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Segundo sonho – Sonho encantado d’um dia importante 

 

 

Num reino muito distante vivia um menino de cabelos louros e pele alva como 

uma brisa branca da manhã. O seu sorriso era sol que de repente brota para tornar o 

dia mais belo num sopro de uma luz mágica. O seu nome era Natal. O príncipe de 

olhos claros no seu sorriso transparecia as límpidas águas velozes de um rio de magia. 

Ele era príncipe de um reino longínquo feito de searas douradas, prados verdes, 

montanhas vestidas de branco durante quase todo ano, emersos montes – um reino 

salpicado de cor e forma. As suas fronteiras eram ladeadas pelas ondas do mar calmo 

e tranquilo que penteava as dunas errantes, e que em cada ano moviam um centímetro 

e cresciam um palmo em busca do céu. A areia era loura como os seus cabelo lisos. O 

mar é um tesouro, com o jardim de coral que cobria o seu fundo azul-claro. Nele 

palpitavam os seres mais encantados do mundo. E alguns me fizeram arregalar os 

olhos e cobriam as minhas pupilas de uma erupção colorida. Há quem diga que o coral 

foi pintado por um pintor que quis pintar o mundo no solo desse mar – talvez por isso 

me chamam o Mar Pintado.  

Mas por entre esta beleza, esse reino em forma de lágrimas era assombrado por 

uma maldição que ninguém me quis revelar os pormenores. Sei que foi num dia de 

Janeiro que o céu se vestiu de nuvens negras e roubou toda a alegria – congelou todos 

os sorrisos desse reino, e nem o sol escaldante os aqueceu. Mais não posso dizer… 

Foi então que resolvi caminhar – percorrer todo o treino – em busca de um sorriso. 

Mil voltas dei e só vi sorrisos postiços – mas ainda faltava dar mais uma. Nessa volta 

fatigante encontrei o príncipe com o seu sorrido de esplendor que na sua face saltava 

de alegria. Estava ele num monte verde a olhar para o infinito parecendo um poeta 

que velejava na sua imaginação – ou apenas viajava numa profecia cálida e persistente 

de um reino de alegria pintado de sorrisos. Aproximei-me dele em passos de lentidão 

quase a acariciar – a apalpar – o terreno com as minhas sandálias, parecendo um gato 

que percorre os telhados em passos de algodão. Fui em direção às pedras cinzentas 

revestidas de arbustos – ou simples ervas daninhas –, que serviam de assento, e juntei-

me a ele. Olhei para o infinito e captei uma visão quase panorâmica dos prados verdes 

e dourados, semelhante a uma pintura impressionista que coloria as pupilas e 

perfumava o olfato. Num tom matutino, que arregalava o meu olhar, perguntou-me, 

– Quem és tu? Nunca te vi por este meu reino. – com um tom menos formal e 

um sorrido que explodia o amanhecer, num jeito que estendia as assas da minha 

imaginação. O seu sorriso é o mais fascinante – é um tesouro quase extinguido desse 

reino. Foi nesse momento que o identifiquei. E quando ia gesticular a sua boca para 

responder eu recortei o seu diálogo.      

– Eu, príncipe, sou um poeta que procuro a resposta para esta insana tristeza. 

Será que me podes contar a história da maldição?  
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Ele olhou para o chão com uma expressão muito pensativa. Talvez estivesse a 

refletir – ou apenas na tentativa de recordar todos os factos amargos que impeliram 

para a desgraça – para essa maldição que cobria o reino agora mistificado de alegria. 

Ele começou a contar-me a história pausadamente com uma face de desilusão.  

– Há uma década, um ano depois de eu nascer, um feiticeiro negro poderoso 

cobriu o céu com umas nuvens negras. 

 Olhou para o céu com preocupação, quase imaginando esse dia que não se 

recordava. Apenas sabia a versão que todos sabiam e que recusaram contar-me.  

– Ele estava irado porque o rei o expulsou do reino devido ao seu mau 

comportamento, pela feitiçaria que fazia, e por não obedecer às ordens do rei. 

Agora referia a palavra feiticeiro com um tom de raiva.  

– Foi então que ele nesse dia, numa montanha, elaborou um feitiço que cobriu 

de negro o céu e as almas de medo, que quase fugiam do seu corpo gritando e 

correndo para os locais mais abrigados. Essas nuvens foram passageiras e a 

normalidade voltou rapidamente, pensávamos nós, mas levou com ela toda a 

felicidade.   

Eu fiquei com uma dúvida que rapidamente se esvaneceu.  

– Porque será que tu és o único com um sorriso de alegria? 

  – Foi um feiticeiro, o último feiticeiro, que me fez um antídoto para esta 

maldição, mas o feiticeiro negro matou-o no dia em que ele ia preparar a poção 

mágica para todo o reino. Eu fui o único que a bebeu. Há uma profecia que diz que o 

feitiço se quebra quando se encontrar um dia de alegria.  

A sua face estava a entristecer numa forma gentil de a demonstrar.  

– Mas nem nas festas há um sorriso. Só apenas sorrisos traficados!!! –

Acentuou ele.  

Continuámos a falar durante horas, mas agora sobre coisas sem importância. 

O sol já quase mergulhava no mar Pintado. Eu reparei e disse até breve, agora sorrindo 

– fui contagiado pela sua alegria vibrante. Perguntei a mim mesmo como seria este 

reino onde impera a tristeza se se colorisse de alegria. Talvez um reino melhor, um 

local de paz e amor mútuo fundido com esta natureza sempre bela e delicada. Os 

prados verdes as searas navegariam ao sabor do vento que brincaria com os 

camponeses e acariciaria os animais, os pássaros cantarolariam durante toda a manhã, 

os galos cantariam ao amanhecer exibindo a sua imponente voz, os Homens 

esbanjariam sorrisos quase semelhantes ao do príncipe… talvez acontecesse tudo isto 

ou talvez não... 

 O príncipe todos os dias deslocava-se até à praia em passos lentos e 

melancólicos, mas exibindo o seu sorriso a quem por ele passasse. Olhava para os 

homens e mulheres com preocupação. Quando chegou à praia retirou os sapatos e a 

areia fina e branca começou a embrenhar-se nos pés. Sentou-se numa duma quase 

revestida de ervas verdes e concentrou o olhar nas ondas calmas e velozes. Nos 
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ouvidos o seu ruído fazia lembrar um búzio ou vice-versa. Dizia a lenda que no cântico 

sublime se fundia no vento o enrolar das ondas até ao splach, já no fim do areal – tudo 

isto era verdade. O príncipe olhou firme para o mar Pintado e, com palavras de 

angústia, perguntou suavemente num bramido de loucura e desejo de resposta:  

– O que devo fazer para a alegria rejuvenescer no meu reino? 

O vento soava no mesmo tom, e as ondas gemiam no areal com a mesma 

normalidade. Tentou durante uma semana recolher uma resposta, mas de nada serviu. 

A sua voz já estava roca tal como o quebrar das ondas ténues.   

No dia seguinte mandou juntar todos os nobres e vassalos e refez a pergunta, 

mas nem os escudos gemiam, e o silêncio era resposta como antes tinha acontecido. 

No dia seguinte antes do sol espreguiçar-se já se ouviam os passos solitários de um 

corpo errante que vagueava num cavalo castanho. Era o príncipe que caminhava em 

direção de uma floresta – em minha direção. Passou o bosque já no amanhecer. O 

nevoeiro serrava os troncos hirtos e movediços e os pássaros cantavam uma canção 

primaveril. O cavalo trotava pelos trilhos conhecidos quase sábios, com uma idade 

ancestral que ninguém consegue descobrir. Parou junto a uma cascata que cuspia água 

de uma enorme altura. Em seu redor havia uma paisagem verde. Desceu do cavalo, 

aproximou-se do leito do rio e gritou um chamamento: Rafael onde estás?! Quem 

seria esse Rafael? Algum animal alado? Ou apenas um sábio que vivia na floresta!? 

Foi então que um peixe-dourado se aproximou da água quase transparente e 

perguntou-lhe se queria conhecer este maravilhoso mundo. O príncipe hesitou mas 

disse que sim, e então mergulhou no rio suavemente. No início sentiu um arrepio pelo 

corpo, mas num instante desapareceu. Uma bolha de ar começou a penetrar na sua 

cabeça… e ele deixou de sentir falta de ar. O peixe disse que tinha agora o sopro do 

rio e pediu-lhe para o acompanhar, e ele acompanhou-o. O príncipe viu um mundo 

submerso de água, um mundo esverdeado com uma cidade no seu interior – a cidade 

dos peixes. Olhou para ela e viu peixes de todas as formas, feitios e cores – dourados, 

vermelhos e prateados. De repente avistou uma sereia que vagueava por estas bandas 

que lhe acariciou a face num toque de ternura. Ele encontrou corais verdes e 

vermelhos e grutas cheias de tesouros, um mundo difícil de adjetivar, uma maravilha 

escondida num braço de um mar – o paraíso. Levaram-no para um castelo embelezado 

por conchas e algas. Entrou e viu o rei dos peixes, uma espécie que nunca tinha visto. 

Ele afirmou num tom de omnipotência:  

– Sei quem tu és! Não queres viver aqui neste império de alegria?   

O príncipe olhou para ele fixamente espantado por esse convite, mas explicou-

lhe que não podia aceitar – tinha uma missão a cumprir, a de encontrar a felicidade. 

Perguntou-lhe se sabia a forma de quebrar o feitiço da tristeza, e ele respondeu-lhe 

com franqueza que não. O príncipe replicou:  

– Então porque há alegria neste reino? 

O peixe respondeu numa forma esclarecedora.  
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– Este mundo não foi atingido porque não respiramos oxigénio. Mas sei quem 

te poderá ajudar a resolver esse problema… Há um sábio nas montanhas de Fujo que 

sabe responder a essa questão. – Agora estava sentado no trono com um ar muito 

cansado. – Mas será que estás preparado para enfrentar o clima duro e todos os seus 

perigos? 

O príncipe olhou fixamente para ele e disse com bravura que sim. Numa 

semana fizeram-se todos os preparativos para essa árdua e audaz viagem. Desde os 

cavalos e mantimentos até às armas em caso de ataque de animais selvagens e ladrões. 

Todas as almas do povo ansiavam para que esse dilema fosse resolvido. Finalmente 

iniciou-se a viagem que poderia salvar o povo das garras da tristeza e da melancolia 

– as expectativas eram muitas… A viagem começou com assobios e cânticos de dez 

homens que escoltavam o príncipe, que fundiam numa metamorfose a tristeza e a 

expectativa de um resultado positivo. Passaram os prados verdes e dourados tingidos 

pelo sol e entraram numa floresta desconhecida com trilhos semelhantes a labirintos, 

com árvores enormes, onde quase não penetrava a luz do sol. Quando era meio-dia os 

cavalos pararam para descansar e beber água. Nesse instante um bando de aves negras 

começou a atacar. Ouviam-se os gritos de uma batalha – Às armas!!! Às armas!!! O 

ataque foi breve mas ainda feriu ligeiramente um cavalo, que agora derramava sangue 

pelo seu dorso. O príncipe, um pouco cansado e ainda com a espada na mão, espetou-

a no terreno. Pensou para ele que poderia ter sido pior. Para o resto do grupo disse:  

– Temos de estar atentos a estas investidas.  

– Tu queres uma poção mágica que quebre o feitiço do feiticeiro negro? Vou 

ver se a tenho… Não estás com sorte. Não há nada que eu possa fazer. Só apenas 

convidar-te a dormir junto com o teu cavaleiro. 

A viagem estava a perturbar e a invadir o habitat de alguns animais… e eles 

apenas defendiam os seus territórios. Depois do descanso continuaram a caminhar um 

pouco alarmados. As rodas da única carroça oscilavam lentamente nos trilhos 

sinuosos tatuados com marcas de animais em várias direções. O vento tinha agora um 

suor muito frio… faltava pouco tempo para o anoitecer… Mas ainda estavam na 

floresta! As corujas cantavam num som que fazia estremecer os mais medrosos, os 

agasalhos não chegavam para sustentar tanto frio, os lobos uivavam em tom de 

ameaça, o som das botas a estalar os ramos secos era cada vez mais profundo, as 

pernas gemiam de cansaço uma fadiga habitual para quem não estava preparado para 

percorrer longas distâncias... Eles tinham de sair rapidamente daquela floresta! De 

súbito um uivar muito próximo eclodiu… ouvia-se o estalar dos pequenos ramos e o 

mover dos arbustos. Os homens entraram em alarme. Temendo o perigo de lobos 

raivosos e esfomeados, aumentaram a velocidade, e as armas eram cada vez mais 

firmemente seguras. O som estava a aproximar-se… Por instantes, junto do príncipe, 

viram os arbustos densos a moverem-se. Um cavaleiro audaz lançou uma lança que 

feriu um lobo – pensaram eles. Os cavaleiros pararam. Agora todos os sons se fundiam 
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nos seus ouvidos. Olhavam fixamente para a lança, mas nem um movimento do objeto 

ou de qualquer arbusto. O príncipe olhou energicamente para a lança e com 

precipitação e muita atenção foi buscá-la. Passou os arbustos e pousou os olhos na 

ponta da lança… e por espanto começou a rir-se. Os seus cavaleiros ficaram 

espantados com tal ato. O príncipe agarrou na lança e mostrou um coelho. Todos 

deram uma gargalhada. Depois continuaram a viagem – tinham de lá sair o mais 

depressa possível. Quando o sol se pôs saíram da floresta; montaram um 

acampamento, acenderam uma fogueira e cozinharam o coelho e outros alimentos. Os 

cavaleiros tinham de recuperar as forças – o próximo dia seria difícil. Eles foram 

dormir, mas um homem ficou de vigia durante toda a noite. O vento uivava e os lobos 

também, mas este bravo cavaleiro continuava firme. Só o frio o fazia tremer. Ouviu-

se o som de paus a crepitar – a fogueira manteve-se sempre acesa em caso de ataque 

de animais selvagens. O cavaleiro caminhou em passos largos para o fogo e pegou 

numa cavaca que cuspia umas chamas vermelhas a romper a escuridão como um 

lampião. Ele falou com uma voz ameaçadora e inflexível.  

– Quem está aí?  

De novo repetiu, mas nada, só se ouvindo o som monótono dos galhos secos. 

Passado alguns segundos replicou uma voz já conhecida.  

– Sou eu, o Afonso, teu amigo.  

O cavaleiro baixou a cavaca. Quando Afonso se aproximou avisou-o quase 

num tom de ameaça para não voltar a fazer aquilo – poderia ser perigoso. Na manhã 

seguinte levantaram o acampamento e caminharam em direção à montanha. Já 

estavam próximos – viam-se montanhas ao longe –: faltavam apenas dois quilómetros. 

O cavalo ferido também já estava quase curado, pelo menos dava- me essa impressão 

– a ferida tinha fechado. Agora o caminho era cada vez mais acidentado e difícil de 

percorrer. Ao longo do percurso viam-se campos que quase não tinham fim. Os 

camponeses interromperam a sua labuta simples mas dura por alguns segundos para 

acenarem à expedição, numa pausa para descansar e limpar o suor das mãos. Nas 

palmas das rugosas mãos calejadas durante anos o suor estava entrevado.  

O príncipe já estava próximo de iniciar a escalada. Seria talvez – ou com 

certeza – o caminho mais árduo desde seu fado. Chegaram ao início da montanha, que 

era muito acentuada. Como será difícil lá chegar ao topo, pensou ele. Os cavalos não 

poderiam seguir, senão só e apenas os homens mais fortes. O príncipe deu a voz de 

partida e com ele foram quatro dos dez homens –  os outros não estavam preparados 

para o desafio. Os cavaleiros caminharam até percorreram alguns quilómetros. Agora 

o frio embrenhava- se nos corpos cobertos de casacos de lã. O vento cuspia pedaços 

de neve que gelavam as faces, e as pernas moviam-se em passos lentos. Cada passo 

para eles era uma vitória. O príncipe continuava firme em busca da felicidade. Ele já 

não sentia as pontas dos dedos – tinham adormecido – e quase não conseguia respirar 

o ar gélido que sufocava os pulmões numa temperatura negativa. Dois homens tinham 
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ficado pelo caminho. O cansaço enfeitiçara os corpos e os movimentos eram cada vez 

mais vagarosos e preguiçosos. Mas o tempo não permitia desleixo nem interrupções. 

Pararam, e disseram  

– Para… eles não conseguiam mais. – quase expelindo as palavras em esforço. 

Com um tom fatigante… em palavras languidas quase tão frágeis como os ramos 

secos que vagueavam pelo trilho.  

O príncipe tentou persuadi-los com o seu sorriso, fornecendo uma nova 

vontade e força para acabarem o plano, mas nem que a montanha se movesse eles 

removiam aquela ideia. O príncipe desistiu de os convencer. Abraçaram-se e deram 

as felicidades e a boa sorte – porque também ela é precisa –, talvez porque o tempo 

fosse cada vez menor e a noite se aproximasse em passos largos, arrastando consigo 

um manto cada vez mais gelado. E ainda outro valor erguia-se: a vida daqueles 

homens poderia estar em risco. Os dois cavaleiros viram o príncipe e companheiros 

caminharem em busca da vitória, e eles ali, com um olhar cabisbaixo num sopro quase 

de derrota. Viraram as costas e partiram, decalcando o trilho já percorrido. As suas 

mãos tremiam mais por lamúrias do que pelo frio…, as botas submergiam na neve 

branca e roçavam nas negras pedras calcárias…, as árvores verdes temperavam uma 

parte da montanha. Por um instante ouviu-se um animal rosnar ou ranger os dentes. 

Os corações começaram a palpitar cada vez mais fortemente e as pernas ganharam 

uma nova energia proveniente do desconhecido – ou de um medo arrebatador de se 

crucificarem ali mesmo. Correram quase tão rápidos como o vento que congelava as 

faces em estaladas gélidas e contínuas. Olhando atrás constataram que era um urso 

castanho de grande porte. Por mera distração os dois tropeçaram num tronco partido 

numa tempestade e os corpos galgaram numa queda livre, escorregando na neve 

ardente e partindo ramos de árvores que desfaziam as faces em sangue e em nódoas 

negras. Levantaram-se com o corpo muito dorido e ambos com a face em sangue –

aquela distração foi muito cara! Meteram as mãos num bolso e tiraram um lenço 

branco, e depois limparam-se com o lenço agora manchado de vermelho. Os dois 

companheiros de viagem continuaram – tinham de chegar ao acampamento. Um deles 

coxeava com a perna magoada ou talvez partida. O seu amigo foi partir um ramo seco 

enquanto ele, firme, manteve-se sentado à sua espera num tronco partido, retesando a 

perna e aliviando as dores que tinha. Num código de honra o seu colega trouxe um 

pau que lhe servia de bengala. Quando o ergueu disse-lhe numa forma imperativa que 

o abraçasse.  

Perto do final da caminhada só existia o temor de animais selvagens. Passada 

uma hora a neve há muito tinha terminado. Agora a caminhada era mais agradável, e 

os pássaros cantavam ainda algumas melodias que tinham ensaiado durante o dia. Já 

se avistava o acampamento. Os sorrisos numa alegria pobre instalavam-se nos seus 

rostos – uma alegria de vitória suada mas incompleta. Um dos companheiros já só 

caminhava com a bengala – tinha-se apenas magoado, e talvez no dia seguinte já 
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estivesse pronto a andar normalmente. Antes de chegarem ao acampamento gritaram 

por ajuda os seus companheiros de viagem, mas eles não se aperceberam… estavam 

em volta da fogueira a contar os feitos e a audácia de cada um. Mas passado algum 

tempo ouviram os seus nomes a ecoarem pelas montanhas e reconheceram as vozes e 

a orientação do som. Os dois cavaleiros correram em sua busca. Ao encontrá-los quase 

lívidos de cansaço as suas almas encheram-se de tristeza e de perguntas, mas ninguém 

se atreveu a indagar uma única questão, sobretudo aquela que se referia ao príncipe e 

aos seus companheiros. Levaram-nos para a fogueira e deram-lhes de comer e beber, 

e quando já estavam recuperados começou a chover uma intempérie de perguntas num 

só instante. Os ânimos acalmaram-se e todas elas tiveram uma resposta clara, mas 

ainda predominava a preocupação quanto aos companheiros e ao príncipe. Os 

cavaleiros foram dormir mas sem conseguirem: essa preocupação dominava as suas 

almas – e também o mundo quase não girava por ela.     

Agora não podiam parar! A morte pairava ao anoitecer… mas as forças 

estavam a esgotar-se e o vento uivava cada vez com mais força. Viram uma caverna. 

Juntando as migalhas de força que restavam, abraços, aproximaram-se lentamente 

dela, mas com alguns receios – talvez fosse um abrigo de ursos. Se fosse verdade os 

seus corpos entrariam em paralisia pelos rastos de fraqueza que possuíam para uma 

fuga – ou então seria a casa do sábio. Seria mera sorte. A dúvida e a morte 

consagravam-se no interior da caverna. A um passo da gruta o vento soprou uma 

rajada muito forte e levou Afonso como folhas de Outono. Mas o príncipe agarrou-o 

com uma mão e com a outra segurou-se num tronco partido. O vento continuava a 

soprar ferozmente… Afonso disse para o príncipe o largar, mas ele continuava a 

agarrá-lo, e disse quase sem forças para falar:   

– Tu vens comigo. Temos... de acabar esta missão a dois.....   

De repente o vento parou de soprar e rapidamente os cavaleiros entraram na 

gruta gatinhando. Ergueram-se junto às paredes rugosas do interior da gruta e deram 

dois passos receosos por entre as malhas da escuridão que vendava os olhos, como se 

temessem algo, mas no fundo da caverna viram uma chama vermelha – era uma 

fogueira! As forças rejuvenesceram por milagre e correram. Pela luz produzida pelas 

chamas na gruta via-se o gelo cristalino que cobria as estalactites a as estalagmites. 

Era uma caverna como outra qualquer – ou talvez não… Esta era especial: poderia ter 

a chave para a felicidade.  

Continuaram a caminhar suavemente o quanto as forças exigiam. Agora 

estavam muito próximos de uma lareira.  

O sábio ouviu os passos que ecoavam na gruta e perguntou:  

– Quem sois vós? 

Eles chegaram perto e as suas faces negras da escuridão foram desmascaradas 

pela luz da ladeira. Aproximaram-se de um móvel bem trabalhado e anunciaram os 

seus nomes.   
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– O rei dos peixes falou de ti, príncipe.  

O sábio ergueu-se de uma cadeira de baloiço. Era um homem já idoso com 

uma grande barba grisalha e o cabelo branco.  

Olhou fixamente para o príncipe, lívido como um morto.   

– O que querem de mim? 

Na sua primeira impressão pairou sobre Afonso um estado de apoplexia devido 

à sua grande barba que quase ultrapassava o tronco e a uma pele de jovem. Afonso 

não hesitou em questioná-lo.  

– Qual é sua idade meu senhor? 

– Meu jovem, a minha idade não desvendo, mas já conheci D. Manuel! – 

Retorquiu o sábio imediatamente com uma ligeira dificuldade em respirar.  

Afonso e o príncipe ficaram abismados pois esse foi o primeiro rei deste reino.  

Depois de alguns instantes o príncipe indagou:  

– Será que sabes a fórmula da felicidade?!        

O sábio começou a andar de um lado para o outro na tentativa de se lembrar de 

algo. Parecia inquieto e impaciente. Ele começou a mexer em velhos documentos 

enrolados em folhas de papiro. Depois deu mais uma volta – estava muito pensativo. 

Ouvia-se o som dos sapatos a caminhar por entre a gruta semelhantes a um relógio 

numa monotonia sem cessar. De repente, houve uma explosão de gestos sem sentido 

– uma descoberta equívoca de um sábio.  

– Aqui não tenho nada que possa resolver esse problema, pois o sábio que fez 

essa poção foi morto na floresta da Lua, onde vive uma fada chamada Joana que 

cobre de felicidade a sua floresta. Vai ao seu encontro e poderás descobrir o antídoto 

à infelicidade. 

O príncipe muito espantado disse:  

 – Como a encontrarei?  

– Basta chamar pelo seu nome que ela virá! – Acentuou o sábio.  

O velho sábio olhou fixamente para os cavaleiros e foi à despensa, donde 

trouxe alguns alimentos que pousou em cima da mesa de madeira. Eles alimentaram-

se como famigerados – ou mortos de fome –, e num piscar de olhos a comida 

desapareceu.   

– Tenho um cobertor que talvez precisais. As noites aqui são muito frias.   

As suas peles há muito tempo se tinham tornado em peles de galinha.   

Ele foi buscá-lo. Os cavaleiros adormeceram ali mesmo junto à lareira. O sábio 

olhou para eles como um pai que cuida das suas crias e as protege, até durante o 

adormecer. Embalava a alma entre o silêncio, rasgado por uma lareira onde crepitava 

o fogo de uma lenha de oliveira ainda um pouco verde. 

 O príncipe adormeceu rapidamente embrulhado num cobertor cinza – 

embalado pelas chamas vivas de cor laranja que iluminavam a sala milenar, esculpida 

com o suor do lavor árduo. No seu rosto palpitava uma face de anjo pertinaz. Ele 
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começou a sorrir, mas depois gemeu – talvez estivesse a sonhar. Mergulhei no seu 

sono – na sua alma pura e tranquila – … perdão, pesadelo! O príncipe caminhava por 

entre as ruas da sua cidade expondo o seu olhar na miragem de alguém. Mas as ruas 

já não eram iguais… A calma ruminava a cidade de angústia e as casas estavam 

degradadas, matizadas por umas chamas negras de revolução. O que acontecera a este 

país de paz? A resposta era incerta! As crianças gemiam invocando os nomes das suas 

mães e correndo o chão com lágrimas ingénuas de sal, soluçando de terror. No meio 

das estradas de pedra uma mancha vermelha de sangue crucificava-as. As estradas de 

pedra estavam cheias de ruínas e quase desabitadas. O príncipe olhava com um terror 

que vendava os olhos para aquele cenário onde proliferava o odor de sangue mutuante. 

No seu rosto choviam algumas lágrimas. Gritava agora furiosamente com uma 

velocidade ríspida e dura. De repente eclodiu um grito que abalou o seu adormecer – 

e que até acordou o outro lado do mundo! –, um grito que intimidou as chamas 

brotadas pela lareira que estava ao seu lado. Mas não! O seu cavaleiro continuava a 

dormir como uma pedra.  

O sábio acordou aterrorizado e foi averiguar a razão desse grito. Saiu da cama 

e aproximou-se do príncipe, que jorrava lágrimas de terror e medo.  

– O que aconteceu príncipe Natal? Tiveste um pesadelo? – Indagou ele com 

uma voz pausada e acariciando a sua face mergulhada de lágrimas.  

O sábio disse algumas palavras de conforto e foi fazer um chá para o acalmar. 

O príncipe bebeu-o e abraçou o sábio. O sapiente homem explicou-lhe que fora apenas 

um sonho e não a realidade, que o príncipe poderia dormir que ele ficaria ali a vigiar. 

Quando a luz estava quase a romper, o cavaleiro acordou a espreguiçar os seus braços 

esguios e olhou para a o sábio. Ele cumprira a sua promessa, mas deixara-se cair no 

sono com os seus braços entrelaçados e a cabeça pousada entre eles, em cima da mesa 

de carvalho. O príncipe foi acordar os companheiros, que acordaram lentamente, 

quase a gerir o sono que ficou por faltar. O sábio, vagarosamente, foi fazer algo para 

o pequeno-almoço – café e pão para recuperarem as energias de uma noite atribulada. 

No fim da refeição o sábio disse que existia um atalho por uma gruta que chegaria ao 

fim da montanha, quase sem perigo, e depois ensinou o caminho. O príncipe 

agradeceu a sua hospedagem. Saíram agasalhados e caminharam mais um pouco, 

marcando o caminho com os seus passos na neve branca até à caverna, que os 

conduziu ao final da montanha. Quando entraram nela sentiram uma nova 

temperatura. A gruta era tépida e existia uma grande humidade – talvez existissem 

caldeiras de água quente. Nela rompia uma luz, por um orifício, que iluminava quase 

toda a gruta, cheia de estalactites e estalagmites que se cruzavam com a luz pouco 

intensa da manhã. Ouviam-se pingos de água a cair num charco. Os cavaleiros 

continuaram a caminhar e viram uma luz no fim do túnel – talvez fosse o fim... Mas 

o sábio não tinha referido esta abertura. A curiosidade possuíra-os. Eles foram 

caminhando até lá devagar e muito prudentes, e já quase próximos do fim, uma sombra 
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moveu-se mecanicamente. Os cavaleiros ouviram um rugido. A sua identificação… e 

o medo… foram imediatos. Era um urso grande e castanho. Em passos de algodão 

fugiram e entraram no caminho inicial, começando a correr velozmente. As caldeiras 

ao lado suavam vapor, uma beleza que agora não podia ser apreciada – a vida tem 

mais valor. Um bando de morcegos apavorados soltou as asas e voou, chocando com 

a cabeça do cavaleiro, que imediata e lentamente começou a jorrar sangue. 

Rapidamente chegaram ao fim do túnel, no fim da montanha. Saíram dele e fecharam 

os olhos devido à intensidade da luz. O príncipe apontou para o acampamento – devia 

de estar preocupado. Parecia que ainda não estavam acordados! Iniciaram a 

caminhada em direção ao acampamento percorrendo o trilho lentamente, afagados de 

cansaço. Nos seus passos, uma manifestação de estalidos de paus secos cruzava-se 

com o som dos lavradores mais matutinos – com o lavor dos homens que coloriam as 

cearas. Estavam muito próximos do seu destino… Mas antes da chegada um cavaleiro 

radiante já os anunciava. Quando chegaram, os cavaleiros explodiam de alegria, 

abraçando e sorrindo, e quando se sentaram as perguntas começaram a florescer, e 

mutuamente as respostas. No fim dessa indagação o príncipe bradou muito alto:  

– Vamos até à floresta da Lua em busca da felicidade!!!  

E todos acentuaram com toda a força e as canecas de vinho nas mãos:  

–  Vamos!!!  

Não estavam muito longe da floresta da Lua. Mas que aventuras iriam 

acontecer? O futuro é recheado de curiosidade e de intrigas. Desfizeram o 

acampamento cheios de esperança e de uma alegria pobre de sabor. Cada passo que 

davam era – quem sabe – em busca de uma vitória. O caminho era árido e duro, com 

muita sinuosidade, onde serpenteavam as carroças e os cavalos. Havia lá uma marca 

de passagem do labor camponês – trilhos calejados de suor e vontade de vencer.  

Os cavaleiros falavam das suas aventuras. Uns mais corajosos disseram:  

– Estou muito preocupado. Já me disseram que na floresta há perigos 

inimagináveis...  

O seu amigo replicou-lhe pausadamente:  

– Não há nada a temer! Juntos venceremos! – Pensava ele. Mas os perigos 

ainda haveriam de chegar… 

Os passos eram lentos e o cansaço começara a dominar as pernas. Não faltava 

muito para o sol se embalar e desaparecer no horizonte – a luz era cada vez mais 

tímida. Os cavaleiros estavam a preparar-se para irem embora de um dia fatídico – 

mas o dia ainda não acabara. Ao longe viram um homem vestido de nobre. O que ele 

faria ali? – Perguntavam eles, nas sem uma resposta. Andavam em passos vagarosos 

quando o homem se aproximou. Esse desconhecido mirou um saco de moedas 

suspenso num cinto de um cavaleiro, e com uma boa agilidade agarrou-o e fugiu… 

mas entretanto um dos homens conseguiu agarrá-lo pelo braço. Ele começou a tentar 

sacudir o braço para a fuga realizar-se, mas de nada lhe valeu; continuava preso numa 
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mão cada vez mais firme. Os cavaleiros começaram a rodeá-lo e esse ladrão renunciou 

à fuga. Um dos homens do príncipe retirou-lhe irado o saco de moedas, e quando a 

violência ia começar – pois é assim naquela terra que os ladrões têm a sua primeira 

sentença –, o príncipe interveio numa alta.  

– Alto!!! Parem já com isso!!! 

Os cavaleiros pararam de lhe bater. A roda abriu e o príncipe começou a falar 

com ele. 

 – Dou-te uma segunda oportunidade se fores connosco à floresta da Lua. 

O ladrão disse que sim sem qualquer alternativa, a tremer de medo dentro de 

si. Já tinha ouvido falar dos perigos dessa floresta medonha e que ninguém ousava 

entrar.  

– E se tentares fugir eu ordeno aos meus homens para te capturarem. – 

Acentuou o príncipe. 

O sol estava quase a pôr-se… E eles tinham de começar a fazer o 

acampamento, então foi ali mesmo, junto a um terreno inculto que acamparam.  

A fogueira assistia a uma demonstração de companheirismo e de amizade com 

algum vinho à mistura. Todos estavam à volta das chamas da fogueia… não, nem 

todos! Faltava o pequeno ladrão, que em passos vagarosos tentou a sua fuga. Mas os 

cavaleiros sentiram os seus passos e uma singela mancha negra a mutuar-se na 

escuridão. Não teve sorte. O príncipe já tinha planeado que um dos seus cavaleiros ia 

ser a sua própria sombra. E quando o ladrão tentou fugir, o cavaleiro agarrou-o 

anulando a sua fuga, apesar de uma pequena corrida. Talvez se ele, o ladrão, não 

tropeçasse numa raiz que fugia do solo e cruzava-se na superfície daquele terreno 

duro, a fuga tivesse acontecido. O ladrão começou a tremer como se uma rajada gélida 

sussurrasse no seu corpo franzino. Era o medo que o fazia tremer como vergas de 

madeira, e o cansaço quase o impedia de falar. As mãos do cavaleiro eram robustas e 

grandes, e só com uma delas conseguiu apanhá-lo e arrancá-lo do chão, e assim acabar 

com uma fuga quase sem princípio, mas com um final inglório para o ladrão. Ele foi 

amarrado com uma corda – a fuga era o ato mais imbecil, pensava eu –, mas quando 

já estavam todos a dormir e alguns ressonavam com uma veemência tal que parecia 

que estavam a serrar madeira – zromm –, o astuto ladrão usou um canivete que sempre 

guardava no bolso de trás para a fuga. Agarrou no objeto e com as mãos atadas nas 

costas lentamente começou a cortar as grossas cordas. E no meio da noite ele conheceu 

a hora ideal para fugir, pois o cavaleiro que o guardava adormecera junto a uma 

carroça. O ladrão saiu daquele lugar, que o atormentava, quase voando no silêncio e 

na calma da noite amena. Quando estava já longe do acampamento o seu sorriso 

matreiro rejubilava de novo em busca de novas aventuras. Assim que amanheceu o 

cavaleiro que estava de vigia acordou e notou a falta do ladrão. Foi logo num ímpeto 

avisar o príncipe. Abriu a sua tenda e chamou-o com um olhar ensonado, mas ele não 

estava lá. Pensou na hipótese de o ladrão o ter raptado, mas foi posta logo de parte. 
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Foi a correr para o rio – talvez ele lá estivesse. Percorreu uma pequena floresta onde 

as águas do orvalho a prateavam, com uma fragrância de beleza em comunhão com 

os ecos dos pássaros que cantavam – que invadiam a floresta por magia. Ao longe viu 

o príncipe chamando alguém, mas não conseguia aperceber-se de quem estaria ali 

naquele local inabitado. Aproximou-se devagar, mas os galhos partidos geminavam 

um estridor por entre a floresta. Já estava próximo, mas quando ia a chamar por 

alguém, arranhou-se e feriu a perna, gritando levemente. O príncipe Natal indagou 

inquieto quando ouviu os murmúrios: 

– Quem esta aí?  

E o cavaleiro disse logo: 

– Sou eu, o Filipe. 

O príncipe retorquiu.  

– És tu? Então o que queres? 

O cavaleiro Filipe disse-lhe que o ladrão tinha fugido, e o príncipe respondeu 

que no futuro seria apanhado, mas agora não tinham tempo – tinham de ir à floresta 

da Lua –, e de seguida voltaram juntos para o acampamento. Durante a caminhada 

Filipe pensou sobre quem seria o Raf... Esse cavaleiro apenas conseguira ouvir isso 

antes de se ter magoado na perna, que foi lavada no rio – as feridas não passavam de 

pequenos arranhões. Quando chegaram ao acampamento todos estavam agitados, 

perguntado por eles e pelo ladrão. Filipe explicou tudo. A seguir levantaram o 

acampamento e foram aos seus destinos.  

 

O ladrão já tinha percorrido uma longa jornada pela noite adentro e já estava 

longe do local de fuga. As suas pernas estavam fatigadas – quase adormeciam numa 

modesta dor que ruminava ao longo do caminho de terra sinuoso com alguns buracos 

feitos pelas carroças. O calor do sol apertava já pela manhã e fazia jorrar oceanos de 

suor. Foi então que o ladrão viu um carvalho que fazia cócegas ao céu azul. A sua 

sombra era enorme, e o agitar da sua folhagem fazia estremecer murmúrios que 

ninguém conseguia perceber. O vento árido e seco mastigava o calor numa brisa um 

pouco fresca. A frescura próxima do carvalho parecia uma miragem – uma miragem 

lúcida que aquela árvore exibia nesse calor escaldante. O ladrão foi a correr para 

debaixo do carvalho derretendo as suas últimas forças. Sentou-se, encostando as 

costas no tronco do carvalho centenário, e deixou-se embalar pelo vento que sacudia 

os seus cabelos negros de ferrugem. Adormeceu com o chapéu de couro que tapava o 

seu rosto. Uma brisa passageira estalou na sua face de modéstia e fanatismo. Foi 

quando um coche velho pregado de caruncho e com a lasca afiada de madeira partida, 

com dois cavalos castanhos e três homens, passou por ali. O condutor tinha um olhar 

rude e áspero, e a sua face estava calejada de cortes e cicatrizes. Era um homem adulto 

ferido na jornada da vida e na encruzilhada do destino. Os outros dois estavam no 

interior do coche, dois jovens rapazes, morenos, de cabelo castanho e com sorrisos 
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perversos. Estavam a contar moedas de ouro, um saco cheio delas – talvez fossem 

ladrões. Sim! Eram ladrões que percorriam aquelas bandas quase inabitadas. O coche 

percorria o caminho esburacado no silêncio, quase voando a um palmo do chão. O 

condutor começou a mirar o ladrão, que ainda estava a dormir, e quando viu um saco 

de moedas que este tinha conseguido roubar ainda durante a fuga dessa noite, quando 

passou próximo do carvalho, abrandou levemente para fazer um saque de surpresa. 

Ao abrandar o coche os outros dois começaram a apupá-lo, e o condutor disse 

gaguejando para fazerem silêncio que tinham trabalho. Foi nessa altura que eu reparei 

quem eram: eram assaltantes perigosos procurados pelo reino. Foram em passos de lã 

afastando as ervas daninhas que brotaram por ali. Um dos assaltantes trazia uma besta. 

Quando ouviu os passos dos três bandidos a sussurrarem em simultâneo, o ladrão deu 

meia volta, gemeu e perguntou: – Quem está aí? Eles ficaram um pouco inquietados, 

mas especularam logo que ele estaria a sonhar, e continuaram a caminhar em sua 

direção. Quando estavam próximos dele olharam pausadamente para ambas as 

direções e em seguida um deles apontou a besta ao ladrão. O condutor disse com uma 

voz quase mortífera:  

– Isto é uma assalto!!! – O ladrão assustou-se, e num gesto repentino deixou 

cair o chapéu e ergueu os braços para cima. Nesse instante os assaltantes ficaram 

estupefactos com aquela situação.  

– És tu Duarte!  – Disseram. 

O ladrão deu uma gargalhada insana e retorquiu:  

– Então já não me conhecem...? Olhem esta situação!  

– Queres vir convosco? – Perguntou o condutor.  

Duarte abanou a cabeça em sinal de aprovação à proposta, mas com um sorriso 

cínico e um olhar de trapaceiro. Depois foram para o coche e fizeram-se à estrada. 

 

O príncipe já estava há algum tempo a caminhar. O sol arrasador fazia 

humedecer as roupagens e os cavalos já estavam cansados. Os passos fúnebres 

torravam ao calor do meio-dia. A uma centena de metros estava uma floresta que 

Felipe conhecia muito bem. O príncipe perguntou quem conhecia este local e Filipe 

acenou acusando que o conhecia, e então o príncipe ordenou que fosse ele o seu guia.  

Já tinham caminhado bastante e entrado na floresta, portanto pararam e 

descansaram. O príncipe ordenou a Filipe que fosse buscar água – de certeza que 

existia, pois tinha ouvido o barulho de uma cascata. Filipe agarrou numa catana e foi 

desbravando o terreno até à cascata, que soava dentro daquela floresta como um búzio 

que engole o som do mar. Ele viu animais estranhos com caudas pontiagudas, pelos 

de arame espetados e dentes aguçados que se cruzavam com ele. O mato que impedia 

o seu caminho era denso e bravio, mas Filipe facilmente o desbravada. A cascata já 

estava muito próxima e o ar estava cada vez mais húmido e fresco. Ao percorrer uma 

centena de metros já a conseguia ver. A cascata revelou-se quando o cavaleiro abriu 


