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Para o meu irmão Nuno.



Um menino caminha e caminhando chega no muro

E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar,

Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar.

Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar.

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que, um dia, enfim descolorirá.

GUIDO MORRA, MAURIZIO FABRIZIO, TOQUINHO e VINICIUS DE MORAES 
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Introdução

No jardim do Éden

A Mãe estava na cozinha. Era um aposento quadrado e pe-
queno, com uma janela por onde entrava a luz e donde se 
avistavam quintais acanhados, divididos em canteiros em que a 
hortaliça disputava o lugar às flores, à mistura com roupa bran-
ca estendida na relva ou em cordas que se erguiam sobre paus. 

Num cantinho da janela, envergonhadas e tímidas, viam-se 
ainda algumas folhas agudas e enceradas do limoeiro que o Pai 
plantara lá em baixo, no quintal. Era uma árvore verdadeiramen-
te selvagem. Tinha crescido, crescido e estava quase a chegar 
à altura do telhado. O perfume das suas flores e dos seus fru-
tos inundava a casa. Sem os “fermosos limões”, sem a laranjeira 
com frutos “da cor dos cabelos de Dafne” ou sem a cidreira não 
se podia imaginar um quintal português. A nossa ilha dos Amo-
res era aquele pedacinho de terra nas traseiras da casa. 

Apesar de ser uma paisagem limitada, a Mãe gostava de 
se sentar em frente da janela da cozinha a olhar lá para fora. 
Também é verdade que, naquela época, ela tinha a seu cargo 
uma família numerosa: nós os seis, o Pai e a Avó. E como todos 
comíamos, especialmente vocês os cinco, que eram rapazes vi-
gorosos, a tarefa de cozinhar ocupava-lhe grande parte do dia. 

Enquanto olhava os quintais, a Mãe ouvia música. Gostava 
muito de música clássica, sobretudo de Beethoven e de Mah-
ler, mas também de uma jovem banda de música rock que se 
chamava Os Beatles. Ligava o rádio ou colocava um disco de 
vinil, redondo e grande como uma travessa, no pick-up do 
escritório, e deixava as portas abertas. 
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Naquele dia, a Mãe estava certamente bem-disposta, por-
que toda a casa dançava ao som da sétima sinfonia de Beetho-
ven. Mas eu vinha preocupada com o trabalho de Português: 
descrever uma árvore. É que, embora gostasse de árvores, da 
sua sombra e da sua cor, não sabia o nome da maior parte 
delas, não as reconhecia pelas folhas ou pelas flores, só pelos 
frutos se fossem laranjas, limões, peras ou maçãs. Enfim, eu 
era uma ignorante apesar de toda a ligação que sempre tinha 
tido ao húmus da terra e ao campo. 

Sentei-me na mesa da cozinha, em frente da Mãe, e contei-
-lhe o que me preocupava. Ela adorava ajudar-nos em tudo o 
que podia e nada a fazia mais feliz do que reconhecer que tinha 
sido útil. Além disso adorava aprender e apenas frequentara a 
escola até à quarta classe. Lia muito à noite antes de se deitar, 
e falava-nos sobre as suas leituras. Era a sua herança marrana.

— Porque não escolhes um limoeiro? Temos um bom mo-
delo no quintal — disse-me ela.

— As árvores de fruto são muito raquíticas. Gostava de des-
crever uma árvore grande, uma árvore diferente daquelas que 
os meus colegas vão escolher.

— Também não gostas de palmeiras? 
— São ridículas e feias — expliquei eu inconscientemente 

influenciada pelo que Jacinto diz a Zé Fernandes sobre o euca-
lipto. Naquela época eu apenas conhecia pequenos excertos 
de “A Cidade e as Serras”.

— Sabes, na minha terra havia muitas árvores majestosas...
Quando a Mãe dizia “na minha terra...” ficávamos logo em 

suspenso à espera que ela nos falasse daquela aldeiazinha per-
dida nos montes onde tinha nascido e que nós desconhecía-
mos. Voltar ao passado era muito difícil para ela e não sabíamos 
quase nada da sua vida de criança, de adolescente e de mu-
lherzinha. Para nós, a Mãe tinha nascido connosco e não havia 

mais ninguém no mundo a quem tivesse algum dia pertencido.
Então começou a falar:
— O meu pai era um lavrador abastado quando eu nasci. 

Tínhamos uma casa de lavoura, com um grande pátio e lo-
jas para o gado. A nossa casa ficava por cima das lojas. Era 
uma casa grande porque o meu pai tinha duzentas cabeças 
de gado: ovelhas, carneiros, cabras, bois, burros, porcos, além 
das galinhas e dos coelhos. Tudo isso dava muito trabalho. 
Depois havia os terrenos. Lembro-me bem do souto, a melhor 
mata de castanheiros daqueles montes. Verdadeiramente ma-
jestosos — enormes, com um tronco largo e ramos pesados a 
tocarem no chão, como se fossem as vestes de um rei. Tam-
bém me lembro do lameiro, um prado cheio de água e de pas-
to, onde íamos cortar a erva que os animais comiam. Quando 
chegava Fevereiro, rebentava tudo. O souto e o lameiro eram 
um tapete de flores silvestres: miosótis de campânulas azuis, 
malmequeres amarelos, margaridas brancas, papoulas verme-
lhas. Eu gostava de apanhar flores e, sempre que ia à igreja, 
a Oucidres, levava um raminho para pôr no altar de Nossa 
Senhora do Rosário. Uma vez, ia a passar no nosso lameiro e 
vi uns cachos de flores amarelas lindíssimas. Tão bonitas, tão 
bonitas que fui logo fazer um raminho, para pôr no altar. A 
minha mãe deu-me uma tareia. Sabes, eram flores de tremoço 
e não se podiam cortar… 

Ela calou-se subitamente e ficou a pensar. E nos seus olhos 
eu vi que tinha partido para muito longe. Depois olhou para 
mim e explicou:

— A minha mãe trabalhava de sol a sol. Desde que o meu 
pai deixou de andar com o esforço que fez na lavoura, era ela 
quem ia para o campo plantar e semear centeio, trigo, batata, 
abóbora, para termos em casa. E nós éramos muitos. Por isso, 
não permitia que se desperdiçasse nada, nem simples flores 
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de tremoço. Eu vivi no jardim do Éden até ao dia em que o 
meu pai teve um acidente ao deslocar uma rocha pesada, Dei-
xou de poder andar. Então tive de ajudar a minha mãe. Quan-
do ela ia para o campo eu ficava em casa a tratar do meu pai... 

A Mãe levantou-se da cadeira e virou-se para o fogão. Acho 
que tinha lágrimas nos olhos. Fiquei calada à espera. Por fim 
ela disse:

— Quando o meu pai se viu obrigado a vender o lameiro e 
o souto para nos dar de comer, serraram os castanheiros. Mas 
eu nunca os esqueci, porque aquele era mesmo o jardim do 
Éden... Queres descrever um castanheiro, a árvore mais bela 
do paraíso?

Então a Mãe foi-me ditando, frase a frase, a descrição de 
um castanheiro. No Inverno, de imensos ramos nus; na Pri-
mavera, coberto de tenras folhas e nuvens de pesadas flores 
brancas; no Verão, com os pequenos ouriços espinhosos a es-
preitarem entre as folhas, a crescerem até rebentarem para 
mostrarem as castanhas polidas; no Outono, no rubro Outono, 
com as folhas amarelas, douradas e vermelhas caindo mansa-
mente para forrarem o chão com um tapete de cores. 

Enquanto a ouvia eu estava cada vez mais certa de que 
a Mãe tinha vivido no paraíso. Não sei é se ela ficou a saber 
que nos transmitiu a centelha divina desse espaço mágico. Por 
isso, hoje, passados tantos anos, quero dizer-lhe que, graças a 
ela, também nós vivemos no jardim do Éden. 

Foi Deus quem criou esse jardim bíblico e todas as coisas 
nasceram das sementes primordiais e sublimes que Ele lan-
çou à terra num gesto largo. Sentado no alpendre de uma 
nuvem, velava na esperança de que elas se transformassem 
em alimento ou em prodígio. E logo umas se tornaram pão, 
porém outras, mais lentas e complexas, geraram as árvores 

e com elas as formas simples e as retorcidas, as pequenas e 
as imensas, as regulares e as irregulares, a luz e a penumbra, 
o silêncio, o ruído e a melodia, uma multiplicidade de cores 
e de cheiros, todos os assombros dos sentidos. A árvore é a 
metáfora da beleza que pode ser criada.

Esse deus semeador, ocioso mas atento, ocupava-se a cui-
dar do seu jardim para o tornar esplendor e liberdade. Pairava 
mas não dominava. A primeira mulher e o primeiro homem 
deleitavam-se ignorando a Sua existência.

A Mãe era também um deus semeador. Lançava as semen-
tes à terra que iam esvoaçando e girando, ora mais rotundas, 
ora mais achatadas, ora circulares, ora elípticas, ora quadra-
das, ora em espiral. As sementes éramos nós, uma incógnita e 
um pedaço de magia. Ela esperava que, quando tocassem o 
solo, se transformassem em árvores. Nós ignorávamos a exis-
tência dessa mãe semeadora, como se ela fosse inerente à 
criação, uma certeza que não se põe em causa, um conforto 
inesgotável e eterno. Tal como Deus, o alfa e o ómega de toda 
a criatura.  
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A pele do rio absorve o azul do céu, o branco da nuvem, o 
cinzento musgoso da rocha, o verde fresco das ervas tenras, 
o colorido das casas, o movimento e a calma. Os meus olhos 
fixam-se nesse mundo fluido e livre onde se espelha uma rea-
lidade invertida, vaga e instável que redesenha como ficção a 
realidade do mundo imóvel onde habito. 

Se a minha memória fosse a bobine de um filme, ao retro-
ceder, iria ao encontro do fogo, do fogo que trouxe o rio. 

Não acredito em Heráclito. Quero banhar-me duas vezes 
na mesma água.  

Antes de tu entrares para a escola passávamos muito tempo 
na aldeia, em casa da Avó, mãe do pai. Depois, apenas os três 
meses das férias. O Pai ficava na cidade porque tinha de tra-
balhar e só nós éramos abençoados com esse imenso festim. 

Aninhada na serra, no meio dos montes, a aldeia era cor, 
água e ar. Fazia-se anunciar pelo perfume da urze, da esteva, 
da giesta, dos pinheiros e de toda as folhas, folhinhas e tron-
cos que recobriam a agrura do granito. Flutuávamos na pureza 
daquele espaço imenso onde os montes se perdiam na distân-
cia até se confundirem com o céu. Sonhávamos tocar com as 

1 Na aldeia 
Perfume de laranja
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mãos no imenso azul se viajássemos com botas de sete léguas 
de um monte para outro. 

Nas ruas estreitas, de pedras de granito polidas pelos infi-
nitos tamancos, sapatos e botas, a água apressada corria pelas 
levadas, num murmúrio constante. Era a memória do gelo que 
tinha coberto os picos e os cabeços e que desabrochava fres-
ca à luz do sol. 

A Avó, uma mulher pequenina, piedosa, sempre vestida de 
preto, como a profissão de viúva exigia. O avô, o que tinha 
sido seu marido, um retrato enorme em tons de sépia, de bi-
gode farto e retorcido, porte grave, fato de boa fazenda, com 
virados de grande estilo, numa moldura em madeira, folheada 
a ouro, pendurada sobre a mesa da sala de jantar. Na longa 
cadeia de manes familiares que, desde os tempos romanos, se 
entretinham a tomar conta dos vivos, muitos seguramente se 
apinhavam naquela sala e outros esvoaçavam à volta da casa, 
mas ele era o único de quem conhecíamos o rosto. Presidia a 
todos os rituais da vida familiar, sempre imóvel, com o olhar 
perdido num algures que jamais conheceríamos. Não sorria, 
não chorava, não envelhecia. Era o retrato da ausência. 

Talvez pensássemos que as outras crianças também tinham 
uma única avó e talvez nem pensássemos nada, porque na-
quela época o mundo para nós era apenas ação, movimento 
e descoberta. Não sobejava tempo algum para reflexões. E só 
aquela mulher pequenina e resignada existia e resumia em si a 
geração dos avós, que os outros seriam apenas um prolonga-
do silêncio na nossa vida. 

No Inverno, naquela casa, como em tantas outras da aldeia, 
uma braseira de cobre, assente sobre um largo estrado de ma-
deira, aquecia a sala e irradiava calor para os quartos. Estes 
espaços não podiam ter braseira porque a combustão da car-

queja, da lenha ou do carvão libertava monóxido de carbono,  
um gás inodoro, muito perigoso por ser altamente tóxico e 
mortal para os seres vivos que o respirassem em grande quan-
tidade, como poderia acontecer nesses ambientes fechados. 
Contavam-se histórias trágicas sobre o destino daqueles que 
tinham ignorado este aviso. Apesar de edificantes, estas histó-
rias não impediam novos desastres. 

Durante o dia, a família reunia-se à volta da braseira da sala, 
uma manta sobre as pernas para manter o calor que se liberta-
va das brasas. Vermelhas e rutilantes jaziam adormecidas sob 
as cinzas de uma minúscula cratera. De tempos a tempos, a 
Avó despertava-as com uma pá e refazia a cratera para evitar 
que elas se apagassem. 

O fio de lã à volta do pescoço, o novelo numa cestinha no 
chão, o xale preto de lã felpuda sobre os ombros, a Avó fazia 
uma camisola quente para um de nós. As agulhas de tricô su-
biam e desciam num movimento regular. De vez em quando, 
chamava o eleito para medir o comprimento da faixa de lã que 
ia crescendo com o minguar do dia. Verificava se era altura de 
desenhar a cava para as mangas, que já estavam prontas. 

Tu, o Mateus e eu corríamos pela sala e pulávamos à roda 
da braseira. Não tínhamos frio, embora apreciássemos a quen-
tura do enorme xale em que Avó se enrolava quando a hora 
do tricô terminava. Assim, ora um ora outro, lá nos íamos sen-
tando no colo dela, sonhando e dormitando, nessa fofa e cáli-
da tenda, reminiscência de um paraíso de onde tínhamos sido 
expulsos para a vida. Éramos só quatro naquela altura. O mais 
pequeno, o Simão, ainda bebé, estava deitado num berço que 
alternava entre a sala e o quarto, para evitar o gás venenoso. 

A Avó adorava-te e ia tecendo elogios à tua postura. Não 
corrias tanto como nós, nem fazias barulho a correr. Tinhas 
mais cuidado ao aproximar-te da braseira. Não gritavas e, por 


