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CAPÍTULO PRIMEIRO

{

Não sei quando começou este monólogo. Talvez como 
aquela história do Newton, mas ao invés de a maçã cair na 
sua frente e se fazer luz na sua mente genial, aqui, neste caso a 
maçã deve ter caído em cima da sua cabeça, no exacto sítio em 
que se concentra a actividade filosófica do cérebro.

Também se pode concluir que entre ficar a falar sozinho 
e filosofar, não há de facto muita diferença. Talvez não haja 
muita diferença a separar o génio da loucura.

Sabem, todos temos um pouco de génio e de louco, o di-
tado prefere ser mais modesto e dizer que “De médico e de 
louco, todos temos um pouco!” 

Não importa nada, as coisas estão à nossa volta como fe-
linos predadores prontos a darem o salto e a caírem-nos em 
cima. As ideias também são assim, tomam-nos de assalto, 
mesmo quando andam muitos dias a ronronar na nuca. Não 
vale a pena resistir, apenas é preciso não se deixar comer pela 
ideia. Quando alguém se deixa engolir por uma ideia, enlou-
quece! A ideia toma-o completamente e vai consumindo todas 
as outras ideias, até deixar o cérebro mais deserto que o Saha-
ra. E essa secura, a insolação, traz as miragens e enche o juízo 
de coisas que não existem… mas parecem existir.

Eu sei, a filosofia é a mesma coisa.

Começou a falar sozinho, aliás começamos e acabamos 
sempre sozinhos, no intervalo, mercê da palavra, nos iludi-
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mos, pensando que partilhamos. Mas cada um de nós trans-
porta o seu próprio mundo dentro da sua cabeça. É um mun-
do nosso, a que mais ninguém tem acesso, mesmo quando se 
faz um grande esforço por colocá-lo sob a forma de palavras.

Sentia que as ideias, iguais a uma digestão pesada, se vão 
formando por um processo de digestão intelectual. Nenhuma 
ideia é espontânea, mesmo quando temos essa impressão. 

Quando escrevia e as ideias fluíam livres na tinta que saia 
da caneta, achava que era como a micção. Aquele jorro quente 
e contínuo que nos deixa com aquela sensação de alívio.

Mas às vezes era mais como uma defecação dolorosa, que lhe 
fazia hemorroidas. Pensamentos pesados, difíceis de expressar.

E quando muitas vezes ficava mudo, ou deixava a folha 
branca durar mais tempo que o intervalo entre as refeições, 
pensava na falta de apetite. 

Às vezes as palavras faltavam-lhe como a quem falta o apetite.

Deu-se mais conta destas coisas, quando na grande casa 
vazia, um dia ao falar na casa-de-banho depois de desfazer a 
barba, ouviu o eco das suas palavras.

Deu-se ao luxo de deixar sair a criança dentro de si e dizer 
palavras, só para lhes ouvir o eco.

Acho que as crianças pretendem esse eco, quando balbu-
ciam as primeiras palavras. Elas são afinal o eco daqueles que 
as rodeiam.

Mas um homem só numa casa enorme, pode afinal voltar 
a ser criança. Mesmo quando já desfaz a barba e se olha no 
espelho e vê os cabelos a ficarem cinzentos. 

E cantarolou, aquelas canções de uma juventude passada, 

com a toalha amarrada à cintura, agarrando o “after-shave” 
como se fosse um microfone que amplificasse a sua voz, mas 
era apenas o eco, a espalhar-se pela casa enorme…

Foi repetindo isso nos dias seguintes e tal como todas as 
crianças fartou-se da brincadeira. Um dia olhou-se no espelho 
e o adulto censurou a criança dizendo: “Deixa de ser estúpido!”

Mas a criança do outro lado, pôs-lhe a língua de fora. E 
ele riu-se da displicência, e sorrindo comentou em surdina: 
“Crianças…”

Nunca teve nenhuma a quem chamar de sua. E percebeu 
por que a casa era enorme e fazia eco.

E em outro dia viu a criança do outro lado do espelho per-
guntar-lhe porque nunca lhe arranjara um companheiro para 
brincar. Desviou o olhar do espelho e olhou a água no lavatório, 
suja de sabão. Nesse dia saiu sem responder, com um nó estra-
nho na garganta que lhe impedia que as palavras ganhassem 
som.

Porém a criança perseguia-o pela casa grande, sempre que 
passava diante de um espelho. Umas vezes piscava-lhe o olho 
ou fazia-lhe uma careta. Outras vezes não era preciso um espe-
lho, podia ser um reflexo num vidro de uma janela, ou na cris-
taleira, ou até no tampo envernizado da mesa da sala grande.

Oh sim, e o local onde ele gostava mais: no grande piano 
preto envernizado. Durante muito tempo não teve coragem de 
abrir o teclado e carregar nas teclas. Há objectos que se tornam 
como extensões das pessoas que os usaram, quase como apên-
dices. E o grande piano negro, fora da sua Leonor.

Quando abriu a tampa do teclado, os dedos tremeram-lhe 
e a tampa escorregou e o baque da queda sobressaltou-o. Mas 
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tomou coragem e abriu-o de novo, agora com mais segurança 
no gesto.

Olhou para o sorriso do grande teclado, como se este sim-
paticamente lhe desse as boas vindas. Quase conseguia ver de 
novo, os dedos delicados da sua Leonor a bordar melodias de 
puro encanto. Fechou a tampa, mas já não foi a tempo e o ve-
lho tomou todos os lugares do seu corpo e uma lágrima veio 
cair no verniz preto.

Disse a si mesmo: “Lamechas!” E abriu com força a tampa e 
espetou os dedos nas teclas, como se quisesse esmurrar o sor-
riso do teclado. E de novo, na casa grande, soou o fortíssimo 
som do piano de cauda, ainda fechado.

E a criança dentro dele falava: “Abre a tampa! Soará mais 
forte!” Mas travou-se. Era quase como se rompesse o luto, 
como se Leonor não tivesse morrido, como se não respeitasse 
a sua ausência.

E a criança voltou a falar: “Deixa-a viver pelos teus de-
dos…” E chorando de emoção tocou como nunca a Für Elise 
de Beethoven. 

Chorou de uma alegria estranha e imensa. Sim, o coração 
de Leonor pulava agora no peito dele e conduzia com mestria 
os seus dedos na gincana entre as teclas brancas e pretas. Veio 
também juntar-se à festa a criança com quem agora de novo 
aprendera a falar. Era uma roda de mãos dadas, e sentiu-se 
tonto e caiu do banco e foi capaz de rir. Como as crianças que 
caem tontas de andar à roda, felizes.

Foi aí que sentiu que valia a pena falar com a criança que 
descobrira solta pela casa grande, mesmo que afinal houvesse 
só um homem que falava sozinho.

CAPÍTULO SEGUNDO

{

Às vezes metia um disco e escutava deliciado. Clássicos. 
Mas agora que descobrira o eco na casa grande, quis continuar 
as suas experiências acústicas.

Colocou na janela aberta do primeiro andar as duas co-
lunas e, espremendo o volume máximo dos seus amplifica-
dores “Audio Research”, ia caminhando em direcção à estufa 
das suas rosas, quando deixava de ouvir, recuava um pouco 
e ficava por ali, a escutar. Os clássicos adquiriam uma di-
mensão de murmúrio, com o vento a fazer buracos no tecido 
musical.

Descobriu rapidamente que a passarada não apreciava mú-
sica e debandava dali para fora rapidamente até o disco chegar 
ao fim e o silêncio voltar. Então preenchiam aquele vazio de 
trinados vários, que em conjunto se tornavam dissonantes e 
ruidosos aos seus ouvidos.

“Não gostas dos pássaros?” perguntou a criança quase 
ofendida.

“Nem gosto nem deixo de gostar. Mas não sabem apreciar a 
música, apesar de terem a mania que sabem cantar. No fundo 
apenas cantam para ganhar companheira.” Concluiu.

Por trás da casa grande havia uma enorme estufa onde cul-
tivava rosas. Era a sua única actividade mais parecida com 
trabalho. 

Numa casa ligeiramente afastada, a meio caminho entre 
a estufa e a casa grande, ficava a casa dos caseiros Joaquim e 
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Maria Ambrosina. O nome desta última sempre o fazia garga-
lhar não sabia bem porquê.

“Não devemos rir do nome das pessoas”, censurou-lhe a 
criança, em imitação de um adulto.

“Tens razão, mas não consigo resistir…”, confessou o adulto 
em jeito de criança.

E voltou a rir-se ao imaginar-se no lugar do padre que os 
casou, na célebre frase: “Aceita Maria Ambrosina, aqui presen-
te…” E via-se a rir perdidamente, sem conseguir dizer o resto e 
a impedir os dois de se tornarem marido e mulher. Ainda bem 
que não fora para padre…

Não sabia bem se pagava aos caseiros o frete de o aturarem. 
Sabia que o Joaquim ia cuidando do bosque em volta da casa 
grande, do jardim, da horta e dos animais. Criavam coelhos, 
galinhas e tinham normalmente um porco. Não lhe interes-
sava e nem gostava de coelho em especial, apesar de Maria 
Ambrosina ser uma excelente cozinheira. 

Talvez tivessem as suas reformas e como não pagavam a 
renda da casa, nem a água, nem a luz, consentiam em aturá-lo 
pelo privilégio. Apesar de Maria Ambrosina resmungar quan-
do ele ligava as colunas na janela do primeiro andar. Depois 
acabou resignada e tinha pena, como se ele estivesse a perder 
o juízo.

Joaquim vendia no mercado as rosas que ele cultivava na 
estufa. Eram as mais belas rosas de toda a região e sempre aju-
davam a pagar as despesas.

“As rosas picam!” disse a criança, com um ar zangado de 
desagrado.

“Só picam os desajeitados e os brutos!” respondera.
“Nunca te picaste?” perguntou a criança em desafio.

“Já.”
“Vês!”, afirmara a criança em triunfo, como se fosse natural 

das rosas picarem as pessoas. Ele pensou um pouco e disse:
“Às vezes também sou desajeitado…”
“E bruto?” perguntou a criança cheia de curiosidade.
Esforçou-se a pensar por uns longos segundos e não se lem-

brou de nenhuma ocasião em que tivesse sido bruto. Mesmo 
quando se ria do nome de Maria Ambrosina não achava que 
fosse bruto.

“Bruto, não.” Respondeu por fim. E depois continuou:
“As rosas são como os gatos: É preciso saber fazer-lhes fes-

tas. Nunca demais… Senão, aborrecem-se e arranham!”
“Eu gosto de gatos…” disse a criança “…são macios e fazem 

ronrom.”
Ele sorriu, também gostava de gatos. Joaquim e Maria Am-

brosina tinham um que às vezes entrava lá por casa e o ia visi-
tar, para receber a sua dose de mimos.

E de repente, como gato que salta surpreendido, recordou-
-se de Leonor. Ela também gostava de gatos. Recolhia os aban-
donados e os pequeninos que ninguém mais queria. Houve 
ocasiões em que sentira que havia gatos a mais, mas agora 
sentia saudades. E para onde tinham ido todos esses gatos? 
Leonor fora-se, e os gatos tinham ido também…

Sentiu-se estranhamente só.
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CAPÍTULO TERCEIRO

{

Um dia em que deambulava pelos corredores da casa gran-
de, com a mão ao longo da parede, a criança apanhou-o de 
surpresa e perguntou-lhe:

“Quem é a Leonor?”
Ele nunca tinha falado no seu nome, porque não precisava. 

Ela era uma memória indelével e perene. Mas agora o uso do 
seu nome alterava tudo. E respondeu:

“Leonor, é quando a tua boca se enche de flores e os teus 
lábios ficam macios como pétalas. É quando na tua boca há o 
mel e as fragrâncias agradáveis te inundam o palato…e te as-
saltam recordações felizes da tua infância. Leonor é o calor do 
Verão, temperado por uma brisa fresca. É o melão que refresca 
e revigora. A laranja que se desfaz em sumo, o morango que te 
adoça a boca. A água morna que escorre pelo teu corpo e te dá 
a sensação de que és novo outra vez. Leonor é o jardim cheio 
de flores, os perfumes que te entontecem e te fazem respirar 
fundo. O zumbido das asas das abelhas recolhendo pólen, o 
cantar dos pássaros felizes, porque há abundância e renova-
ção. Leonor é o Sol quando pinta o céu no horizonte em todos 
os tons de fogo que possas escolher. Ela aquece a alma e faz 
sorrir. Leonor é o sonho que acontece…”

E abruptamente a criança interrompeu e com uma vozinha 
cândida perguntou:

“Leonor é Deus?”
Aquilo soou-lhe profundamente blasfemo e ao mesmo 

tempo, como minhocas que revolvem a terra e aparecem final-
mente à luz do sol, um pensamento dizia-lhe que Leonor não 
era Deus, mas podia provir Dele. Mas o pensamento ainda era 
confuso como a minhoca que à luz do Sol, apenas consegue 
revolver-se a ver se se enfia na terra outra vez.

Preferiu responder seco:
“Não sei.”
E depois com um jeito traquinas acrescentou:
“Mas nunca podia ser Deus, apenas uma Deusa!”
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CAPÍTULO QUARTO

{

Durante muitos dias a criança não apareceu para lhe per-
guntar nada. Em abono da verdade, tinha estado na sua estufa 
a cuidar das suas rosas. Enquanto as crianças não se preocu-
pam com nada e apenas brincam, os adultos em contraparti-
da têm uma ocupação. A maioria pretende que essa ocupação 
seja útil, ou pelo menos tenha um objectivo.

Deve ser por isso que a maioria das vidas adultas é tão tris-
te. É que apesar da sua utilidade ser difícil de descortinar, mes-
mo quando o é, não contribui para nenhuma felicidade.

Talvez pelo calor da estufa, viu-se a falar em voz alta:
“As coisas não deviam ser avaliadas pela sua utilidade, mas 

antes pela capacidade de produzirem felicidade ou não… Tal-
vez fosse uma boa ideia deixar de medir o valor das coisas e 
a sua utilidade pelo retorno financeiro que conseguem gerar. 
Ora… Ninguém come dinheiro e queimá-lo não produz mui-
to calor! Num mundo limitado, as coisas materiais serão sem-
pre limitadas. Logo o crescimento económico não pode ser 
infinito! A única coisa que pode crescer sempre, se cuidarmos 
disso, é a felicidade!”

Depois, fez uma pausa olhando a interminável quantidade 
de roseiras dentro da estufa pareceu contente e continuou:

“Qual é a utilidade das rosas? Não se podem comer e quei-
mar para se aquecer, também não é grande coisa… Mas pro-
duzem felicidade! Gostamos das suas pétalas coloridas, do seu 
perfume… Está bem, não gostamos dos seus espinhos, mas 

isso é só para não sermos brutos, nem desajeitados!”
Caminhou por entre a fileira onde estava até ao extremo 

com um sorriso nos lábios. Procurou a garrafa de água que 
estava por ali e bebeu. Ligou o rádio que o velho Joaquim trou-
xera e pusera em cima de uma velha mesa. 

“Tu é que sabes Joaquim… “e ligou o rádio que numa voz 
meio esganiçada, encheu a estufa com música. “A utilidade da 
música é encher o ar de som? Que importa? O importante é 
que nos toque, nos conduza pelas nossas recordações e acorde 
as memórias. Suavizadas pelo tempo, até as memórias doloro-
sas podem ter alguma saudade e transmitir-nos alguma felici-
dade. Sim, muito melhor que a utilidade é a felicidade!”

E de repente apareceu a criança. Estava a tocar na rádio 
uma música de dança e então esta disse:

“Dança!”
E por entre as roseiras ele dançou rindo. Imaginou Leonor 

nos seus braços em rodopio. Os cabelos dela soltos voando nas 
voltas.

E a criança ria-se e erguia os braços mimando a sua dança. 
Por vezes o riso de Leonor parecia o riso da criança. Mas isso 
não o perturbou, antes pelo contrário, agradou-lhe.

Depois a música parou e respirou ofegante, já não era ne-
nhuma criança. Bebeu mais um pouco de água e achou que 
por ora, terminara com as rosas.

Joaquim apareceu e perguntou-lhe por elas. Ele apontou o 
balde cheio delas:

“Vai Joaquim, vai espalhar felicidade! As rosas estão ali…”  
acrescentou.

O velho Joaquim não percebeu bem a frase, mas bastou-lhe 
que tivesse rosas cortadas para ir vender ao mercado. Joaquim 


