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Quarto Sonho – Procuro Alhy 

Uma aventura de amizade 

 

 

Há sempre a magia na fantasia – e são as palavras mágicas que adoçam a nossa 

imaginação. Mas o mundo é feito de ódios que às vezes voam como abutres. A história 

que te conto aconteceu comigo. Aqui não há ódios, mas a flor da amizade, e se 

pensares que uma amizade dura para a vida toda encontras as raízes dos sentimentos. 

 A história ocorreu na velha cidade de Lisboa, antigamente designada por 

Olissipio. Se conseguires imaginar a cidade muito antes do terramoto e da gaiola 

pombalina encontrarás o tempo certo da minha curta estadia na Terra. 

 Diz a lenda que a floresta que ladeou o Castelo de São Jorge foi amaldiçoada 

pelos cristãos, e assim conseguiram vencer o famoso cerco aos muçulmanos. Poderás 

não acreditar Gabriel, mas esta história é verdadeira e foi escondida pela igreja. Talvez 

por fundamentalismos do Papa, que governou a planeta como um deus menor. 

 Ainda me recordo como se fosse hoje. Estava com o olhar compenetrado para 

a floresta amaldiçoada e a curiosidade bateu-me na face como o vento. Inicialmente 

senti um arrepio – era aquele arrepio do medo passado de geração em geração. 

Concentrei-me, ganhei coragem, e dei os primeiros passos em frente para um destino 

que mudaria a vida. Receosamente, enquanto fazia esse percurso, tremelicava – 

porque o oculto é a sombra do medo – e essa floresta uma sombra maldita. Naquele 

momento era um jovem em busca de uma aventura – a imaturidade soltava as notas 

na pauta da vida. Desde o princípio sabia que ao entrar ficava carimbado o atestado 

de coragem. E com essa vontade enchi o peito convicto dessa intenção apesar do medo 

que sentia, semelhante a um coelho que ao mínimo barulho correria para a toca. Mas 

eu tinha de ser o primeiro. E fui!  

Ao entrar… passei por um local invadido pela escuridão. E sentia os músculos 

presos – talvez por tremelicar como varas verdes. Depois de passar essa nuvem de 

breu o magnífico acontecia ao ouvir a passarada a cantar. Os meus olhos rejubilaram 

ao ver o verde que explodia – mas o Outono semeava o começo da tradição das 

folhas... Aquele local parecia belo – talvez a maldição fosse um imaginário. Contudo 

tudo engana… e a vida é uma perita a nos enganar. Caminhei mais um pouco… e de 

repente ouvi vozes e risos tímidos. De quem seriam? Movido pela curiosidade 

caminhava tenso como um rato ao isco. Em cada passada esmagava as folhas secas. 

Olhava em redor e refleti que a floresta tinha a magia a fluir nas veias. Em casa 

segundo a minha respiração ofuscava pela especulação da resposta – que chegaria 

brevemente. Abri os arbustos e quando espreitei vi no largo de uma cascata dois seres 

– os donos das risadas. Eram duas fadas. Elas eram do tamanho de um palmo e com 

asas semelhantes a libelinhas. Durante algum tempo observei-as naquelas brincadeiras 

infantis com a água. 
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 Para as ver melhor arrastei a trepadeira que enrolava no arbusto. Fisguei-as. 

Ergui-me e caminhei até junto delas. Quais medos! O meu nome do meio é Sem medo. 

Aquelas criaturas eram aparentemente dóceis – mas as aparências são a ilusão da alma. 

Ambas olharam para mim e sem receios interrompi a brincadeira. 

– Quero-vos conhecer fadinhas! 

Sei que fui precipitado. Elas aterrorizadas fugiram nas asas de um falcão. 

Talvez pela entrada repentina. Parei. Abri os braços e em alento declarei paz.  

– Eu não vos faço mal. Não tenham medo.  

O silêncio palpitava. Elas fugiram. Nunca voltarei a vê-las! – Pensei em 

desânimo. Depois aproximei-me da cascata. Agachei-me, baixei a cabeça e pus-me a 

olhar para o meu reflexo na água. Conta a História que desse modo Narciso se 

apaixonou por si mesmo. Mas ser narcisista é bom, desde que sem exageros. Tudo em 

exagero enjoa. De repente olhei para trás e vi uma delas a voar em fuga para um local 

embrenho de branco e amarelo – dos malmequeres. A fada em fuga pareceu tensa. 

Lentamente fui até ao esconderijo – que não era esconderijo porque eu sabia que ela 

lá estava –, e próximo dos malmequeres coloquei a mão para procurá-la. Vasculhei… 

vasculhei… E num instante senti uma mordidela.  

 – Porra que esta mordeu-me! 

Foi quase uma picada de uma abelha inocente. Mas eu não recuei na decisão 

em conhecê-las. Sempre fui persistente. Era uma experiência única conhecer esses 

seres míticos que só existem nos reinos da fantasia. Numa estratégia em conquistá-la 

voltei para junto da cascata. Elas espreitaram-me. Sentei-me e comecei a cantar a 

música, da infância, que a minha mãe cantava. Cantei… cantei. Minutos depois a 

atmosfera pareceu menos tensa. Uma delas caminhava, com algum receio aliviado, 

para junto de mim, e a outra voava como se estivesse atraída ao íman da melodia. Eu 

ansiei por aquele momento. Talvez fosse o momento certo. Já próximas de mim 

hesitaram. Enlacei que elas nunca tivessem visto um ser humano, e talvez por isso 

aquele comportamento. Lentamente estendi a mão com toda a paciência do mundo e 

elas retesaram em sobressalto.  

 – Não tenham medo de mim. Deem-me um sinal de confiança. Pousem na 

minha mão que eu não vos faço mal.  

O tempo passou e elas olhavam-se mutuamente trocando olhares. Eu ainda 

continuava de mão aberta como Cristo aos seus crentes. Neste caso não era só uma 

questão de fé em mim – eu era mais um vulgar profeta pedindo que acreditassem nas 

minhas palavras – na minha profecia. Magicamente pousaram, intranquilas, na palma 

da minha mão. Mas olharam-se concentradas prontas para a fuga. A confiança 

instalou-se e no mesmo pacote veio a paz. A fada mais extrovertida teve a iniciativa. 

– Quem és tu? 

 – Eu sou o Miguel. Tenham calma que eu não vos faço mal. Eu só quero ser 

vosso amigo. 
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Olharam-me surpreendidas. Nunca tinham ouvido a palavra amigo.  

A outra fada moveu os lábios para matar essa incógnita.  

 – O que é ser amigo? 

Foi uma pergunta… mas só me faltava deitar fumaça. A amizade sente-se e é 

difícil de compreender. Talvez seja mais que uma química de personalidades ou uma 

união de cooperação.  

 – Um amigo é difícil de explicar. Mas é alguém que está disposto a nos ajudar 

nos momentos de alegria e de tristeza. Um amigo é para toda a vida.  

A mais traquina olhou fixamente para mim.   

– Vocês devem de ser amigas, porque sentem uma enorme alegria em dar 

felicidade uma à outra. – Concluí. 

Aparentemente ficaram esclarecidas. Depois uma delas voou até aos limites da 

cascata e pegou num pau. Olhei atento. O que ela iria fazer? Começou a desenhar 

círculos na água enquanto cantava uma melodia que me transpirou de bonança o 

espírito. Minutos depois daquela bonança a fada traquina que me ladeava ficou 

inquieta ao ouvir a flauta mágica. 

– Os nossos pais estão a chamar-nos. Eles não podem descobrir que te 

conhecemos. Vem cá amanhã! Estaremos aqui na cascata. 

Antes que saíssem rapidamente eu desejava saber os seus nomes. O nome é a 

marca de cada ser. 

– Mas quais são os vossos nomes? 

 – O meu é Alhy. – Expressou a mais franzina. 

 – Eu sou a Jein.  

 Depois disseram enquanto saíram disparadas: 

– Sai da floresta imediatamente ou ainda vais ter problemas.  

Enquanto saía da floresta pensei que, se o destino não preparasse uma maldade, 

estaria ali uma vez mais. Ao lado do castelo estava feliz por desvendar o segredo da 

floresta. Foi um dia em cheio! Um dia cheio de emoções musculadas. Mas uma 

pergunta palpitava: porque as fadas ajudaram os cristãos? No dia seguinte decifraria 

esta incógnita, pensei. Mas nem houve tempo…  

 O cavalo caminhava em galopes largos pois o meu fiel amigo esperava-me, e 

eu já estava bastante atrasado. Passava por edifícios cobertos de uma camada fina de 

cal, em três pigmentos. Era a zona rica da cidade. Toda aquela luxúria pertencia a 

nobres da corte. Pelo caminho junto ao cais cruzei-me com lavadeiras do Tejo. Elas 

cantarolavam uma leve melodia que embalava as águas do rio no ofício do sabão e 

das roupas engelhadas.  

Já estava próximo do local onde quase sempre decorriam as nossas 

brincadeiras ou conversas. Olhei para o horizonte e ao longe vi um barco a ser 

engolido por ele. Captei as nuvens e imaginei um cenário de Apocalipse – imaginei 

que se as nuvens engolissem toda a água do mar seria uma catástrofe, e depois onde 
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ficaria o sonho de ser marinheiro?! Naquele dia o Tejo estava tão tranquilo que podia 

navegar um barco de papel que nunca se afundaria.  

Manu acenou para mim, e eu retorqui com um gesto semelhante. Ele era filho 

do chefe dos cavaleiros da corte. Pensei que ele estava fulo – Manu não gostava de 

atrasos, talvez pela educação ríspida dada pelo pai. Cheguei em passos de lã. Ele 

estava distraído a olhar para uma mulher. Essa foi a minha hipótese de dar o troco de 

todos os sustos que me pregara. E gritei buh! Ele quase caiu para o rio assustado. Se 

caísse morreria de afogamento – mas morrer de susto foi o quanto me bastou. Peguei 

nele a tempo, em reflexos rápidos, e com preocupação perguntei:  

 – Estás bem? 

– Tem calma! Quase morria de susto, e depois afogado. – Declarou ele 

sorrindo. 

Olhei concentrado e pensei uma… duas… três vezes se contaria o segredo. 

Mas para um amigo destes não se deve ter segredos – e foi um erro inocente bem caro.  

Preparei-o antes de lançar a bomba. 

 – Tens de acreditar em mim. Há bocado aconteceu algo fantástico. – Disse-

lhe olhando olhos nos olhos. 

 – Conta o que te aconteceu! – Exclamou ele com entusiasmo. 

  Aproximei-me do ouvido dele e disse baixinho: 

 – Eu desvendei o segredo da Floresta dos Pesadelos. 

 – Estás a brincar comigo! E então o que descobriste? Foi algum bicho papão? 

– Proferiu o Manu com uma profunda ironia. 

 – Mas é verdade! Hoje enchi-me de coragem e encontrei lá dentro duas fadas. 

 – As fadas não existem! 

 – Existem sim! Vem amanhã comigo e verás. 

 – Está bem está! Tu queres é pregar-me outro susto. – Disse ele com nariz 

torcido. 

 – Então amanhã, à tarde, no Castelo de São Jorge. 

 – Está bem. Está combinado, eu vou, mas vê lá o que vais fazer. 

 – Vais ver que não te irás arrepender. – E rematei a conversa.  

Brincámos… brincámos… Em meras brincadeiras de adolescestes.  

O tempo passou e o relógio da catedral bateu. Ele virou as costas e expeliu em 

fuga:  

– Até amanha! Logo veremos essas fadas. – E saiu com um sorriso fino no 

rosto. 

Sentei-me e fiquei a vislumbrar o horizonte. Naquele dia tinha descoberto um 

horizonte fantástico – o horizonte é uma ponte para um mundo diferente. Tanto cismei 

– sempre fui o menino dos porquês – que o mundo deu voltas e cambalhotas que 

fizeram voar o tempo. Naquele momento o pôr-do-sol ganhava vida... Era hora de ir 

para casa.  
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Entrei silencioso em casa. Duarte, o meu pai, quando me viu indagou 

preocupado:  

 – Porque demoraste tanto tempo? Já estava a pensar que algo tinha 

acontecido. 

Duarte era um pai melhor que muitas mães – sempre atento às minhas 

necessidades. Olhei para ele e respondi:  

– Não pai. Apenas me distraí no cais. 

 – Tu sabes bem que eu não gosto que chegues depois do anoitecer sem avisares 

antes.  

 E embora pensasse que às vezes ele era demasiado protetor, dei-lhe razão. 

 – Tens razão pai.  

Eu olhei nos seus olhos mas não tive coragem de pedir para esgrimir nesse dia. 

E todos os dias esgrimíamos… O meu pai desejava que eu fosse um cavaleiro como 

ele. E houve um dia em que o derrotei.  

Fomos jantar a sopa que a empregada Luci arranjara. Conversámos até horas 

tardias. Depois fomos dormir, pois no dia seguinte adivinhar-se-iam emoções fortes – 

pensei e não errei.  

 Após uma bela noite acordei com os sinos da catedral a anunciarem o meio-

dia. Lavei as olheiras e o rosto. Àquelas horas impróprias tomei o pequeno-almoço. 

Saí de casa e fui à carpintaria do senhor Antóni. Eu gostava de ver os carpinteiros 

naquele ofício – e por vezes dava uma mãozinha. De seguida fui ao mercado comprar 

peixe. Havia uma enorme variedade de espécies. Alguns tão caricatos como o peixe-

espada. Cheguei a casa e coloquei o peixe de molho. Quando olhei para o relógio de 

parede eram três e meia. Peguei no cavalo e voei.  

O cavalo chegou ao castelo a cuspir de cansaço. Manu, pontual, lá estava. 

Olhou com ironia e disse:  

– Vamos ver se as fadas existem...! 

 – Então vem comigo e verás que é verdade. 

 Entre o hesitar de Manu intercalado com o entrarmos devagar… entrámos. Ele 

hesitava e empurrava para trás. Então coloquei a mão no ombro dele para lhe dar 

confiança. Até que chegámos ao interior da floresta. 

 – Nunca tinha visto uma floresta tão… bonita. – Disse boquiaberto com aquela 

magia ínfima. – Mas onde estão as fadas? 

 – Vamos! Segue-me e verás! – Afirmei a olhar para ele, sorrindo. 

Caminhamos até à cascata. Ele olhava de um lado para o outro inquietado. As 

fadas como combinado lá estavam. Chamei-as. Elas, ao vê-lo, tiveram receios – como 

se adivinhassem o que iria acontecer. Esconderam-se. E voltei a chamá-las.  

  – Não tenham medo… Este é um amigo.  

Elas aproximaram-se lentamente e eu corroborei para dar maior impacto.  

– Venham! Ele é meu amigo. 
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– Quem é esse homem? – Questionou Jein. 

 – Este é o meu amigo Manu, que a partir de hoje também será vosso! – 

Apresentei-o enquanto lhe dava um braço fraterno.  

Olhei para a Alhy e concluí: 

– Ele não faz mal. 

Demorou algum tempo a quebrar aquele gelo – elas chegaram devagar –, mas 

depois de despedaçado passámos uma bela tarde. Cantarolando. Brincando. A 

vivermos aquele conto de fadas.  

Manu olhou para o céu e disse: 

– Olha como está o céu!  

Olhei e reparei que a luz estava escassa. Nem vimos o tempo voar! Manu 

estava preocupado pois iria chegar tarde e a más horas a casa. E saímos da floresta. 

Quando ele chegou a casa a noite tinha explodido com a escuridão. Ao abrir a 

porta avistou o pai. Francisco estava furioso e logo impôs o punho autoritário.   

 – Onde estiveste até agora?! 

Manu tremia com essas palavras como se estivesse a ser chicoteado. Ele não 

mentiu.  

– Eu e o Miguel fomos à Floresta dos Pesadelos. Entrei e encontrei um lugar 

tão mágico... Lá vivem duas fadas, e com elas brincámos a tarde toda. 

– Não brinques comigo Manuel! – Retorquiu o pai. E deu uma risada.  

Francisco, irritado por tal mentira, mandou Manu imediatamente para o quarto. 

Logo depois foi dormir também. Estava cansado desse dia. Na cama matutou naquela 

história – seria a primeira vez que o filho lhe mentia.  

No dia seguinte chegou à corte com aquela cena a matutar na cabeça como um 

martelo, comentando-a logo à entrada com os cavaleiros. As risadas rebentaram como 

uma bomba em todos, exceto em um que abruptamente deu um murro na mesa. E 

assim o alvoroço acalmou. Todos ficaram a olhar para aquele cavaleiro com caras de 

parvos – a olhar para o maior parvo.  

 – Porra! Somos homens ou ratos? Todas as pessoas têm medo daquele lugar, 

mas afinal… Vamos descobrir o que aquela floresta nos reserva. O resto é uma 

fantochada de uma lenda. – Disse o cavaleiro abrupto. 

Correu o burburinho… Ele até tinha alguma razão! A vida não se alenta de 

especulações, e muito menos de lendas.  

Francisco olhou-o sabiamente e ergueu um braço.  

 – Tens razão. Nós temos de enfrentar esse medo para nos transformarmos em 

gigantes! – E deu um grito de guerra. – Vamos arrasar com a floresta!!! 

  – Vamos!!! – Gritaram todos num jeito tímido. 

Aquela notícia correu pela cidade num relâmpago. Correu espalhando a 

apreensão. Os cavaleiros iriam mexer com um mito religioso passado de geração em 

geração. 
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 Eu estava no cais a observar os barcos quando vi Manu a correr 

desalmadamente num cavalo. Pensei: Não deve ser coisa boa. Ao parar ele quase me 

atropelou com o cavalo. A sua respiração estava contagiada de nervos.  

Respirou um pouco e disse:  

  – Sabes o que vai acontecer?! 

 – Não, mas tu podes contar-me. 

 – Os cavaleiros vão destruir a floresta. As nossas amigas estão em perigo! 

Vamos montar no cavalo. – Expeliu preocupado.  

Fizemos uma corrida contra o destino… Mas se nem Cristo evitou o dele, quem 

éramos nós! Ao chegarmos vimos os cavaleiros partirem – o pesadelo concretizara-

se. Francisco trazia três fadas no cinturão como peças de caça. Era a Jein e mais duas 

– o resto da família. Olhei para ele com ódio, mas permaneci calado num silêncio que 

valeu-me ouro. Eles sorriam como demónios satisfeitos por tal ato, mas nada poderia 

fazer senão resignar-me. A minha vida naquele momento era cruel – ou era mais uma 

prova que Deus escrevera no meu destino. Lembro-me bem desse instante em que 

quase chorei.  

Manu ficou na entrada do bosque… e eu segui caminho pela floresta abatida 

pelos cavaleiros. Sentia-me como se estivesse de luto. Fui para a cascata a tentar 

recordar-me dos bons momentos – pelo menos ao recordar vivia ou aliviava a 

ausência. Comecei a cantarolar a melancolia – a música da minha mãe – e derramei 

automaticamente a primeira lágrima como escape da dor. Alhy permanecia escondida. 

Estava irritada como se eu a tivesse traído – talvez pensando que eu merecia o inferno 

ou algo pior. Mas as fadas leem a mente como se desfolhassem um livro da alma.  

Aproximou-se devagar de mim – sem eu nem dar conta – e disse numa triste 

meiguice: 

– Estou viva! Estou aqui. 

Apaziguei ao ouvi-la, como se aquela voz fosse um calmante, e olhei para ela. 

– Salva-me deste inferno! Os Homens são maléficos… Viste o que fizeram à 

minha vida? – Continuou. 

 Eu tinha um dever de vida para com ela. Talvez por pensar que fora o culpado. 

Mesmo inocente. Mas culpado!  

   – Entra no meu bolso e aconchega-te. – Pedi-lhe. 

Aproximei-me de Manu. Ele voltou a pedir desculpas e contou-me o que tinha 

ocorrido no dia anterior ao chegar a casa. Pensei: O culpado fui eu. Não ele. Também 

alguém acreditaria em fadas?!  

Naquele momento tinha o maior tesouro que alguma vez encontrara, e para 

segurança de Alhy mantive segredo. Sabia que eu e a fada correríamos risco de vida.  

Voltamos para casa num silêncio constrangedor. Quando cheguei ofereci-lhe 

comida. Ela recusou. Alhy pediu-me para ir dormir. A noite estava fria e o nosso 
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estado nervoso precisava de uma noite de descanso. Calmamente tentámos adormecer 

na minha cama tentando suavizar esse dia e protegendo um ao outro.  

 Estive a noite toda de olhos bem abertos. Vi o sol nascer apagando a escuridão, 

lavei a cara e fui buscar o pequeno-almoço. Ao chegar de volta ao quarto ela estava 

acordada. Tomámos a refeição e depois tivemos uma pequena conversa. A seguir 

lembrei-me de… 

 – Vou sair. Já volto. 

 – Vai lá. Eu fico aqui. Mas não demores…  

Ao abrir a porta vi em frente, em letras gordas, um panfleto que mencionava: 

«As fadas existem! Esta tarde venha vê-las com os seus próprios olhos na praça Luis 

V.» Naquele instante senti uma leve quebra de tensão, talvez pelo nervosismo. 

Caminhei e divaguei por alguns locais da cidade, e por toda a parte essa notícia era o 

assunto do dia. Corria o burburinho: será que elas existem? Como seriam? Pensei para 

mim que se a corte exibisse as fadas seria mais uma simples manobra de emproar o 

carquejo dos galos, dando asas a um dia de fama e de heroísmo. Passei a odiar aqueles 

rufias hipócritas ditos diplomatas.   

Voltei a casa e fui até ao quarto. Chamei a Alhy e ela saiu do esconderijo.  

Ela permanecia agitando as asas no ar. 

   – O que te aconteceu para estares tão preocupado?  

Desviei o olhar e retorqui, fugindo à questão: 

 – Nada. Tu sentes-te bem? 

 – Não fujas ao assunto. Eu consigo ler nos teus olhos. Diz-me por favor a 

verdade. Se é alguma coisa a ver com a minha família eu tenho o direito de saber. 

Hesitei por segundos – tinha medo de feri-la. Mas a verdade é igual ao azeite 

na água…  

Olhei taco a taco – olho no olho – e despejei:  

– Aqui vai… Pela cidade corre a notícia de que vão mostrar a tua família à 

população. 

 – Eu vou! Quer queiras ou não. Tenho de ver pela última vez a minha família. 

     – Não vás! É perigoso. – Insisti, mesmo compreendo-a.  

 – Eu vou!!! Já disse! 

Percebi o seu vulto de tristeza. Para salvaguardá-la disse:  

– Então irei contigo. 

Na praça corria um burburinho de feira. Alhy espreitava no interior do bolso 

do meu casaco. O silêncio tomou conta da praça ao chegarem os cavaleiros a discursar 

com um paleio de gabarolas. Chegada a hora mostraram as fadas. Tiraram-nas de um 

saco e exibiram-nas uma a uma.  

Alhy ao ver a família saiu do bolso, e para mal dos nossos pecados gritou:   

– Assassinos! Assassinos! – E todos olharam para nós.  

Os cavaleiros ao avistá-la impuseram palavras de ordem. 


