Flor de Água

Havia outrora, na região vietnamita de Anam, um belo porto onde as
embarcações vinham abrigar-se após as longas travessias do Mar da China.
Numa das ruelas do porto, situava-se a modesta loja de uma família de artesãos,
na qual estes confeccionavam lampiões multicolores há já muitas gerações.
Nela viviam o jovem Oceano, a sua mulher, Reflexo da Lua, e a mãe desta, Dona
Ameixa. Viviam os três em harmonia e apenas uma nuvem toldava o céu da sua
felicidade.
Casados há bastante tempo, o jovem casal sonhava com um bebé de quem
cuidar. E Dona Ameixa ansiava por conhecer as alegrias de ser avó. Porém, a criança
tardava…
A afeição desta humilde gente recaía, então, num pássaro cor de fuligem, um
animal quase mágico. Chamava-se Glu-Glu, porque imitava com perfeição o
gorgolejar de Oceano quando este lavava os dentes.
Quando lhe apetecia, Glu-Glu falava. Ou seja, repetia palavras e ruídos que
ouvia em seu redor. E diga-se de passagem que conhecia algumas palavras bastante
desagradáveis: “Estúpida!”, “Palerma!”, “Gordo!” e “Cocó!”
Certa manhã, Reflexo de Lua pôs ao ombro uma canga carregada de lampiões
que ia vender no mercado da aldeia vizinha. Glu-Glu, que gostava de passear,
acompanhou-a, repetindo as suas palavras favoritas sempre que cruzava alguém na
estrada. Todos se riam.

Durante a sua caminhada, Reflexo de Lua olhava as jovens
mães com pena. À saída do porto, parou diante de um pequeno
altar, dedicado a Quan Âm, a Deusa Celeste. Com pauzinhos de
incenso entre as mãos unidas, murmurou esta oração: “Suplicote, Deusa Celeste, concede-nos a alegria de acolher uma criança
no nosso lar!” Enquanto murmurava estas palavras, o incenso
ascendia ao céu em espirais perfumadas…
No mercado, havia muita gente. Os lampiões de Reflexo de
Lua vendiam-se bem. Glu-Glu fazia o seu número e a bolsa da
dona enchia-se depressa.
A dois passos de ali, dois malfeitores planeavam um golpe,
sentados num banco da vendedeira de chá verde.
— Já viste a massa que ela juntou? E o que podemos ganhar com aquele pássaro
esperto? — dizia um.
— Vamos preparar-lhe uma bela surpresa — sugeriu o outro.
Quando Reflexo de Lua empreendeu o caminho de regresso a casa, já a lua
estendia o seu leque de lantejoulas sobre o mar.
— Vamos depressa! — disse a Glu-Glu, que
repetiu “Vamos depressa, palerma!”
No meio do caminho deserto, duas sombras
precipitaram-se sobre a mulher e atiraram-na ao chão.
Um dos homens roubou-lhe a bolsa, enquanto o outro
enfiava o pássaro num saco de juta. Uma voz metálica
ergueu-se do fundo do saco bradando “Seu cocó!”
Os dois ladrões desapareceram na noite. Reflexo
de Lua levantou-se e viu a gaiola vazia.
— Esperem! Levem ao menos a gaiola! O pássaro vai sentir-se mal dentro do
saco!
Mas os bandidos fizeram ouvidos de mercador e mesmo a voz metálica de GluGlu deixou de ouvir-se.
A vida continuou o seu ritmo na loja. Oceano e Dona Ameixa ficaram felizes por
ver que Reflexo de Lua não tinha sido ferida, mas a loja estava demasiado calma sem o
incessante palrar de Glu-Glu…

Algumas semanas mais tarde, Oceano e Reflexo de Lua viajaram até à velha
cidade imperial, Hué. Junto do Rio dos Perfumes, ficava o pagode da Deusa Celeste,
que operava grandes milagres. Quem sabe se lhes concederia o desejo de um filho…
Enquanto isto, numa velha casa arruinada, no meio dos arrozais, os dois
malfeitores estavam exasperados com o pássaro e gritavam insultos um ao outro, que
Glu-Glu se encarregava de repetir, o que aumentava ainda mais a confusão.

Depois de uma viagem de vários dias, o jovem casal, envolto numa nuvem de
incenso, pôde enfim suplicar:
— Deusa cheia de bondade, concede-nos a felicidade de acolher uma criança na
nossa humilde casa.

E a Deusa pareceu sorrir para eles…
Deixaram o pagode, cheios da esperança que o sorriso da Deusa lhes
transmitira. No caminho de regresso a casa, ouviram uma voz familiar que dizia:
— Cabeça de burro! Estúpido! Palerma! Gordo!
As exclamações vinham de dentro de uma loja de pássaros. Um velho barbudo
gesticulava e ameaçava a ave:
— Ou te calas ou prego-te o bico!
O casal aproximou-se e Glu-Glu, cheio de alegria
porque os reconhecera, saltou no poleiro.
Ao ver que o casal se interessava pelo pássaro, o
velho exclamou:

— Como ele parece gostar de vós, levai-o convosco. É um favor que me fazeis…
O vendedor abriu a gaiola e deu o animal a Oceano. Tinha-o comprado a dois
meliantes que tinham pressa em desembaraçar-se dele. Como os compreendia agora!
Os esposos agradeceram e libertaram Glu-Glu, que lhes fez uma festa.
Alguns meses após a peregrinação ao santuário, o ventre de Reflexo de Lua ficou
redondinho como um lampião. O marido e a mãe cumularam-na de atenções. Até o
pássaro se calava sempre que percebia que ela precisava de repousar.
Quando caiu a chuva das primeiras monções, nasceu uma menina na loja dos
lampiões. A Dona Ameixa coube a honra de escolher um nome para a criança.
— Esta criança foi-nos dada pelo céu como se fosse uma flor das monções.
Chamar-lhe-emos Flor de Água. Louvemos a Deusa Celeste pela sua infinita bondade!
— Flor de Água! Flor de Água! — repetiu Glu-Glu, encantado.
E desde esse dia que todos viveram felizes no meio dos lampiões e das lanternas.
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