredito! Vamos lá, depressa!
De facto, os Atlantes eram uma civilização situada numa
ilha submersa em pleno oceano Atlântico. Eles conseguiram
sobreviver graças à tecnologia de ponta que lhes tinha sido legada pelos extraterrestres. As florestas densas, os cereais raros
e únicos e os frutos em quantidade infinita nutriam toda a população dos Atlantes. A ilha possuía também monumentos
adornados com folha de ouro, grandiosas estátuas de mármore negro, branco e vermelho e ainda minas de um metal
lendário utilizado pelos deuses. A riqueza desta civilização
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não lhes subia à cabeça e eles nunca deixaram de ser justos
e virtuosos.
Eles viviam em paz segundo as leis de Poseidon, mas, com
o passar das gerações, os descendentes dos primeiros reis destas terras perderam a sua essência divina ao juntar-se com
mortais, sendo assim “corrompidos por uma injusta luxúria,
a concupiscência e o orgulho incessante de dominação”. Tal
como a armada ateniense, a Atlântida desapareceu do dia
para a noite após um brutal cataclismo. Desde essa funesta
data, nunca mais se tinha encontrado nenhum rasto deles…
Mas hoje é um dia de esperança! Começamos a ver uma
“luz ao fundo do túnel” ou, melhor dizendo, uma luz no fundo
de um oceano congelado de saudade e de passado!
Convido-vos, assim, a embarcar nesta aventura connosco.
Somos quatro a bordo: eu, João, Glória e Andreia. João é o ancião do grupo. Como nasceu em 2022, ele vivenciou todas as
fases deste maldito desastre com os próprios olhos e é graças
à sua memória do passado que poderemos talvez recuperar
a vida de antigamente. Meu Deus, temos tantas saudades das
nossas raízes! João repetia sempre as sábias palavras do ilustre
escritor José Saramago, que era um dos seus favoritos: “Somos
a memória que temos e a responsabilidade que assumimos.
Sem memória não existimos, sem responsabilidade talvez não
mereçamos existir”. Foi consciente desta responsabilidade
e com o objetivo de reparar este mundo tão maltratado pelo
Homem que João não hesitou nem um segundo em partir
à descoberta da civilização dos Atlantes. Glória, a sua neta,
encarregou-se de pilotar o submarino. Já Andreia, era uma
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professora de literatura que, querendo recuperar a glória do
mundo narrado por Camões, Pessoa e Saramago, se oferece
para ser cozinheira a bordo do submarino.
Estão prontos? Preparem-se, pois os radares indicam que
os Atlantes se encontram a uma distância de treze mil quilómetros da Alma Lusa.
Ao fim de oito horas de viagem nas profundezas submarinas, um turbilhão parece acertar-nos brutalmente.
– É o Mostrengo! Depressa, vamos dar meia-volta e fugir
daqui! – disse João.
O Mostrengo precipitou-se sobre nós, gritando:
«Quem é que ousou entrar
Nas minhas cavernas que não desvendo,
Meus tectos negros do fim do mundo?»
– Não se preocupem! Eu conheço um atalho! Este monstro
não nos vai impedir de salvar o nosso Povo! – exclamou Glória.
Corajosamente, a destemida capitã contornou o monstro
e, de repente, avistamos luzes.
– Segue as luzes, Glória, segue as luzes. As trevas já estão
atrás de nós, agora temos de chegar à luz. – gritou Andreia.
Rapidamente percebi que as luzes saíam das casas dos
Atlantes. Quanto mais avançávamos, mais tínhamos a impressão de que as luzes se afastavam. No entanto, nunca desistimos de rumar em direção à luz e lá chegamos!
Os Atlantes ficaram boquiabertos por nos ver. Eufóricos de
alegria, explicaram-nos que Poseidon tinha salvado, ao longo
de vários séculos, os homens mais sábios, ficando estes
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encarregados de refletir sobre o futuro da Humanidade e ajudar as civilizações futuras a não repetirem os mesmos erros
que conduziram à destruição quase total do planeta. Por essa
razão, eles viviam escondidos nas profundezas do oceano
à espera da vinda de viajantes na expectativa de, um dia, lhes
poderem abrir os olhos e os corações. Eles pretendiam, assim,
consciencializar as pessoas para os enormes perigos que os
seus comportamentos constituíam para a mãe Natureza e
para a sua própria sobrevivência. Esta explicação foi dada por
Iásonas, porta-voz da comunidade dos Atlantes. Glória sentiu
de imediato uma certa afinidade com Iásonas. João estava
cheio de questões. Iásonas mostrou-se disposto para responder a tudo da forma mais sincera:
“A Terra é um bem precioso e insubstituível: a nossa missão é protegê-la: Para o fazer, devem explorar os recursos naturais de forma moderada e consumir apenas aquilo de que
necessitam para sobreviver.
O dinheiro não deve ser usado para comprar tudo: o objetivo da Humanidade não pode ser o enriquecimento. Por
causa dos nossos erros do passado e do nosso apetite insaciável a todos os níveis, já perdemos quase toda a superfície terrestre. Hoje em dia, a sabedoria dos anciãos tem de ser transmitida e aplicada e a nossa esperança reside na alma das
crianças. Acredito que este nosso encontro representa o começo de uma nova era e de uma verdadeira tomada de consciência.”
Agora, tal como Saramago tinha afirmado, era tempo de,
sem esquecermos os fragmentos da nossa turva memória, nos
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tornarmos responsáveis pelo nosso futuro e construirmos algo
novo, uma luz que viesse mudar este mundo congelado no
passado. Esta luz seria assim fruto dos mesmos seres humanos que a tinham apagado. Já que fomos capazes de destruir,
também temos de ser capazes de assumir os nossos erros
e construir um futuro de união e amor. Amor este que surgiu
desde o primeiro olhar trocado entre Iásonas e Glória. Ecoaram de imediato na cabeça de Iásonas, Atlante mais maduro
do que a jovem Glória, as palavras que Saramago proferiu
sobre Pilar na dedicatória do seu livro “Pequenas Memórias”:
“A Pilar, que ainda não havia nascido, e tanto tardou a chegar”.
Ela não podia voltar sozinha para a sua civilização natal. Por
isso, Iásonas decidiu com ela voltar para a Alma Lusa, onde foi
muito bem acolhido por todos os habitantes e os incitou
a mudar o rumo dos acontecimentos e a adotar um novo
modo de vida mais sustentável e exemplar. Durante uma das
várias iniciativas que este casal organizou junto com João
e Andreia, Glória sentiu umas dores fortes e, de repente,
o sábio João disse:
– Tens no teu ventre a Luz do Futuro, Glória.
Esta Luz de que João falava apenas ganharia contornos humanos nove meses mais tarde.
Daqui a nove meses, a luz do olhar destes pais vai brilhar
tão fortemente que as estrelas terão inveja. Este novo ser poderá ter medo deste mundo que vê, mas vai ser o motor da
mudança. Tal como dizia Platão, “podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro; a real tragédia da
vida é quando os homens têm medo da luz”. Está na hora de
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agir e não ter medo da luz, o oceano de saudade ficou para
trás. Rumo ao Futuro, capitã!
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Só mais uns degraus, perna direita, depois a esquerda
e avançar. Avançar, avançar, só mais uns passinhos e passar
a porta. Grande convento! Não podia ter escolhido um tema
de tese melhor. Agora é apenas explorar. Mas tanta gente…
e crianças, claro, uma turma inteira. Tem de ser, vamos lá!
Devo ir primeiro pela direita ou pela esquerda? Não, vou em
frente.
Quando me disseram para escolher uma formação, não
havia nenhuma evidência. Fazer o que gosto, o que os outros
admiram ou o que eu já sei fazer? Não fazer nada nunca foi
uma opção, não se pode parar quando o mundo está em constante movimento. Então, pensando que a rotação do planeta
devia ser subordinada a mim e não eu subordinado a ela, decidi estudar as mudanças do mundo e as razões dessas alterações. «…construído durante a Inquisição». Que guias turísticos inoportunos! Como eu estava a dizer, decidi estudar as
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mudanças do mundo, mas, para ser mais específico, era sobretudo a evolução da narrativa de momentos históricos que
me interessava. Porque, como não pôr todo o nosso conhecimento em questão quando tudo o que pensamos saber está
sempre a ser refutado? Eu devia concentrar-me no convento
em vez de partilhar os meus pensamentos comigo mesmo…
Não é como se alguém estivesse na minha cabeça a ouvir
o que digo.
Barroco, espaçoso, cheio de história. Mandado construir
por D. João V, obviamente com ouro que não lhe pertencia,
mas grandioso, mesmo assim. Os pormenores dos muros são
intrigantes. Vou tocar, parecem rugo… Mas? Tenho de esfregar
os olhos. Não, não estou a perceber. Ferro, gotas, matérias-primas, tecido. Tenho que tirar a mão daqui. Tanto barulho. Não
consigo pensar. Vou tocar de novo. Não é uma boa ideia. Mas
tenho que tentar outra vez. Ó meu Deus, o que é que me está
a acontecer? Será isto real? Estou cansado, tenho de ir para
casa. Correr. Fugir. Rápido. Tenho de sair daqui. Ar livre. Ah!
Ah! Ah, que situação estranha, eu preciso é de dormir.
Não consigo dormir. Vou ver fotografias. Ver fotografias
é relaxante, e a minha mãe tem pelo menos seis álbuns dentro
do armário da sala. Ela sempre insistiu para que explorássemos a história dos nossos antepassados quando nos sentíssemos perdidos, e eu acho que este é o momento. Não consigo
parar de pensar no que aconteceu hoje. Ó avó, se somente pudesse dar as respostas a todos os meus questionamentos?!
Esta sala está fria. Provavelmente estava apenas a delirar, mas
como posso ter a certeza se não voltar lá?
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Já são 9 horas e ninguém vem abrir a porta. Vou começar
a subir as escadas. Alguém há de vir, entretanto. Ah, aqui está
o senhor, vamos lá, vamos lá! Vou entrar. Que calor. É melhor
abrandar. Ar, preciso de ar. Não sejas frágil, é só tocar numa
parede. Os meus dedos estão esbranquiçados, trémulos, estou
tão próximo da frieza desta pedra. Tenho de tocar. Outra vez,
está a acontecer tudo outra vez. Tenho de manter a cabeça
fria, estou prestes a ser um historiador e a minha missão é explorar. Eu estou a ver claramente o interior do muro, muro
este, evidentemente, composto de várias matérias-primas:
pedra, uns ferros por aqui e por ali, mas estes tecidos e estas
gotas não fazem sentido. Estou prestes a acreditar que isto não
é apenas um simples pedaço de tecido, mas sim pele. Não
pode ser. Porém, é tão parecido… E o cheiro destas gotas é tão
característico que não dá para duvidar. Tem de ser sangue.
O melhor que eu tenho a fazer é anotar tudo o que vejo num
bloco de notas. Será isto um osso de uma faringe? Calças não,
casaco, aqui está uma caneta e o bloco de notas. Vou observar
todos os muros, todos os recantos e todos os mais ínfimos detalhes e, quem sabe, talvez até descubra um elemento inédito
para a minha tese.
«Ó amigo, são sete da tarde, já lhe disse que temos de fechar!» Parece que tenho mesmo de ir, mas amanhã posso voltar, visto que não tenho mais nada para fazer. Devia ir comprar
uma sandes, ou um energizante.
«Explorem a história dos vossos antepassados», pfff, que
conselho tão útil, mãe, de certeza que nunca imaginaste quão
perdido me sentiria. De certeza que nunca imaginaste que
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o teu filho fosse capaz de ver coisas… inexplicáveis. Já vi e revi
todas as fotografias e nenhuma resposta. Explorar, explorar,
EXPLORAR! Claro! Os meus antepassados não se podem limitar aos meus pais e avós, tem de haver mais, mais pessoas,
mais história, mais respostas! Tenho de ir aos arquivos, eles
têm registos de nascimentos e mortes e árvores genealógicas
de praticamente todas as famílias da cidade. São quase 20
horas. A senhora Bernadete fecha a biblioteca às 19 horas, já
não vou conseguir entrar, não vale a pena. Vou para casa.
Estou fechado, estou a ser esmagado! Ajuda! Alguém!
Estou a sufocar! Não há ar! Ah! Pesadelo. Pesadelo. Foi apenas
um pesadelo. Que horas são? Três da manhã, perfeito. Só me
resta esperar.
Senhora Bernadete, aqui está você. Vou pedir-lhe o que
tenho a pedir e depois apresso-me até ao convento.
Cheguei, enfim. «Vem ajudar-me Fernando!» «Estou a ir».
Quem é que falou? Não me parece que a rececionista esteja
a precisar de ajuda, e as duas senhoras de idade no fundo da
sala estão a sussurrar. «Aqui, mais uma pedra». Quem está aí?
Ninguém está a falar, ninguém está sequer junto a mim. «Ela
foi acusada de bruxaria». Tantas vozes. Não é possível. «Vai ser
em público, na praça do centro, segundo o senhor padre». Calem-se! «Aleijei-me, estou a sangrar, a pedra não está lisa». Por
amor de Deus! «Se querem que fique bem feito, mais valia fornecerem materiais de qualidade». Que dor de cabeça! «Fernando, já ouviu falar da nova bruxa?». Mas qual bruxa? Parem
de falar, não faz sentido! As paredes! São as paredes outra vez!
«Um convento, dizem eles que isto vai ser». Memórias, são
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memórias de quando foi construído. Ficou tudo infiltrado nos
muros. «Vai ser às 16 horas», «e eu vou, que ela a mim nunca
me enganou». Tanta gente a falar ao mesmo tempo. O meu
bloco de notas, onde é que ele está? Rápido, rápido. Nas calças, sim. «Senhor, já lhe dissemos que fechamos às 19 horas.
Arrume as suas tralhas e ponha-se a andar.» Já? Como assim,
já são 19 horas? Ainda não acabei os meus apontamentos, as
pessoas não param de falar. Não posso ir embora agora.
“Senhor, despache-se”. Não posso, não agora, tenho que
ficar aqui! «AHHHH!» Alguém gritou. Deixe-me em paz, só
mais uns minutos! «Ajudem-me» O que é que está a acontecer? Espere! Preciso de saber o que está a acontecer! «Mandai-lhe com o cimento para cima, foram ordens do Santo Ofício.»
O quê? NÃO! «AHHH». Vem do chão! A pessoa está no chão!
Não, não me levem para fora! Não posso sair agora! Eu tenho
que ouvir, alguém tem de o ajudar, alguém vai ajudá-lo, tem
de ser! Não, espere, ninguém está a vir! «SOCORRO!».
«Está proibido de voltar a entrar neste Convento! Jovens
perturbadores…»
Senhora Bernadete, o que está a fazer aqui? “Filho, olha
o estado em que estás! Levanta-te do chão e limpa-me essas
lágrimas.” Eles tiraram-me de dentro do convento! Não posso
lá entrar, senhora Bernardete, você tem que me ajudar. «Já
viste que horas são e há quanto tempo te estás a debater com
os guardas?» Você não percebe senhora Bernadete, você não
estava lá dentro, você não ouve o que eu oiço. «Vá, eu tenho
boas notícias. Terminei as pesquisas que me pediste.» A minha
família. «Trouxe-te os documentos mais antigos que encontrei.
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Eles falam de uma tal Blimunda e da sua mãe. Não estive a ler
as histórias de cada pessoa, mas, pelos vistos, uma delas foi
condenada por bruxaria e havia rumores de que a outra tinha
uns certos… poderes.» Poderes! Alguém na família tinha poderes! Claro!
É hoje, o dia da apresentação da tese. Vou só recitar a conclusão mais uma vez. Assim, eu acredito que a história está
sempre a revelar um pouco mais das suas memórias e é necessário saber ouvi-las e respeitá-las. Como um certo autor
afirmou, «é preciso voltar aos passos que foram dados […].
É preciso recomeçar a viagem. Sempre.»1

1
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Menções
honrosas
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A vingança
dos peixes

Era uma vez (porque é assim que todos os bons contos começam) uma família de peixes. Na verdade, eram várias famílias. Nadavam todos pelo mar. Divertiam-se muito a jogar às
escondidas, jogavam futebol com conchas e tinham muitas
outras brincadeiras. Isto tudo para dizer que viviam uma vida
simples, mas cheia de alegria e felicidade. Viviam com outras
criaturas marinhas. Claro que, de vez em quando, havia um
“desaparecimento”, especialmente quando passava por lá um
tubarão, mas isso era a lei da Natureza, e nada podia mudá-la.
Porém, um dia, um peixe desapareceu sem ninguém saber
porquê. Estavam todos preocupados, porque ele não voltava.
Vários dias depois, outros peixes desapareceram. Portanto,
todos os peixes que ainda estavam vivos juntaram-se e decidiram explorar os oceanos. Poucos dias depois, um peixe voltou
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e contou aos outros o que tinha visto: era um monstro enorme,
com várias bocas que nunca se fechavam. Não se lhe distinguiam olhos. Ao ouvir isto, todos os peixes ficaram aflitos
e com medo. Brincavam muito menos, estavam muito mais
atentos e vigilantes.
Mas, um dia, dois peixinhos ganharam coragem, saíram
da casa deles e foram explorar o mar, para ver o monstro que
comia os peixes. Esconderam-se atrás das algas como costumavam fazer. Esperaram, esperaram, mas foram recompensados por tanta paciência, porque a criatura demoníaca voltou.
Comia tudo o que via, parecia que nunca conseguia saciar-se.
Tinha imensas bocas que nunca se fechavam. Apesar do pavor
que tinham, ficaram a observar e não fugiram. E fizeram bem,
porque, depois, eles viram uma coisa inacreditável: o monstro
não comia os peixes, mas guardava-os dentro da barriga. Depois subia para dentro do barco que o arrastava. Oferecia
todos os peixes que tinha aos humanos, estava ao serviço
deles. Foi então que os dois peixes perceberam que não era
monstro nenhum, mas era mais uma arma dos pescadores!
Isto era uma descoberta incrível! Cheios de medo, voltaram
rapidamente à terra deles (ou talvez devêssemos dizer ao mar
deles). Apesar da tristeza, todas as criaturas marinhas decidiram juntar-se e elaborar um plano: eles pegaram em todas as
navalhas bem aguçadas e colaram-nas umas às outras com
cola dos mexilhões, para fazer uma faca gigante.
No dia seguinte, foram pelo mar à procura do monstro
(que eram as redes dos pescadores). Finalmente chegou! Os
peixes saltaram para cima dele e destruíram-no com a faca
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gigante. Conseguiram libertar os peixes que estavam presos.
Depois, todos os peixes voltaram ao mar deles. O monstro
nunca mais voltou, e nenhum peixe voltou a desaparecer, tirando quando havia um tubarão. Os peixes viviam felizes de
novo, sem aquele monstro cruel e devorador.
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Uma planta
muito especial

Era uma vez um navio de marinheiros portugueses, que
tentava chegar à Índia para fazer trocas comerciais. Levavam
consigo um saramago, uma planta especial por ter um cheiro
muito interessante.
No meio do caminho eles foram atacados por piratas, cujo
capitão exclamou:
– Olá, bucaneiros de água doce! Bem-vindos em minhas
terras!
– Que terra? Aqui tem só água, revidaram os portugueses,
rindo.
– Ah, vocês são engraçados, disse o capitão, rindo sarcasticamente – Mas hoje, rapazes… não é um bom dia para piadas.
Marujos! Peguem-nos!
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Poucos instantes depois, todos os portugueses estavam
a bordo do navio-pirata. Após pegar tudo que estava no navio
português, o capitão gritou:
– Digam adeus ao vosso navio!
Com dor no coração, os portugueses assistiram ao seu
navio indo aos ares. Os piratas inspecionaram as coisas dos
portugueses e, quando acharam a planta de saramago, logo
pensaram:
– Com isto deve dar para fazer uma bebida de primeira!
Dois piratas ausentaram-se, levando consigo a planta
e, passados alguns minutos, voltaram com uma caneca. O capitão apontou para um português e disse:
– Você! Você aí! Você vai provar! Nós não queremos acabar
envenenados, não é, rapazes?
– Não, capitão, riram os marujos.
Relutantemente, o português bebeu a bebida.
Sentiu-se nauseado e desmaiou.
Em seguida, os piratas jogaram a planta de saramago ao
mar.
Outro exemplar dessa planta não foi encontrado.
Depois de passar algumas horas desmaiado, o rapaz se levantou, pegou um pedaço de pergaminho e uma pena e escreveu uma carta para pedir ajuda. Era uma linda carta, apesar do
conteúdo não ser o mais agradável.
Quando terminou, colocou a mensagem em uma garrafa
e a jogou no mar, na esperança de que alguém a encontrasse
e viesse salvá-los.
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Poucos dias depois, alguns portugueses, vieram de navio
e trocaram seus companheiros por ouro e prata.
Quando chegaram a casa, contaram a todo mundo sobre
suas aventuras.
O homem, que bebeu a bebida, recolheu-se sem dizer
uma única palavra. Sentou-se em frente a uma escrivaninha
e começou a escrever.
Escreveu livros notáveis e ficou muito conhecido. Por
causa disso, uma mulher o procurou, porque admirava seus
textos.
Eles se encontraram e logo se entenderam muito bem. Casaram-se e foram viver em uma ilha muito distante. Lá ele
tinha todo o tempo que precisava para se dedicar aos seus textos e à sua amada.
Após viverem muitos anos felizes nesta ilha, chegou o dia
em que ele faleceu.
Em cima de seu túmulo, ergueram um pilar em sua homenagem.
Entretanto, ao redor do túmulo nasceram alguns saramagos.
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Categoria: Infantil-Juvenil B1-B2
Autora: Anna Chevrier da Costa, França

A baía
encantada

“Os passageiros do voo das 9 horas em direção a Rhodes
são bem-vindos a bordo”. A voz off do avião indicou-me que
o avião ia descolar daqui a mais ou menos trinta minutos. Eu
estava tão ansiosa por finalmente ir de férias que trinta minutos pareciam uma eternidade.
Estávamos no mês de junho, as aulas já tinham acabado
e eu já não podia mais com a escola e todos os testes. Os meus
pais tinham resolvido ir passar férias em Rhodes, aproveitando para ir visitar os tios, que viviam lá. Costumávamos ser
muito próximos mas afastámo-nos, porque o meu tio mudou
de emprego, o que o obrigou a mudar-se para Rhodes com
a sua família. Eu estava cheia de saudades deles, pois já havia
dois anos que eles se tinham mudado.
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Depois de três horas de voo, finalmente, chegámos a Rhodes. Os meus tios estavam lá à nossa espera, sorridentes como
sempre. Fiquei desapontada quando reparei que o Miguel não
estava lá. A tia Helena explicou-me que ele tinha ficado a mergulhar na praia, o seu novo passatempo preferido. Fiquei a
pensar na sorte que ele tinha de viver perto do mar. Eu vivia
em Bragança e só ia à praia durante as férias de verão, quando
eu e a minha família íamos ao Algarve.
Finalmente, chegámos a casa deles. O trajeto demorou
quarenta e cinco minutos mas valeu a pena: a casa deles era
grande e branca (era uma casa típica grega) e tinha vista para
o mar. Depois de desfazer as malas, os meus tios propuseram-me ir para a praia encontrar o meu primo, o que aceitei, cheia
de entusiasmo.
A praia era linda! Fiquei muda de espanto quando cheguei
lá. Encontrei equipamentos de mergulho para duas pessoas,
juntamente com um bilhetinho do meu primo. Percebi tudo.
Ele não tinha ido buscar-me no aeroporto, porque queria acabar de preparar a sua surpresa. Ouvi alguém a chamar-me e
virei-me para trás. Era o Miguel. Corremos e abraçámo-nos.
Tinha tido tantas saudades!
O meu primo ajudou-me a vestir o equipamento de mergulho e fomos para a água. Foi a melhor experiência da minha
vida inteira. Tudo era tão bonito! Vimos peixes grandes, pequenos, azuis, amarelos, vermelhos e verdes. Os corais coloridos e as conchas acentuavam ainda mais a magia do ambiente. Estava maravilhada a tentar ver todos estes elementos
quando algo chamou a minha atenção: um objeto de forma
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estranha. Fiz sinal ao Miguel e fomos juntos ver do que se
tratava. Era uma garrafa de vidro na qual se encontrava um
papel dobrado. O meu primo e eu decidimos voltar para
a praia e tentar descobrir mais informações sobre o que o Miguel e eu decidimos chamar de “garrafa misteriosa”.
Desdobrámos o papel e vimos que se tratava de um poema
e de um mapa (que parecia ser o mapa de uma caça ao tesouro, pois tinha uma grande cruz vermelha). O poema era
o seguinte:
“Neste lugar assinalado
Encontrarás um tesouro
Que deverá ser bem conservado
Pois vale mais do que qualquer ouro.”
Gostávamos de ter ido à biblioteca para obter mais informações sobre a localização da cruz do mapa, já que o Miguel
não a reconhecia, mas os nossos pais obrigaram-nos a esperar
pelo dia seguinte (eles tinham marcado uma ida ao restaurante e não queriam perder os nossos lugares).
No dia seguinte, mal acordámos fomos logo em direção
à biblioteca da cidade. Não nos tínhamos apercebido que
a nossa pesquisa podia demorar muito tempo. Arregaçámos
as mangas e começámos a escolher vários mapas da ilha de
Rhodes, que talvez nos pudessem ajudar. Após umas duas
horas e meia, o Miguel deu um grito: “Levantei-me logo e fui
verificar com os meus próprios olhos a sua descoberta. Ele
tinha razão: a localidade que tinha encontrado correspondia
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mesmo ao nosso mapa. Como já eram duas da tarde, decidimos ir almoçar antes de começar a nossa expedição que, pelos
vistos, ia demorar uma hora. Só podíamos ir a pé porque os
meus pais e tios tinham levado o carro para ir ao porto e ver
o sítio onde esteve a imponente estátua do colosso de Rhodes.
Eram quatro da tarde quando começámos a nossa caminhada. O Miguel tinha preparado o mapa que nos guiava e ia
à frente, transportando uma mochila onde tinha posto uma
bússola, duas maçãs e duas garrafas de água para nos hidratarmos, pois a temperatura em Rhodes, às vezes, atinge os
trinta e cinco graus.
Depois de ter caminhado bastante tempo, o meu primo
disse-me com alívio que estávamos quase a chegar e que
a parte mais complicada da excursão ia começar. Ele parou no
meio de vários arbustos e disse:
– Pronto, agora só nos falta procurar. O mapa indica que
o tesouro se encontra por aqui – disse, apontando por um buraco que se tinha formado no meio das plantas. – Queres ir
primeiro?
Aceitei e, com medo, entrei naquela abertura, na qual
poderia encontrar um tesouro, o que mudaria totalmente a
minha vida.
– Então, encontraste alguma coisa? – perguntou o Miguel.
Mas eu não respondi. Não consegui falar. Estava muda de espanto. Ali, à minha frente, encontrava-se a praia (e paisagem!)
mais bonita que eu alguma vez vira.
As águas cristalinas e transparentes, as rochas, e a vegetação compunham um panorama perfeito, e só dava vontade de
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lá ficar para sempre. Ouvi passos atrás de mim. Era o meu
primo que, preocupado por não ouvir nenhuma resposta
minha, também tinha entrado no meio dos arbustos.
Avançámos com cautela naquela praia de sonho. Tudo nos
parecia tão irreal! A voz do Miguel fez-me “da minha contemplação:
– O que está escrito naquele cartaz?
– Não sei – respondi –, mas podemos ir lá ver, porque agora
deixaste me cheia de curiosidade.
Quando chegámos lá, li em alta voz:
“Parabéns! Já encontraram o tesouro:
Esta baía encantada e maravilhosa.
Sabem que devem tratá-la como se fosse ouro
Pois a poluição anda a estragar esta praia formosa.”
Assim acabou a nossa excursão, que nos ensinou uma
nova lição, devemos tratar bem de toda a vegetação que nos
rodeia com atenção!
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Entre terra e oceano
(ou a história de uma
amizade improvável)

Era uma vez um mundo de plástico e de lixos: os oceanos.
Neste mundo viviam espécies desconhecidas da raça humana.
Portanto, uma delas era muito mais inteligente e perspicaz do
que nós, humanos. Eles eram chamados de Glubalus, a raça
dos homens-peixes. Eles viviam escondidos nos mares, rios
e oceanos, com medo da poluição exterior. Os Glubalus tinham um poder: transformar-se em qualquer animal marinho. Já viste um cardume? Então, eram provavelmente Glubalus transformados a fazer uma corrida…
Mas a história de hoje é sobre um homem-peixe que era
extremamente curioso. Seu nome era Xiham. Ele era como
todos os outros da sua raça: olhos verdes, pele azul, cauda
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branca e tinha o poder de se transformar. Somente uma coisa
o diferenciava dos outros: a sua vontade de conhecer o mundo
além das águas. A sua coragem era tão forte que poderia levantar um boi bem pesado. Mas um boi, Xiham não sabia
o que era…
Um dia, na sua infância, Xiham tentou aproximar-se de
uma praia. Ele sabia perfeitamente que não devia estar naquele local, porque a sua mãe sempre dizia: “Filho, não se
aproxime da superfície da água. As criaturas ferozes que vivem
lá poderiam te sequestrar.” Mas Xiham era uma criança e queria arriscar. Assim, começou a subir, subir e subir até estar
quase com a cabeça fora da água. Onde estava, a pressão da
água era tão baixa que sentia o seu corpo leve como um grão
de areia. Pela primeira vez na vida, ele estava feliz. O sentimento de felicidade o abraçava como um carinho materno.
Xiham colocou a cabeça fora de água. Respirava! Ele respirava!
Essa sensação do ar entrando pelo nariz e saindo pela boca
passando pelos pulmões… essa sensação, Xiham a estava vivendo plenamente. Devido à luminosidade, os olhos de Xiham
não enxergavam. Ele, que estava habituado aos fundos marinhos e ao escuro, demorou alguns segundos para poder ver
alguma coisa. Ao longe, via seres vivos. Alguns tinham a pele
branca, outros a pele preta. Tinham coisas estranhas na cabeça. Pareciam algas finas e de várias cores: pretas como
o peixe betta, outros marrons como o paru e outros loiros
como o sol, que tinha descoberto há alguns segundos. Depois
de ter admirado esta cena durante minutos, decidiu aproximar-se. Transformou-se num peixe minúsculo, do tamanho
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de um dedo, e dirigiu-se para a praia. Chegou à areia e “destransformou-se”. Num primeiro momento, nada aconteceu,
mas, depois, todos estavam a o olhar paralisados. Desde então,
tudo foi muito rápido: todos começavam a correr e a gritar
para todo lado. As pessoas se empurravam para sair da praia.
Somente uma criança ficou. Ela tinha o mesmo tamanho que
Xiham. Essa pegou-lhe na mão e perguntou-lhe: “Vamos ser
amigos?”. Xiham não entendeu. Eles não falavam a mesma língua. A criança tinha entendido isto, então sorriu-lhe. Era um
sorriso tão puro e cristalino que não mostrava qualquer medo.
Porém, nesse exato momento, duas pessoas aproximaram-se
e levaram a criança. O Xiham ficou perplexo, um barulho ensurdecedor! Um homem tinha chegado com uma arma! Com
medo, Xiham voltou nadando para o fundo do mar. Desde
este dia, todas as noites, Xiham sonha com este menino. Se
lembra do seu sorriso e do seu olhar…
Hoje, Xiham vai comemorar o seu décimo oitavo aniversário. Está sentado no sofá, e pensa no seu passado, especialmente naquele dia. Ele está decidido. Hoje irá à superfície
para encontrar aquele menino. Desde aquele dia, Xiham ia
todas as noites a um restaurante, que estava fechado, se transformava numa ostra e esperava que o restaurante abrisse.
Assim, aprendia a língua dos humanos. Mas ele tinha pouco
tempo! Tinha de se apressar, senão, os seus parentes iam se
preocupar. Assim fez durante meses, até saber falar a língua
dos humanos. Agora falava como um humano, com o seu sotaque e os seus gestos. Voltava todos os dias ao restaurante,
que virou uma escola para Xiham, onde treinava o que tinha
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ouvido. Agora só tinha um último problema: a sua aparência.
Xiham não tinha ideia de como resolver este problema. Mentira! Tinha uma ideia sim! Talvez indo à superfície com a sua
aparência de homem-peixe. Podia transformar-se em caranguejo, para não arriscar ser visto. Ele decidiu que no dia seguinte, tentaria a sua sorte. Xiham foi dormir e, no dia seguinte,
partiu em direção ao restaurante. Estava apreensivo, mas,
para a sua surpresa, quando saiu da água, a sua pele virou
branca e tinha esses fios na cabeça. A sua intuição estava certa!
Saiu da água e viu um homem ao longe. Oh não! Ele viu provavelmente o Xiham se transformando. Decidiu aproximar-se
do homem. O humano não parecia espantado e estava sorrindo.
Como Xiham não o tinha reconhecido?! Era ele, o mesmo menino! Ele aproximou-se de Xiham e disse de uma voz calma:
“Eu sabia que não era somente um sonho, que era a realidade.”
Os dois começaram a conversar. Conversaram sobre absolutamente tudo: família, amigos… Xiham contou sobre a sua vida
no oceano e o menino que virara homem contou a sua vida na
superfície. Desde aquele dia, Xiham e o seu amigo encontravam-se sempre na beira do mar para conversar e passear. A família de Xiham era contra essa amizade, mas vendo a sua
força, deixaram-nos encontrar-se um com o outro. E assim viveram amigos para sempre.
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Nada é mais belo
do que a vida

Eu fui na minha vida passada o que se pode definir por um
ser como tantos outros: uma pessoa normal que tinha uma família, amigos e até alguns inimigos. Nada mais, nada menos.
Levava uma vida folgada numa aconchegante moradia com
piscina. Tinha tudo de que precisava para ser feliz. Era o patrão de uma grande companhia de cosméticos. Para ser totalmente honesto convosco, posso dizer que ganhava muito bem
a minha vida.
Conto esta história no passado, pois hoje já nada é assim…
Não passo de um mero pensamento, não sou mais do que
estas poucas palavras aqui transcritas. É com estas simples
palavras que vos vou revelar a minha história e talvez esta vos
comova… ou não.
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Desde pequenito, nunca perdi tempo a pensar nos outros,
eu era a minha única prioridade: passava à frente de tudo e de
todos. Os meus amigos, eu comprava-os. Graças à minha fortuna, era muito popular. Esmagava num piscar de olhos todos
os que ousassem contrariar-me. No entanto, um dia, tudo isto
mudou. Durante uma festa num magnífico iate, bebi um
pouco de mais, confesso mesmo que estava bêbado. Tentei
subir para o tabuleiro superior da ponte, mas, de repente, falhou-me o pé e caí à água. O problema é que nunca tinha
aprendido a nadar (“para que é que isso me poderia ser útil?”
– dizia eu). A vida passou-me diante dos olhos e fiquei sem ar.
Nesse momento, metamorfoseei-me no mero pensamento
de que vos falei no início; em ideias sem corpo que afundavam progressivamente num oceano de ficção.
Acordei desnorteado, com a visão turva. Demorei largos
minutos a reconhecer o lugar onde me encontrava. Estava
exatamente num recife de coral mesmo no meio do oceano.
Tentava mexer os membros, sem sucesso. O meu metro e oitenta e cinco de altura tinha desaparecido. Os meus braços
e as minhas pernas passaram a ser barbatanas, a minha pele
cobriu-se de escamas e o meu tronco tornou-se redondo
e branco. “A minha mente está a divagar. Eu vou acordar e isto
tudo não passará de um sonho”. Por muito que tenha pensado
que voltaria ao meu corpo, nada mudou e, agora, tinha-me
tornado num peixe. Comecei então a nadar de modo a explorar o meu novo habitat. “Eu nunca me tinha interessado
por nada no passado. Como poderia eu agora reconhecer
este lugar? Onde é que se situa? Quem vive aqui? E, mais
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importante do que tudo, como se sobrevive aqui?” Pela primeira vez na vida, senti-me um pedaço de nada, ínfimo e ignorante.
Estava a nadar sem rumo nestas águas monótonas, quando,
de repente, avistei ao longe uma enorme sombra preta, gigantesca! Decidi aproximar-me com prudência. Esta sombra não
se mexia. À medida que me aproximava gradualmente, delineava melhor os seus contornos. Eram os destroços de um
imenso navio que o tempo tinha degradado. Decidi então
fazer desta velha embarcação o meu novo abrigo temporário.
Não sei ao certo quanto tempo fiquei aí, mas quando saí,
tive a sensação de ter envelhecido dez anos. Lá em cima, talvez já me tivessem enterrado! Comecei a nadar. Já que era
obrigado a viver nesta pele, ao menos que fizesse algo. Viajar
pareceu-me a melhor das opções.
À medida que avançava, deixei de ver a luz do Sol através
da água e comecei a ter dificuldades em respirar. Já não sabia
onde era a superfície, nem onde eram os abismos. O ambiente
envolvente oprimia-me.
Comecei a entrar em pânico. Tentei nadar mais depressa,
mas era como se alguma força me puxasse para trás. Procurava luz, precisava de luz, a luz da superfície era o meu único
ponto de referência, eu precisava dessa luz! Subitamente, deixei de conseguir mexer as barbatanas. Algo me engolia para
o fundo do oceano. Perdi os sentidos.
De repente, a luz bate nos meus olhos, um barulho ensurdecedor ecoa nos meus ouvidos e sinto picos a cravarem-se na
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minha pele. Uma voz, que parecia sair da minha cabeça, começa a falar:
“Bom dia, até que enfim acordaste! Já há algum tempo que
estavas desmaiado.” Ao abrir os olhos, vi diante de mim um
magnífico peixe cor de laranja com tons azulados.
– “Quem és tu?” – perguntei eu.
– “Ó, desculpa, ainda nem me apresentei. Chamo-me Lisandro. Encontrei-te logo depois de teres desmaiado. Tu estavas preso nos resíduos lançados ao mar pelos humanos. Poderias ter morrido. Graças a Deus, encontrei-te a tempo. Segundo
o que pude constatar, não és da zona!
– É verdade! Na realidade, eu sou de muito, muito longe!
É uma história bastante longa.
– Ó, mas eu tenho todo o tempo do mundo!
Comecei então a contar-lhe a minha história, tal como fiz
convosco. Já ele, explicou-me a vida marinha.
– Os humanos encheram o oceano de toda a espécie de
detritos. Eles estão a destruir os ecossistemas e a matar-nos
a pouco e pouco. Brevemente, a água vai desaparecer e só restará um mar de detritos a perder de vista!
Foi então que me lembrei do tempo em que vivia na Terra
e que fazia parte desse grupo de humanos que poluíam o Ambiente. Na verdade, posso mesmo dizer que era o pior deles
todos. Nesse instante, arrependi-me, arrependi-me de todos
os meus atos, arrependi-me de todos os mínimos gestos
e desta ignorância em relação a tudo o que me rodeava. A vida
tinha todas as razões para me fazer sofrer, tendo em conta
todo o sofrimento que causei à Natureza.
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Lisandro interrompeu a minha linha de pensamento:
– Acho que tenho uma ideia de como te podes tornar novamente humano.
– Esquece isso, eu não quero, já não quero mais. Apenas
tive direito ao que merecia.
– Talvez sim, mas ainda podes reverter o curso dos acontecimentos. Para voltares a ser humano, terás de fazer algo em
troca.
A minha cabeça começou a andar à roda: O que deveria eu
fazer? Se aceitar a proposta, serei eu capaz de cumprir com
a minha promessa? Sem reação, a minha língua foi mais rápida do que os meus pensamentos:
– Sim! Faz com que eu me torne humano novamente, por
favor.
Saímos do abrigo de Lisandro. Disse-me que me ia levar
a uma gruta submarina para encontrar “aquelas que tinham
o poder de mudar o meu destino”. Ele avançava à minha frente
e eu seguia-o. Ainda tinha dificuldades em acreditar que iria
reaver o meu corpo. Estava de cabeça perdida, mas rapidamente recuperei os sentidos, pois, à nossa frente, apareceu
um enorme tubarão. Fiquei em pânico. Comecei a nadar
como nunca antes, depressa, cada vez mais depressa, mas
o tubarão ia-me alcançar. Pensei que estava tudo perdido
quando, de repente, Lisandro me agarrou pela barbatana e me
puxou para dentro de um recife de coral. Salvos! Continuamos
o nosso caminho com alguma desconfiança. Mal chegamos
ao nosso destino, travei conhecimento com três magníficas
sereias. Elas explicaram-me que, uma vez humano, teria de
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agir de modo que os mares e os oceanos se tornassem novamente um paraíso de água límpida isenta de detritos. Se cumprisse a minha missão, teria a mais bela vida de sempre! Ainda
mais bela do que todas as riquezas do mundo! Todavia, se voltasse à minha antiga vida, nunca mais conheceria o sentido da
palavra ‘felicidade’. Aceitei então esta nobre missão!
***
– Doutor, Doutor! O meu filho mexeu-se! Acho que ele
acordou!
Abri os olhos e vi o meu pai de pé ao lado da cabeceira.
Estava num quarto de hospital.
– Ó, meu querido! Voltaste a ti! – exclamou o meu pai.
– Quando te encontrámos, tu estavas gelado. Foi como se a tua
alma tivesse escapado do teu corpo. Foi horrível! Graças
a Deus, regressaste para junto de nós!
– Papá, preciso de te contar algo de fundamental. Quero
mudar de vida…
***
“Bom dia a todos! Estamos aqui hoje presentes para uma
nova emissão de Bloom.”
Como todas as terças-feiras, eu gravo a minha emissão
para a proteção dos mares e dos oceanos. Depois da minha
desventura, mudei de trabalho. Tornei-me oceanólogo e alterei todos os maus hábitos que tinha. Parei de comprar
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produtos com plástico e vendi todos os bens a fim de defender
o meu ideal: a proteção do Ambiente. Criei diversas associações, de entre as quais a Bloom, que luta no quotidiano contra
a poluição dos mares e dos oceanos. A minha vida nunca tinha
sido tão maravilhosa. Acho que posso dizer que concretizei
a minha missão e, além disso, encontrei um sentido para
a minha existência. Em jeito de conclusão da minha história,
gostaria de partilhar convosco o meu pensamento, aquele de
que vos falei no início e que muito amadureceu: “Nada é mais
belo do que a vida! Não a desperdicem e respeitem a Natureza.”
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Noite tensa na
terra do pecado

– Zé! Zéééé. …! Onde estás? – gritava a mãe desesperada,
pois não sabia onde andava o filho. Eram quase oito horas da
noite, A Noite caía e ele ainda não tinha voltado para casa.
Correu lindamente para o quintal e, com a voz tremida de pânico, avisou o marido que estava a regar uma macieira.
– Onde está o rapaz? – perguntou-lhe o marido.
– Olha, José, saiu de manhã com as ovelhas para pastar
nesta Terra do Pecado e de Todos os Nomes, Deste Mundo
e do Outro, levando unicamente na sacola A Bagagem do
Viajante, um naco de pão e uma botija de água, o Manual de
Pintura e Caligrafia, Os Apontamentos para estudar a História do Cerco de Lisboa, O Caderno, o lápis e a borracha,
porque na próxima semana tem vários exames na escola. Não
sei o que fazer. O que achas?
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– Espera, Maria, vou dar uns berros, a ver se me ouve, ali
ao lado, de cima do monte.
A distância que separava o quintal da colina foi percorrida
a tal velocidade que não se deu conta de que tinha pisado
O Lagarto que estava à beira do caminho.
– Zéééééé …, Zéééé … – À sua volta só se ouvia o eco da sua
potente voz. O Zé não dava sinal nenhum de vida, não respondia, e o cão, que normalmente acompanhava o rebanho,
também não. Preocupado e triste, só lhe passava o pior pela
cabeça. Ajoelhou-se e com as mãos erguidas para o céu resplandecente de estrelas e pediu, implorando O Evangelho Segundo Jesus Cristo, ou seja, que a divina providência o ajudasse. Ao mesmo tempo, começaram a passar-lhe pela cabeça
As Pequenas Memórias descritas nos Cadernos de Lanzarote, escritas pelo Saramago no ano de 2006, talvez O Ano da
Morte de Ricardo Reis. Soluçando, sufocado pela angústia, lá
se foi levantando do chão. Levantado do Chão, ouvia o Silêncio da Água que corria no ribeiro ao fundo da colina.
Não valia a pena ficar ali à espera, o melhor era voltar para
casa. Podia ser que o Zé já tivesse chegado a casa enquanto
esteve ali. Pouco a pouco, foi descendo a colina sob o luar prateado de agosto, tropeçando aqui e ali sem saber bem porquê
e em quê. A preocupação era tanta que não se deu conta de
que tinha tropeçado, que aquele Objeto Quase lhe tinha destroçado os dedos do pé direito.
Arranhado e amargurado, chegou a casa esperançado de
que o Zé já tivesse regressado. Esperava-o a mulher sentada
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num banco, acompanhada de alguns vizinhos que a confortavam, suspirando pelo regresso do filho.
– Então, José, viste ou ouviste alguma coisa pelo monte?
perguntaram-lhe todos em uníssono.
– Nada, mesmo nada. Só a minha voz é que se ouvia ao
longe, parecia a voz d’ O Homem Duplicado. Nem ele nem
o cão, nem os lobos, nem os mochos, não se ouvia ninguém,
só a água do ribeiro que corria lá em baixo.
– O que é que vocês querem fazer, então? – perguntaram
os vizinhos.
– Acho que devemos esperar até amanhã de manhã – disse
a Maria. O Zé é uma pessoa responsável, conhece bem os
campos e as azinhagas. Acho que devemos esperar. Vamos
todos descansar e amanhã será outro dia.
As badaladas compassadas do sino da torre da igreja
davam a meia-noite. O ranger das dobradiças enferrujadas
das portas era interrompido pelo ruído da porta que se acabava de fechar. Um pouco por todo o lado se ouvia o tilintar
das chaves que davam, voltas circulares para passar a língua
da fechadura. Corriam-se as cortinas das janelas, apagavam-se as luzes de casa e estranho um silêncio se apoderava da
aldeia. Era a hora de dormir e de descansar para ganhar forças
para o dia seguinte.
Em casa do José e da Maria, um casal modesto unido pelo
amor e pelas dificuldades, vivia-se o drama entre a preocupação e a esperança. Antes de se ir deitar, a Maria passou pelo
quarto do Zé, como sempre o tinha feito desde que ele nasceu,
para lhe dar um beijo e dizer-lhe “Até amanhã. Dorme bem,

66

Noite tensa na terra do pecado

meu menino!”, mas o Zé não estava. Havia um enorme vazio
e um silêncio arrepiante.
Entretanto, o José, já deitado, esperava-a na cama lendo
Os Poemas Possíveis, à luz do candeeiro que estava em cima
da mesa de cabeceira, recordando A Viagem a Portugal que
tinha feito, especialmente o percurso feito n’A Jangada de
Pedra, pelo rio Tejo acima até à ilha de Almourol, onde lhe
contaram O Conto da Ilha Desconhecida e a grande história
de amor de Blimunda e Baltazar descrita no Memorial do
Convento. A idade já não lhe permitia ser tão ágil como
quando tinha vinte anos, ser um Don Giovanni ou O Dissoluto Dissolvido, no entanto continuava a pensar que o ser humano devia ser livre nem que fosse para pecar! Por isso, porque pensava que o amor e a liberdade devem caminhar juntos,
contemplava com saudade algumas Folhas Políticas deixadas ao acaso debaixo do candeeiro, memórias recentes das
lulas dos direitos dos trabalhadores do campo.
Enquanto o José viajava nos seus pensamentos, cabisbaixa, a Maria entrou sorrateiramente no quarto, aproximou-se do lado direito da cama, sentou-se lentamente na borda
junto à mesa de cabeceira e ao candeeiro que estava em cima
dela, ligou a luz, olhou para O Ensaio sobre a Cegueira, livro
de cabeceira de tantas leituras e reflexões, curvou a cabeça
e com as mãos abraçou a cara humedecida pelas lágrimas,
pensando:
– Que Farei com Este Livro? Que farei com a minha vida
se o Zé não aparece?
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Não conseguia adormecer, não tinha sono. Pensava nas intermitências da vida, mas também n’As Intermitências da
Morte, do sentido da própria existência de cada um de nós.
Nesse momento veio-lhe à cabeça A Segunda Vida de Francisco de Assis, talvez o maior Ensaio sobre a Lucidez que
tinha lido! Olhou para trás. O José já dormia placidamente.
Pouco tempo depois, vencida pelo cansaço, adormeceu sentada. Os candeeiros ficaram ligados, a luz das lâmpadas acompanhava-os vigilante naquela noite de preocupação e de angústia e também de amor e de esperança.
Algures na lezíria, no sopé duma pequena colina, recostado sobre uma pedra lisa à entrada d’A Caverna onde habitualmente se resguardava nos dias de muita chuva ou de calor,
vigiado pelo rebanho de ovelhas e pelo cão que fielmente os
guardava, o Zé contemplava o firmamento estrelado através
da Claraboia que tinha por cima da sua cabeça. Estava longe
de imaginar o alvoroço e o sofrimento que estava a provocar
aos seus pais e aos vizinhos da terra dele por não ter regressado a casa com as ovelhas e o cão durante o dia!
À luz de vela que levava, enquanto folheava o Último Caderno de Lazarote, recordava o que tinha presenciado à tarde,
o cortejo absurdo d’A Viagem do Elefante, de nome Salomão,
de Lisboa para Valladolid, um presente prometido há muito
tempo pelo rei D. João III de Portugal ao seu primo Arquiduque Maximiliano de Áustria, genro do Imperado Carlos V e regente em Espanha, mas que ainda não tinha sido possível entregar. Era tal animação que a guarda real do cortejo marchava
ao ritmo dos tambores, cantando Alabardas, Alabardas,
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Espingardas, Espingardas. Não sabia porque é que o faziam.
Enfim, deviam ser coisas de guardas, pensava.
Enquanto revivia o que tinha visto pela tarde, uma voz
saída do seu interior interrompeu a viagem pela memória:
– Zé, será que valeu a pena teres vivido o que viveste e não
teres ido para casa como o devias ter feito? – um silêncio aterrador passou pela sua cabeça. Já pensaste como estão os teus
pais? – continuou a mesma voz.
– Provavelmente Alegria não, talvez indignação, tristeza
e preocupação – respondeu para si o Zé. Não satisfeita com
a resposta, a mesma voz voltou a perguntar-lhe como não
o tinha pensado antes. Já era muito tarde para voltar atrás.
O seu pensamento não estava longe da verdade, mas àquela
hora da madrugada, com as ovelhas a dormir, não se atrevia
fazer o caminho de volta a casa. Sentia-se mal, o peso da culpa
era muito grande, por isso pensava que talvez não tivesse sido
o Abel bíblico que educaram os seus pais, mas um Caim para
toda a família e igualmente para os vizinhos. Esgotado, adormeceu apoiado sobre a barriga da ovelha que tinha ao lado.
O sol já ia alto, a serenidade da manhã foi interrompida
pelo rouxinol que cantava nos arbustos. Abriu os olhos ao som
da melodia. Tinha à sua frente uma enorme flor que jamais
tinha visto, A Maior Flor do Mundo!
– O que é que a flor estava a fazer ali? – interrogava-se silenciosamente. No dia anterior tinha passado por ali e não
a tinha visto naquele sítio. Era curioso, pensava, era como a família e como os amigos, às vezes nem reparamos que eles
existem, mas, quando necessitamos deles, eles aparecem para
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nos ajudarem e para nos protegerem sem nos darmos conta.
A sombra dela cobria-lhe o rosto protegendo-o do sol. Estava-lhe muito agradecido, mas a verdade é que não sabia como
agradecer-lhe. Fez-lhe uma carícia com as mãos e a seguir levantou-se rapidamente.
– O que faço aqui? Tenho de me ir já embora para casa –
murmurou. Pegou no cajado e na sacola que tinha levado.
Com um berro firme e ajudado pelo cão, foi juntando o rebanho para iniciar o caminho de regresso a casa.
Entretanto, na aldeia, já passava do meio-dia. Faziam-se os
preparativos para ir à procura do Zé, do rebanho e do cão que
os guardava. Quando se preparava a gente para iniciar a busca,
ao longe, começaram a ouvir-se os chocalhos e o balir das
ovelhas, avistando-se lá no meio rebanho o Zé que corria.
– É o Zé, In Nomine Dei! – gritaram todos de alegria, correndo para o abraçar. Era assim que na aldeia costumavam
agradecer à divina providência. Tinham-no aprendido com
o padre na igreja, pois as missas eram ditas em latim. Enfim,
“em Nome de Deus ou Graças a Deus” como costumamos dizer.
Abraçado aos pais que procuravam compreender o comportamento do filho, apenado pela inconsciência e não maldade dos seus atos, rodeado pelos vizinhos que assistiam ao
reencontro, o Zé lá foi contando as suas aventuras e desventuras daquele dia, daquela noite e daquela manhã, que para
sempre irá recordar. A verdade é que, como afirma José Saramago, “Todos os dias se começam coisas, mas mais tarde ou
mais cedo, todas acabam. Sempre chegamos ao sítio aonde nos
esperam!”
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*
Caro(a) leitor(a): Este conto foi construído para homenagear José Saramago, no Centenário do seu Nascimento, integrando na ficção narrativa todos os títulos das suas obras literárias publicadas, incluídas as póstumas, sendo destacadas
a bold no texto.
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Categoria: Juvenil-Adulto B1-B2
Autora: Marina López Fernández, Espanha

Sopa de letras

Caro José Saramago:
Antes de mais, gostaríamos de lhe expressar as nossas
mais sinceras felicitações, uma vez que chegou às nossas páginas que tem agora a honra de ser o primeiro Prémio Nobel literário na história de Portugal. Nós, como seus filhos, sentimo-nos imensamente orgulhosos do nosso caro pai. Em segundo
lugar, queríamos agradecer-lhe por nos ter dado identidade,
história, alma… vida. Sim, porque cada vez que uma nova
criaturinha olha para nós, vivemos novamente na sua mente
e nos seus sonhos. Finalmente, queríamos que soubesse que,
apesar de todas as dificuldades, todas as controvérsias, polémicas e tristezas, acreditamos… Não! Afirmamos, que no final
valeu a pena. Com as suas histórias, contribuiu para fazer
deste mundo um lugar melhor.
O nosso mais sincero agradecimento.
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Assinado: Caim, Jesus Cristo, Rei João V, um professor de
história com o seu duplo, um pintor que ainda é medíocre, um
oleiro que acaba de chegar do campo, uma massa de eleitores
que votaram em branco, seis cegos guiados por uma heroína,
alguns viajantes ibéricos à deriva, um revisor que mudou
a História com um «não», um funcionário público desesperado por encontrar uma senhora misteriosa, o lagarto que se
transformou numa rosa, o elefante que embarcou numa viagem absurda, a morte e o violoncelista como um casal, a avó
Josefa e a criança que estava e que estará sempre em si.
***
Quando terminou de ler a carta, ficou de pé por um momento em suspense, mais branco que o papel que tinha nas
mãos enrugadas. A voz de Pilar tirou-o do seu devaneio:
– Chegou esta manhã, não sei quem o escreveu. Só dizia
no envelope que vinha do «vosso imenso universo», por isso
fiquei curioso e abri-o. Gostei muito, achei que merecia passar
o filtro, imaginei que isso o faria feliz. Suponho que alguém
que sente uma grande admiração por si queria oferecer-lhe
uma pequena homenagem.
Ele não disse nada, apenas sorriu. A centelha de uma ideia
tinha acabado de se incendiar na sua cabeça, subindo em
chamas à medida que ganhava ímpeto. Do fluxo dos seus pensamentos, derreteu em tinta que não só manchou o papel,
mas também penetrou nos ouvidos de uma audiência que,
quando chegou o tão esperado dia, rebentou em aplausos
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calorosos às suas palavras, entregues na cerimónia de entrega
do prémio para a maior honra alguma vez concedida a um escritor na história do povo lusatês.
***
Isto poderia terminar aqui e permanecer uma curiosa anedota pessoal, deixando o leitor a pensar se é fictícia ou não.
Mas hoje, por acaso, sinto-me rebelde e eu, José Saramago,
descubro-me como o único autor de toda esta história. Talvez
alguém me chame pretensioso por escrever a minha própria
homenagem, mas digo-lhe: os salmos de louvor ao nosso Senhor não são escritos graças àquela «inspiração divina» que
dirige a mão do homem com fios invisíveis? Por que razão,
então, não posso fazer o mesmo com as minhas personagens?
Outra, por outro lado, censurar-me-á por não ser assim que se
escreve uma história, misturando na mesma receita diferentes
tipos de formatos literários, vozes e até mesmo indo ao ponto
de revelar os ingredientes secretos tão rigorosamente guardados sob os pilares da tradição literária. A isto respondo: se um
autor não tem liberdade de expressão nas suas próprias obras,
como espera que o seu voto, a sua escolha, o seu pensamento,
valham alguma coisa no que chama «democracia»? «Este
homem está a ficar velho», «ficou sem ideias e não sabe o que
escrever», «que chato, acabe com isso», «o que é que ele
fumou?» Poderíamos continuar assim até amanhã, e seria
uma história sem fim. E a única resposta que poderia silenciar
todas as bocas (se Pilar não o fizer por mim primeiro) seria
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a seguinte: Não me interessa. Eu sou o autor desta narrativa,
eu decido o que fazer com ela. E agora, e apetece-me pôr-lhe
um fim.
– Não.
– Hey? – Pilar?
– Não.
– Quem está a falar comigo?
– A verdadeira autora de tudo isto.
– Não compreendo nada.
– Normal.
– Que tipo de brincadeira é esta?
– Aquele que eu quero que seja.
– Pára de te meteres comigo e esclarece-me imediatamente.
– Bem, OK.
(A luz acende-se. No meio do palco podemos ver uma secretária com duas pessoas sentadas de ambos os lados, de
frente um para o outro. Do lado esquerdo está um velhote dos
seus oitenta anos, e não entrarei em detalhes aqui, uma vez
que por esta altura já todos o reconhecem. Presidindo à direita, freneticamente dactilografando num portátil, é a rapariga dos seus sonhos. Sobre a mesa, um pequeno e giro rapazinho observa a máquina com uma curiosidade inoc9 ‘8urd34kj
09ut5f409 u2c3ku9 CRIANÇA, ISSO NÃO É UM BRINQFROIHEGARÓIVOIJ)
AUTORA: Desculpem-me, voz das anotações. Não há ninguém que tenha a coragem de ler as vossas descrições, e achei
divertido silenciar a vossa tagarelice desta forma.
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SARAMAGO: Penso que ainda tenho a minha visão, embora deva ter perdido o juízo. Onde estou? E quem são todas
estas pessoas? (apontando para a audiência)
AUTORA: Um público fictício. E estamos num teatro, também fictício.
SARAMAGO: E a criança?
AUTORA: É a criança que você foi e que estará sempre em
si. Talvez o tenha levado um pouco à letra, he he, é melhor
nunca o dizer. Mas eu pensei que seria uma adição muito
emocional. Preciso de vos explicar muitas coisas e não tenho
muito espaço, por isso vou directo…
SARAMAGO: Quer dizer tempo.
AUTOR: Não, espaço. Cada vez que me interrompem, desperdiço uma linha de Times New Roman 12, espaçamento de
linha de 1,5. E não estou autorizado a exceder três páginas,
por isso deixem-me falar ou ficarão sem a verdade. E vocês
também! (dirigindo-se ao leitor; máxima expectativa). Na verdade, tudo isto é apenas uma pequena história submetida
a um concurso literário para o Dia Mundial da Língua Portuguesa, cujo tema, entre outros, é o centenário do seu nascimento, José Saramago.
SARAMAGO: Isso significa que eu já estou morto, que já
não estou?
AUTORA: Significa que, mesmo hoje, ainda está vivo nos
nossos corações. Como disse com razão (e concluo com uma
citação sua, entre outras coisas, porque não tenho mais espaço e, além disso, fico com um final mais emocional): A única
defesa contra a morte é o amor.
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Categoria: Juvenil-Adulto B1-B2
Autora: Magali Frament Díaz, Espanha

Memórias de
um amanhecer

O sol da manhã acariciava amorosamente a pele da senhora idosa sentada no sofá. O amanhecer, que tinha visto
tantas vezes, ultimamente temia que fosse o último que veria.
Estava ansiosa pela visita do seu neto. Há muitos anos, Josefa
teria falado entusiasticamente com o vizinho sobre esta visita,
mas há muito que preferia a sua própria companhia à do
mundo. O seu neto sempre soube fazê-la feliz com apenas algumas palavras, as suficientes e ao mesmo tempo escassas.
Ela sempre ansiou por mais dias ao seu lado.
O relógio ouvia-se ligeiramente na sala de estar. O frigorífico roncava na cozinha. Tudo parecia acordar lentamente ao
som do sol adormecido da manhã. A velha mulher recorda carinhosamente nos pequenos recantos das divisões o riso de
uma memória passada e sorri sabendo quantas histórias o pó
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do tapete esconde. Uma voz na lembrança desvanece-se com
estas memórias. Há muito tempo que não ouvia isso. Sentiu-se como se fosse um fantasma do seu passado a assombrá-la
subitamente.
– Josefa! – o carteiro acorda a velha mulher do seu devaneio suave. – Parece que tem outra carta do seu neto. Gostaria
que eu a lesse para si? – Sobre um pequeno pedaço de papel
enrugado, estava escrito à mão um pequeno poema:
Para ti, saberás, não há descanso,
A paz não é contigo nem fortuna:
O signo assim ordena.
Pagam-te os astros bem por essa guerra:
Por mais curta que a vida for contada,
Não a terás pequena.
(Signo de Escorpião – José Saramago)
Quando terminou a leitura, uma série de elogios brotou da
boca do carteiro. A avó conhecia estes elogios de cor e voltou
ao seu mundo interno novamente, ouvindo ao fundo o burburinho do entusiasmado fã. Pensou no poema do seu neto. Do
céu estrelado de que ela costumava contar-lhe histórias
quando era jovem. O pouco que ela podia, realmente, e o que
não sabia, inventava. Tantas vezes a velha mulher tinha pensado na batalha entre a vida, a morte e ela própria. No final,
a morte tinha-se tornado na sua velha amiga, com quem assistir ao nascer do sol uma última vez enquanto a vida implorava
por um momento mais do seu tempo. O carteiro saiu
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finalmente com um sorriso, despedindo-se da avó e deixando
o poema na janela e a mulher nos seus pensamentos. O sol estava agora completamente desperto e saudou a pele da anciana calorosamente, quase como se estivesse surpreendida
por vê-la noutro dia.
– Jó! – Mais uma vez essa voz assustou-lhe.
– Martina… – O nome deixou-lhe os lábios antes que ela
pudesse pensar a quem se referia. Com muito gosto, ela provou
novamente esse nome nos seus lábios, dando-lhe um sabor
agridoce. Sentada naquele sofá, no calor da manhã e ao som
das aves matinais, foi transportada de volta no tempo, para
uma época em que ainda brincava com a vida e nunca tinha
conhecido a morte. Numa época em que ninguém teria roubado esse sonho a uma criança.
Martina era a sua melhor amiga. Era a amiga que admirava, a que tinha sonhos ambiciosos e que aos dezanove anos
deixou a sua vida e a da Josefa na aldeia para encontrar um
novo sonho. Não foi a primeira vez que a memória de Martina
apareceu fugazmente na sua mente. Durante muitos anos
a avó tinha-se perguntado o que tinha acontecido com ela.
A amiga que a encorajou a sonhar. Ela nunca conseguiu ser
como Martina, de qualquer forma. Martina falava de coisas de
adultos, coisas que ouvia em casa. Josefa repetiu por vezes
o que ela dizia, recebendo olhares de confusão da sua família
pela opinião errada que tentava defender. Quando Martina
deixou a aldeia, também o fez essa versão de Josefa. Ela derreteu-se na vida calma da aldeia. Muitas vezes, Josefa pensou
em contactá-la e tentar compreender o mundo como Martina
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o fez. Mas isso era agora impossível. Ela era agora apenas uma
velha mulher com o tempo contado em grãos de areia.
A campainha toca, acordando a senhora de novo da ilusão
de juventude. A avó prepara-se para se levantar lentamente
com o bater do relógio de parede e um murmúrio de queixa
sobre os ossos envelhecidos. O neto beija terna e cuidadosamente as bochechas da avó, cumprimentando-a. O rosto da
velha mulher está agora iluminado de felicidade.
– Avó, tenho tanto para lhe dizer.
– E tão pouco tempo nos resta.
José notou levemente um olhar perdido no rosto da avó.
Preocupado, sugeriu que voltassem para a sala. Josefa não parecia estar no mesmo mundo que ele. Percebeu quando, ao
ser questionada sobre o poema que recebeu esta manhã, a avó
murmurou algo sobre uma pessoa chamada Martina.
– Quem é a Martina? Você nunca me contou sobre ela.
– Fantasmas do passado, querido.
A companhia de José animou a tarde da mulher. Falavam
sobre velhas histórias, sobre crimes, sobre a própria vida.
O neto também notou a melancolia na voz da Josefa, como se
naquela manhã ela tivesse experimentado uma abocanhada
de vida com o amanhecer. Mas acabou sendo bem o contrário. Ao sair, Josefa abraçou ao seu neto como se temesse o futuro e despediu-se até à próxima visita.
Na manhã seguinte, continuou a sua rotina diária. Sentou-se no sofá e esperou o despertar do sol. Inesperadamente,
a campainha tocou.
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– Não acredito… – murmurou Josefa, olhando pela janelinha da porta. Abrindo rapidamente encontrou um rosto que
a surpreendeu. Josefa não sabia se ainda estava a dormir.
A jovem não tinha envelhecido um dia desde a última vez que
a tinha visto. – Martina?!
– Bom dia, velha amiga – disse ela com um sorriso estendendo a mão. – Quer ver o amanhecer comigo? – Josefa seguiu
Martina, eufórica e incrédula, sentindo como se tivesse dezoito anos novamente e que a amiga lhe tivesse proposto descobrir como é viver. Ao passar pela porta, Josefa sentiu medo
e paz ao mesmo tempo. Deixava para trás uma casa cheia de
momentos e memórias. Foi também com alguma tristeza que
soube, naquele momento, atravessando esse fio invisível e indizível, que estava errada.
Nunca tinha sido uma luta entre a vida e a morte. Na realidade, as duas esperam-nos no final do caminho, como duas
melhores amigas, aguardando para se encontrarem depois de
muito tempo.
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Ouçam, ouçam!

Todo o mundo se tornou surdo. Ninguém sabe como, nem
porquê, e ninguém se queixa. Quanto às notícias, há Facebook; quanto ao lazer, há filmes com legendas; os namorados
escrevem cartas de amor ridículas, dignas de Pessoa. As pessoas leem e escrevem cada vez mais, e os conflitos resolvem-se pacificamente por escrito, sem políticos a gritar com ou
sem razão.
Alguém nos diz que é a melhor coisa que nos podia ter
acontecido.
Mas, para mim, é uma verdadeira desgraça! Eu não sei
porquê, mas eu não perdi a audição, e tenho de ouvir o que as
pessoas pensam verdadeiramente, o que dizem em voz alta,
pensando que ninguém as pode ouvir.
O mais difícil é não parecer suspeito, fingir que eu não ouvi
nada, especialmente quando alguém me ofende. Por exemplo, este rapaz que diz a si mesmo:
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«Eu sou feio, mas pelo menos não sou gordo!», observando
o seu reflexo na montra de uma loja de música “encerrada
temporariamente”.
Os cientistas dizem que a epidemia da surdez poderá ser,
em parte, natural: o cérebro não ouve o que não compreende,
e a nossa sociedade é tão complexa que eles mesmos têm dificuldades em compreendê-la, e eles mesmos se tornaram surdos.
O que eu acho é que ser tão dependente da tecnologia
é um problema tão grande como ser surdo. As emoções são
filtradas por um telefone, já não comunicamos com os olhos,
mas com os emojis, os sorrisos já não valem nada, e as conversas online perdem em rapidez, em espontaneidade.
O que eu vejo é cada vez mais pessoas que se fecham em si
mesmas, com o seu telefone, no seu pensamento, sem quererem ouvir ou outros, falando consigo mesmas.
No entanto, eu divirto-me! Um dia, enfiei as cuecas na cabeça, e foi tão divertido ver os surdos olharem para mim
e dizer “Ele é louco!”, sem sequer saber porque o dizem em voz
alta.
Os jornais publicam ironicamente todas as conversas dos
políticos, o que as estrelas disseram, e eu acho que, pelo
menos metade do que escrevem é falso, porque mesmo os
surdos só ouvem o que querem ouvir.
Ontem, vesti-me de mulher. Um homem vestido de smoking,
atrás de mim, assobiou, caindo na armadilha. Eu voltei-me
para trás, fingindo olhar para um painel publicitário, “música
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para os olhos: a última inovação”, e foi muito engraçado ao
vê-lo envergonhado, sem jeito, quando viu o meu bigode.
Não sei se é correto bisbilhotar. Às vezes, as conversas das
pessoas que falam consigo mesmas, são de uma grande sensibilidade, de uma delicadeza…. Ouvi, por exemplo, uma mulher dizer:
– Queria que a epidemia fosse a cegueira. A minha voz
é tão linda, e eu sou tão feia, que só um cego poderia desejar-me. Como são pobres os cegos, excluídos totalmente deste
mundo!
As pessoas são julgadas pelas aparências, e todos parecem
feios nas selfies, o que é completamente normal. Esta mulher
afetou-me, porque eu também me sinto sozinho, mas não
penso nos outros que são mais infelizes do que eu.
A epidemia deu-me uma forma de distância, de ironia,
que não me tornou certamente melhor do que os surdos.
Além disso, as pessoas fazem-me perguntas, confiam-me segredos, preocupações, e eu não posso fazer outra coisa senão
ouvir, questionar-me ficar sensibilizado com os problemas
deles. Ninguém me ouve, ninguém quer ouvir-me.
Gostaria, por exemplo, de saber porque é que as pessoas,
mesmo assim, falam em voz alta, dado que quase todos são
surdos. Parece uma versão sombria de livre expressão; todo
o mundo se pode exprimir como quer, pois ninguém se importa com isso.
Mas a coisa pior da surdez é a falta que a música nos faz!
Os cantores, músicos, diretores de orquestra, já não valem
nada. Os discos, os concertos, os festivais, são só lembranças
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de uma sociedade mais simples, que os cientistas compreendiam, que todo o mundo ouvia.
Agora cantarolamos desafinadamente, compomos canções
para ninguém, que parecem mais barulho do que música.
Dois namorados tentam cantar juntos olhando-se nos olhos
cheios de lágrimas, com a voz embargada no silêncio branco da
surdez.
Na rua, um cientista que ficou louco grita, durante algum
tempo: “Ouçam, ouçam!”, a bata branca e os óculos no nariz,
“a epidemia é uma conspiração!”.
*
Conto inspirado no romance de José Saramago “Ensaio
sobre a Cegueira”.
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Os oceanos
ganham cor

Tudo começou há um ano e meio, quando a tecnomarítima chegou ao fundo dos oceanos. Não sei dizer como era ao
certo nas outras Cidaquáticas, mas eu morava no meio do
oceano Pacifico e lá tudo tinha mudado repentinamente, bastava bater um pouco as barbatanas e olhar em volta para encontrar aquelas coisas feitas de conchas e algas, algo que hoje
em dia chamamos de conchas portáteis. Estávamos todos deslumbrados com o simples toque numa concha que nos permitia comunicar com o resto do oceano, não somente comunicar como também conhecer pessoas e culturas novas. Foi
o início de uma nova era, uma era subaquática futurista que
revolucionou milhões de vidas, incluindo a minha.
A minha vida não era assim tão excitante. Eu era apenas
mais um peixe-palhaço entre muitos outros. A única diferença
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era o meu nome, “Alex”. Com dezassete anos de escamas, tudo
o que tinha de importante na vida era a minha linda, única
e especial… concha musical. Quem me dera eu dizer que tinha
um lindo peixe fêmea ao meu lado, até porque, com dezassete
anos, o que todos esperam de ti, é que encontres o amor da
tua vida, e os meus pais não se calavam com essa ideia de namoro. Para ser sincero, nenhum dos peixes fêmea da minha
espécie era “a tal”, nenhum deles me chamava a atenção ao
ponto de me dizer a mim mesmo – «Finalmente alguém que
me tem na rede», – porém, tudo mudou com essa tal tecnomarítima. Graças a ela, pude conhecer o «Yuri», um peixe-trombeta que morava no oceano Atlântico.
O Yuri foi a minha melhor descoberta. Ele morava um
pouquinho longe de mais para nos podermos encontrar,
e também era um peixe de outra espécie, o que tornava a nossa
amizade algo que tínhamos de esconder, pois não era suposto
termos qualquer tipo de conexão com outras espécies. Tornou-se o nosso pequeno segredo. As conversas que duravam
minutinhos tornaram-se conversas de horas, passávamos
o dia inteiro com as conchas nas barbatanas a falarmos um
com o outro e, quando a noite chegava, no silêncio das águas,
adormecíamos com as conchas ao ouvido. A nossa amizade
demonstrou-se cada vez mais intensa, até que um dia me
apercebi de algo. Tudo o que tinha acontecido entre nós, por
mais que tivesse sido através de uma tela, tinha sido guardado
num cantinho do meu coração. A tal “amizade” que tínhamos,
ao fim de uns meses, quase um ano, foi evoluindo para algo
mais potente, um certo carinho especial tinha-se desenvolvido
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de ambos os lados, não apenas um carinho, mas também um
início de uma paixão.
O sentimento entre nós estava a transbordar e tudo parecia lindo. Tinha finalmente encontrado alguém que me fazia
bem e feliz, estava às voltas na água de tanta felicidade, o coração estava aos pulinhos por alguém, e tudo parecia ter ganhado cor até me lembrar de que ele morava longe demais….
Adormeci a pensar em como poderia fazer para o encontrar
pessoalmente. Acordei no dia seguinte e, no mesmo segundo,
uma ideia veio-me à cabeça. Dei um pulo da minha cama de
areia e gritei em plena euforia:
– Eu vou conseguir ir até ele, vou finalmente encontrar
o Trombeta!!!
– Trombeta?! – disse o meu pai, incrédulo. – Como assim
Alex? Estás a falar de um peixe-trombeta??
– Ah… – disse eu ao aperceber-me de que meu pai ouviu
o que eu tinha dito. – Pai, não é bem aquilo que parece…
– Como assim, filho? Tens uma amizade com um peixe de
outra espécie? Sabes que isso é algo que não deve acontecer.
Eu e a tua mãe sempre te dissemos isso.
– Pai, não é bem assim. Conheci-o com a nova tecnomarítima. Ele é realmente incrível e muito boa pessoa. Além disso,
não é bem uma amizade, acho que é bem mais que isso.
– Então – não é um simples peixe-trombeta, é uma peixinha! – o meu pai sorriu discretamente ao pensar que tinha me
apaixonado.
– Pois… sobre isso, não é bem uma “peixinha”, o nome dele
é Yuri.
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Um silêncio surgiu durante uns instantes, e o sorriso discreto do meu pai tornou-se em algo mais obscuro, com uma
cara de desapontamento, ele disse:
– Alex, apaixonares-te por um peixe fêmea de outra espécie já é mau o suficiente, mas amar um peixe macho, é simplesmente inadmissível, não é normal tal coisa acontecer,
e, enquanto estiveres debaixo dos meus mares, não permitirei
tal coisa!
Extremamente furioso, ele nadou até ao meu quarto e tirou-me a conchinha que tinha para falar com o Yuri. Mal ele
sabia que tinha outra escondida debaixo dos corais. Assim
que o senhor meu pai saiu pela porta fora, eu tomei a decisão
de obedecer ao que ele diz, e com a maior tristeza, decidi sair
dos mares dele para ir ao encontro de Yuri. Até onde me recordo, apenas não posso gostar do Trombeta se morar nos
mares dele. Pois isso não é mais uma preocupação. Nos minutos seguintes, comecei a recolher as minhas coisas para dentro de um saquinho de rede e saí a nadar discretamente, em
direção ao oceano Atlântico.
Passaram-se dois dias de viagem, e o cansaço era extremo,
então fui à caça de boleia para poder chegar mais rápido sem
me esgotar. Ao chegar à estação marítima, descobri várias opções de transporte que nem sabia que existiam, como as carroças de conchas puxadas por cavalos-marinhos e as raias-expresso. Eram imensas as escolhas, e naquele momento,
a ficha caiu-me, várias espécies aquáticas estavam a conviver
como se nada fosse, para elas era normal.
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Decidi pegar a raia-expresso, pois demoraria apenas duas
horas para chegar ao destino. A meio do caminho, perguntei
à raia:
– As vossas famílias sabem que vocês convivem com outras espécies?
– Ó caro palhaço – disse ela a rir-se – isso é algo normal.
Aqui todos convivemos juntos, não é algo de outro mundo,
muito menos algo que se deva esconder. É apenas em povos
com a mente fechada que isso acontece. Um dia apresento-te
a minha namorada, e ela vai-te dizer o mesmo.
Na hora em que a raia disse a palavra “namorada”, sorri de
barbatana a barbatana ao saber que era normal, e que gostar
do mesmo género era algo totalmente aceitável. Agradeci
a viagem e deixei-lhe o meu número de concha para podermos falar brevemente.
Ao sentir a água do Atlântico passar pelas minhas escamas, dancei de felicidade. Tinha finalmente chegado ao lugar
onde tanto sonhei chegar, e estava prestes a conhecer o meu
Trombeta.
Fui então a nado até ao endereço dele, bati-lhe à porta
com um entusiasmo maior que os sete mares, e ao ver a porta
abrir, apenas saltei para o abraçar e ouvi:
– Finalmente estás aqui!… disse o Trombeta aliviado e feliz.
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