“A Sereia Mánina e seus sapatos vermelhos”
— Estória, estória.
— Fortuna do Céu, Ámen…
Naquele ano, nas ilhas, o tempo das águas tinha sido muito abundante. Todos falavam em
agradecer aos deuses e celebrar. E as ideias
para as festas não faltavam. Bailes? Fanfarras?
Procissões?
Colhidas opiniões e ditos daqui e dali, deste
e daquela, finalmente se decidiu por um grande baile. Mas teria de ser de gala! De gala e
com todos os pescadores bem aprumados, e as
damas, elas todas de comprido, na maior elegância. Uma particularidade era exigida – todas deveriam usar sapatos vermelhos. A cor das

chamas, da força, da alegria.
Depressa correu a notícia, e por todas as casas
e mesmo a bordo dos mais pequenos botes de
pesca, que circulavam por todas as costas das
ilhas e ilhéus, todos tentavam inventar qual a
melhor fatiota a usar nesse baile de sonho.
No mar, até os peixes e algas, cavalos-marinhos
e estrelas-do-mar discutiam essa notícia com as
sereias com que se iam cruzando.
— Um baile de gala, com as damas todas usando sapatos vermelhos? E em que ilha?
Difícil a escolha!
Entre as sereias, uma foi nomeada para representar os seres marinhos – Mánina. Ela
tinha a mais cristalina das vozes e ajudara a chamar as chuvas em alguns dias de
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sol, enquanto penteava os seus cabelos.
… Ó mar eterno sem fundo, sem fim.
Ó mar de túrbidas vagas, ó mar
De ti e das bocas do Mundo, ó mar
Só me vêm dores e pragas, ó mar.
… uma das suas melodias preferidas. Nesse
dia, essas notas foram a fonte de inspiração de
Mánina, mas, também, ajudaram a chamar a chuva mais depressa.
A fama de Mánina tinha já corrido Mundo, mas naquele cantinho dos mares, dois amigos especiais,
Simão e Jack Lagosta, apontavam-na como a tal.
Pescadores experimentados que eram, homens
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de conselhos e decisões, ambos achavam que
Mánina pela sua beleza e elegância, aliadas à voz
já reconhecida por “Sete Mares”, deveria comparecer ao baile, e não só – concorrer ao prémio
para a mais elegante.
E a sereia acabara de aceitar o desafio, depois
de saber que uma das praias da Ilha das Dunas
seria o palco dessa aventura e noite de sonho.
Ela logo se imaginou rodopiando nos braços
do seu par, sobre a branca areia, que muito bem
contrastaria com os tais sapatos vermelhos.
Na verdade, um pormenor ocupava a cabeça
da nossa sereia.
— Usar sapatos? Por que milagre, se me faltam
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os pés?
— Não é razão para ficares triste. Vamos pedir
a “Sete Mares” que faça reunir o conselho dos
irmãos das águas. Eles que nos ajudem a encontrar a solução. — Disseram em uníssono os dois
pescadores.
De sete em sete as ondas foram trazendo todos os seres, e assim se reuniu o conselho.
— Queremos que o baile aconteça na Ilha das
Flores! — Gritavam cavalos-marinhos, lagostas,
perceves, caranguejos, estrelas-do-mar e algas.
— A nossa eleita é a Ilha das Acácias! — Barafustavam camarões, búzios, amêijoas, alforrecas,
moreias e linguados.

