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Miriam ou as vozes perdidas 

Com o livro "Miriam ou as vozes perdidas", somos levados até um universo de sofrimento e 

de sobrevivência. No entanto, a narrativa começa por uma afirmação de felicidade, a 

felicidade de uma menina que mora com os pais na orla de uma floresta. 

Miriam leva uma existência tranquila, junto dos pais que ama e em permanente 

cumplicidade com a natureza. Mas um dia a vida irá tirar-lhe sucessivamente a mãe, o pai 

e o seu vizinho Mihail levados pelos soldados… 
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Se a tua mãe soubesse que este lugar deixarias 

E para junto dela voltarias 

Afastaria do caminho todas as pedras 

Para te dizer o quanto te ama… 

Litania Romena que acompanha  
o lamento das mulheres Brendan 
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E se começássemos pela felicidade? A felicidade completa. Sem nuvens. 

A vida é tão curta… 

Comecemos então pela felicidade. Pois sei que fui feliz. 

Nesse tempo, a felicidade era uma coisa muito simples: andar na floresta com a 

minha mãe, apanhar lenha, colher os frutos da época, avelãs no outono, mirtilos no 

verão, morangos silvestres da beira dos caminhos, e cogumelos nos pequenos 

recôncavos forrados de musgo. 

Felicidade era, também, brincar às escondidas, e, agachada entre as folhas, ver a 

minha mãe à minha procura. 

— Estás aqui, Miriam? Onde estás? Olha que o lobo pode apanhar-te! 

Eu ria-me: 

— Não, o lobo nunca há de encontrar-me. 

Mas ela, sim, encontrava-me sempre. 

Que felicidade tão grande lançar-me nos seus braços. Ela ria-se e, quando eu 

inclinava a cabeça para trás, toda a floresta se inclinava e girava ao contrário. 

A silhueta delgada da minha mãe, a passar por entre os troncos eretos, é uma das 

minhas mais antigas e mais felizes recordações. 

Felicidade, doce companhia… 

Muitas vezes a minha mãe cantava. 

E a sua voz fresca era de uma beleza incrível. Penetrava em mim não só pelos 

ouvidos, mas por todos os poros da minha pele, provocando-me deliciosos arrepios. As 

suas canções falavam sempre de vagabundos e de amor. A minha mãe cantava e as suas 

canções voavam, etéreas. Até os animais ficavam encantados. 

A nossa felicidade, como dizê-lo por palavras? Era leve. 

Como o pássaro que ignora o caçador por voar muito alto… 

Quando encontrávamos o meu pai na floresta, não costumava falar-nos. Fazia só 

um sinal e isso bastava-nos, sabíamos que não estava longe e que, ao menor perigo, 

viria em nosso auxílio. Pensava então que o meu pai era o rei daquela floresta, que a 

floresta era imensa e o meu pai muito poderoso. 

Felizes os viajantes que chegam ao reino sonhado… 

De vez em quando, cruzávamo-nos com corças, cabras-monteses, por vezes um 

faisão que nos olhava admirado, com aqueles seus olhos sombrios e dourados. Estes 

encontros deslumbravam-me. 

Dizia-se que também havia lobos, mas nunca os víamos… 
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Em contrapartida, às vezes deparávamo-nos com uma velha desdentada. A meu 

ver era uma bruxa. Parecia conhecer a floresta tão bem como nós. A minha mãe dizia 

que vivia numa espécie de gruta e que a tinha visto trepar pelas rochas e desaparecer, 

como uma cabra escura. 

— Deve viver lá dentro, como um animal — afirmava a minha mãe. 

O certo é que ela se parecia com um animal negro e, ao cruzar-se connosco, 

gritava-nos coisas que não entendíamos, mas que não deviam ser nada amáveis. E, um 

dia, porque os silvados muito densos nos obrigaram a passar à sua beira, ela chegou a 

atirar um pau às pernas da minha mãe, que gritou de dor. E, enquanto eu a ajudava a 

levantar-se, a velha fugiu. 

Mas, a maior parte das vezes, nada de maus encontros. A minha mãe e eu 

voltávamos alegres, com o cesto cheio de pinhas para fazer crepitar o lume na lareira 

da nossa casa. 

Como eu gostava da nossa casa, junto da floresta onde viviam todos os animais 

que eu também amava! Sentia-me abrigada e pensava que iria ali ficar para sempre. 

A felicidade de todos os dias… 

O meu pai fazia mil coisas com a madeira que cortava, talhava, esculpia. Logo de 

manhã, metia-se na oficina, um compartimento que não dava para a floresta, mas para 

o caminho que conduzia à aldeia mais ao longe, porque a nossa casa, juntamente com 

a de Julian, ficava afastada das outras. O meu pai trabalhava de porta aberta, para 

receber algum eventual visitante. Mas nunca lá ia ninguém, ou quase nunca, exceto o 

nosso vizinho Julian, a esposa e o filhito de quatro anos, Mihail, de quem eu gostava 

muito. 

Em casa ouvíamos o meu pai a assobiar as suas árias, que faziam sorrir a minha 

mãe, e a trabalhar no seu banco de carpinteiro, a martelar, a aplainar, a serrar; as aparas 

voavam por todo o lado e escapavam-se pela porta, como falsas borboletas, atraídas, 

tal como as verdadeiras, pela luz do sol. 

Mas a paixão secreta do meu pai, o trabalho que ele realizava de todo o coração, 

e que, desde há anos, o levava a procurar na floresta a árvore-milagre que lhe desse a 

madeira com que sonhava, esse grande trabalho secreto do meu pai era fazer violinos. 

Bem, quando digo violinos, estou a exagerar. Tinha feito um para Adrian, um 

amigo músico que lho tinha pedido. Levara-lhe anos, mas o resultado foi tão bom, que 

Adrian se tornou, se não um músico célebre, pelo menos, um músico conhecido. Foi 

para longe e nunca mais o vimos. O meu pai perdeu um amigo, o que lamentou, mas 

também aquele violino que tão bem cantava. Então, a partir daí, decidiu que havia de 

fazer outro violino, no qual me ensinaria a tocar: 
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— Um violino — dizia — que tenha na voz a frescura da nossa floresta, a limpidez, 

o som cristalino da água, nada de forte, nada de agudo, uma voz clara e leve, melodiosa 

e justa, como… como a voz da tua mãe. Hei de ser capaz, verás, minha querida, hei de 

ser capaz… 

E o seu sorriso estava cheio daquela promessa que nos fazia de uma outra 

felicidade muito misteriosa que eu gostava de imaginar. 

Sim, como eu gostava da nossa casa, onde entravam as vozes livres e felizes da 

floresta… 

Era feliz, as minhas tristezas eram pequeninas, um pico num dedo, um rasgão no 

meu vestido; mas tudo se curava depressa. 

Eu não sabia que a felicidade é um dom que nos pode ser tirado a qualquer 

instante. Eu não sabia. 

Julgava que iria ser sempre assim. 

Para toda a vida. 
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Pensamos muitas vezes que a desgraça chega como a tempestade, com grande 

barulho, violência, estrondo. Às vezes sim, outras vezes não. 

A desgraça pode vir como a neve, em silêncio, transparente, de surpresa, como 

um arrepio… 

Naquele dia era um dia comum. Nem mais nem menos comum do que os outros 

dias. A floresta estava esplêndida. Uma lebre, aos saltos, atravessou à nossa frente o que 

nem sequer era um caminho, um pica-pau deu três picadas num tronco e a minha mãe 

caiu. 

Não que se lhe tenha prendido o pé em alguma raiz, que tenha escorregado em 

folhas mortas, batido nas arestas de algum rochedo. Não, não foi nada disso. 

Aquele pica-pau deu três picadas na madeira e a minha mãe caiu. 

Caiu lentamente, como se hesitasse em deixar-se ir, de súbito cansada, e quisesse 

descansar um momento num sofá inexistente, e só demasiado tarde se apercebesse de 

que caíra… 

Sem uma palavra, sem um gemido… 

E, no entanto, de imediato senti medo. Embora não houvesse na nossa floresta 

mais sombra do que o habitual, de repente pareceu-me tudo mais escuro. 

Chamei baixinho: 

— Mamã? 

Mas, no fundo de mim, já sabia que ela nunca haveria de responder. 

À nossa volta, todas as vozes continuavam: um tentilhão de penas azuis cantava; 

o sol, na caruma dos pinheiros, crepitava; o vento, as árvores, os animais, respiravam, 

mas não a minha mãe, cujo coração e respiração tinham parado de repente. 

Eu tinha medo de estar ali, junto dela, e de me acontecer a mesma coisa; de cair, 

sem voz, sem olhos, sem ouvidos, morta. Queria fugir, sair da floresta, correr para casa, 

para o meu pai ocupado a polir a madeira na sua oficina. Mas algo me retinha junto 

dela: a impressão de que, sem mim, ela estaria completamente perdida. 

Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada, com os goivos ao alcance das minhas 

mãos mas que não colhi; não sei quanto tempo… mas a certa altura, na noite tépida, o 

meu pai apareceu perto de nós, junto de mim. 

E ouviram-se ruídos que não pertenciam à floresta: o meu pai rugiu, o meu pai 

gritou, o meu pai chorou, urrou, suplicou, pisou os goivos, afastou os ramos rasteiros, 

arrastou a minha mãe por cima da caruma, apertou-a nos braços com muita força e 

qualquer coisa estalou. 
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E depois, de repente, acalmou, e aí foi ainda mais terrível, porque, quando se 

levantou com a mãe nos braços, era tão grande, tão grande, que não o reconheci, 

julguei que se tivesse transformado num gigante e fosse vingar-se, arrancar as árvores, 

matar os veados, torcer o pescoço aos pássaros que ainda continuavam a cantar 

alegremente… 

Mas não fez nada disso. 

Apenas estremeceu e disse: 

— Segue-me… 

Pegou na minha mãe pelos braços e começou a desaparecer por entre as árvores. 

Mexi as pernas, que tinha esquecido desde que a minha mãe caíra, e fui atrás dele 

para fora da floresta. 
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Com a ajuda de Julian, o nosso vizinho, o meu pai enterrou a minha mãe na 

floresta, ali onde cresciam os goivos, perto de casa. 

E escolhi para mim uma árvore de onde podia ver ao mesmo tempo a sepultura 

e a nossa casa. 

Era uma árvore perfeita, harmoniosa. A folhagem formava uma longa cabeleira 

onde eu me escondia. Às vezes, pensava que gostaria de poder entrar no tronco e ficar 

ali, protegida, ao abrigo de tudo. 

Da minha árvore, em pensamento, viajava muito. Procurava juntar-me à minha 

mãe, não onde ela estava, debaixo da terra, mas onde eu imaginava que estaria… Em 

países estranhos, onde se avança de olhos fechados, mas sem nunca se ir de encontro a 

nada, porque tudo se afasta à passagem dos que avançam assim, de olhos apagados. 

Também eu fechava os olhos, para não ver mais nada, tal como ela. Metia os 

dedos nos ouvidos, para não ouvir mais nada, tal como ela. Não respirava para não 

sentir mais nada, como ela, como ela… Mas então, ao invés, o meu coração punha-se 

a bater cada vez com mais força. 

A vida era mais forte do que eu… 

Da minha árvore podia ver tudo sem ser vista. Dizia para mim: É pena que não 

tenha encontrado este esconderijo quando jogava às escondidas com a minha mãe. Ela 

nunca teria dado comigo… 

Só que agora era ela quem se escondera, e tão bem que eu nunca mais poderia 

encontrá-la. 

Exceto a sua voz. 

Talvez. 

Bem, era o que o meu pai julgava. Durante muito tempo, depois do enterro da 

minha mãe, muito tempo mesmo, ficou ali, sem fazer fosse o que fosse. Sentava-se 

durante horas de olhos fixos, a olhar para a floresta, como que a convencê-la a 

devolver-lhe o que lhe havia roubado. 

Mas a floresta continuava a ser floresta, sem dar mais importância aos olhos do 

meu pai do que aos do mocho; maravilhosa como sempre, verde, amarela, cobre, 

vermelha e dourada, as folhas a balançarem-se indolentemente, e manchas de sol, 

felizes, a pousar, leves, sobre a sepultura da minha mãe. 

O meu pai permanecia ali como uma rocha, imóvel e duro, sério e silencioso, 

como se estivesse fechado à chave, impenetrável. Quando olhava para mim, sentia-me 

empalidecer, porque era como se eu não fosse ninguém. Então, eu tinha vontade de 
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desaparecer, e desaparecia, de facto. Subia alto, muito alto, na sombra da minha árvore, 

e lentamente, entre o céu e a terra, sentia-me voltar a ser eu. Era capaz de ficar ali para 

sempre, escondida na minha árvore. Mas não era um pássaro, mesmo que o meu desejo 

de voar para longe fosse por vezes tão forte que me punha de pé, lá no alto, no meu 

galho preferido, frente ao vazio. Pensava como era horrível não ter asas quando tudo 

nos empurra com tanta força para nos obrigar a voar. 

Mas eu sabia que uma criança não voa, cai, sim, como uma pedra… 

E sempre que a noite chegava, ia corajosamente ter com o meu pai a casa, tão 

silenciosa, lá onde a noite esmagava as suas faces negras contra os vidros das janelas 

fechadas. 

A mulher de Julian trazia-nos todas as noites uma refeição, que poisava com um 

sorriso e algumas palavras simpáticas. O meu pai agradecia e não comia. 

Durante muito tempo não voltou à oficina. Depois, uma manhã, abriu a porta, a 

que dava para o caminho no sentido contrário da floresta, e ouvi-o de novo mexer nas 

tábuas, serrar, aplainar, e de novo as aparas levantarem voo quais borboletas. 

Aproximei-me e olhou-me como outrora, ou quase, porque o seu sorriso, pousado 

como a nata sobre o leite, continha um véu de tristeza. 

— Temos de viver, agora — disse-me ele simplesmente. 

Segurava na mão uma pequena tábua sem grande aspeto. 

— Veio de um pinheiro manso, além, perto do lugar onde a tua mãe caiu. Há 

muito tempo que a tinha guardado. Está bem seca. Desta madeira hei de fazer um 

violino. E desse violino, verás, há de sair um som maravilhoso, que é o segredo desta 

árvore, um som melodioso, puro, absolutamente afinado, tal como a voz dela, 

lembras-te, Miriam? 

Como a voz dela… 

Mas fazer um violino demora muito. É preciso esperar vários anos para a madeira 

ficar bem seca, e depois fazer todas as peças, uma a uma, e são muitas. 

— Quantas, papá? 

— Sessenta e nove! 

— Como é que as conheces? Quem to ensinou? 

— Foi o meu pai, Miriam. Ele fazia violinos, queria ser o melhor luthier do país. 

Quando morreu, eu ainda não era crescido, mas tinha-o visto muitas vezes trabalhar, e 

repetido os seus gestos mil vezes na minha cabeça, até fazer aquele violino, lembras-te? 

Para o Adrian, que partiu a tocar por esse mundo fora. 

E o meu pai, entre uma cadeira que consertava e um armário que fazia para um 

casal de jovens recém-casados, acariciava amorosamente todas as peças de madeira que, 
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reunidas, dariam este violino de voz límpida como a água, fresca como a floresta, leve 

e afinado como a voz da minha mãe. 

Ensinava-me o nome de todas as peças do violino, o tampo superior, o fundo, as 

costelas, os efes, o cavalete, a barra harmónica, as cravelhas, as cordas, a alma… 

— A lama? — perguntava admirado o pequeno Mihail, que tinha voltado a 

cirandar como mosca teimosa à volta do meu pai desde que este retomara o trabalho 

na oficina. 

— Não! A alma, Mihail. 

Aquilo admirava-me tanto como ao pequeno Mihail. 

— A alma, papá? Como nas pessoas? A mamã dizia que todos temos uma alma… 

— A alma do violino é muito simples, muito mais simples do que a alma humana, 

da qual nada sabemos. Isso da alma humana ultrapassa-nos… Mas, à partida, a alma do 

violino, essa, não passa de uma pequena peça de madeira de abeto, e a harmonia, a 

beleza do som, vão depender quase exclusivamente dela. 

— E a alma humana, papá? 

— Sim, o que é a lamumana? É um animal perigoso? — acrescentava também 

Mihail, de sobrolho franzido pelo esforço, enquanto espetava um desandador num 

pedaço de madeira mole que o meu pai lhe tinha dado. 

O meu pai refletia enquanto trabalhava e eu admirava as suas mãos tão 

inteligentes, que a poeira da madeira cobria de uma segunda camada de pele ocre e 

leve. 

— A alma humana — dizia o meu pai — ultrapassa-nos… Também lhe chamo 

sopro… Habita o corpo, enquanto dura a vida. Está ali um pouco apertada, percebes, 

é ela que nos leva a realizar grandes coisas, coisas belas, mais belas do que nós… Durante 

toda a nossa vida… Certas coisas fazemo-las com todo o coração, com toda a alma. 

São coisas que tornam bela a nossa vida e nos fazem melhores… É assim que estou a 

trabalhar neste violino… Como amei a tua mãe, com todo o coração, com toda a minha 

alma. 

— E a mim, papá, — perguntava eu preocupada — amas-me com todo o coração, 

com toda a alma? 

— Oh, sim, Miriam, claro! É assim que te amo e te amarei sempre. 

Mas Mihail repetia obstinado: 

— A lamumana, penso que é um animal muito mau, preto, e que é capaz de nos 

comer! 

— Não deixas de ter razão! — ria o meu pai. — A alma humana, por vezes, é 

também, infelizmente, bem negra e, nesse caso, leva quem a possui a cometer crimes e 
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más ações… Contudo, sabes, prefiro pensar que a alma humana no fundo é boa, que 

procura a harmonia tal como um violino, que é preciso confiar nela, e que só é má 

acidentalmente… 

Voltava para a minha árvore e sentava-me no meu ramo predileto, aquele de 

onde poderia ter voado se tivesse asas. 

Não tinha asas, mas, em vez disso, tinha uma alma. 

Graças a ela, pensava, sonhava, amava e haveria de amar, graças a ela eu era 

maior, mais bela do que o meu corpo e haveria de sê-lo mais ainda… 

Graças à minha alma, o meu corpo tinha asas diferentes das dos pássaros… 

Olhava para a sepultura da minha mãe, em baixo. Sabia que o corpo estava lá, 

mas o sopro da sua alma? Onde? Desaparecera? Morrera ao mesmo tempo que ela? Ou 

será que tudo o que me rodeava vibrava numa música secreta que eu não ouvia? 

Então, nessa altura, empoleirava-me no meu ramo, entre o céu e a terra. Balançava 

entre o céu e a terra: a terra subia ao céu, o céu descia à terra e eu sempre a balançar-

me, o ramo abanava e magoava-me a palma das mãos, eu quase caía do alto, de tão 

alto que, se caísse, poderia mesmo morrer. Mas não chegava a cair. Parava sempre a 

tempo e voltava a trepar devagarinho para o meu ramo. As palmas das mãos sangravam 

e eu lambia o sangue, esse meu sangue vermelho, que me chegava dos mil caminhos 

azuis das veias do meu corpo vivo… 

A vida… 

Sempre mais forte do que eu. 

Mihail tinha deixado o meu pai e chamava por mim: 

— Miriam, quero subir contigo! 

— Não! És muito pequeno, Mihail. Caías, deixa-me em paz! 

O miúdo zangava-se; furioso, dava pontapés na minha árvore, na esperança 

certamente de me fazer cair como uma maçã, e depois, desiludido, voltava para casa 

gritando-me: 

— És má. A lamumana há de castigar-te e é bem feito! 
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Enquanto o meu pai trabalhava a madeira, enquanto eu sonhava empoleirada na 

árvore e as aves mergulhavam na floresta à nossa volta, o mundo agitava-se, escaldava, 

e a guerra chegava, assustadora. O meu pai não queria acreditar. Às vezes falava disso 

com Julian, o nosso vizinho, que dizia, aterrorizado: 

— A primeira coisa que vão fazer, pode ter a certeza, é atacar-nos! É o que dizem, 

escrevem isso por todo o lado: tudo o que está mal é culpa nossa, pobres de nós! E não 

há ninguém que nos defenda! E quem não tem nada contra nós esconde-se como um 

coelho na toca! Vamos ficar sós, meu amigo, sós… Felizmente que temos a floresta! Se 

der para o torto, podemos esconder-nos lá por uns tempos, o diabo é se alguém dá 

connosco! 

— Bem — dizia o meu pai — o mundo não pode ser assim tão mau, Julian. Temos 

de confiar. 

E fechava os olhos, tapava os ouvidos, não queria saber nada da desgraça que se 

ia aproximando como um rio que arrastaria tudo, e a ele em primeiro lugar. 

Só pensava no violino, que tinha quase pronto. Já tinha talhado o braço, aquecido 

e recurvado uma baguete leve, que guarneceu com crina esticada para compor o arco. 

Estava a colar todos os pedacinhos, com a maior precisão, quase ao milímetro, e a fixar 

no instrumento as cordas de cerda. 

Feito isto, muito comovido, mostrou-me o violino. Peguei nele com cautela. 

— Ainda é preciso poli-lo — disse-me — e envernizá-lo. Só depois é que teremos 

o som verdadeiro. Mas agora, escuta, Miriam, escuta… 

Julgava que ia ficar maravilhada, que a voz da minha mãe ia, de imediato e como 

por encanto, ser-nos restituída, e tremia de desejo e impaciência. Pensava. Nunca mais 

vamos sentir-nos sós… 

O meu pai, de olhos cerrados, ar sério, inclinou a cabeça, acomodou o violino 

debaixo do queixo, agarrou no arco e começou a tocar uma canção; uma canção sobre 

o amor e os vagabundos, que a minha mãe cantava quando íamos para a floresta. 

Reconheci a ária imediatamente e, por um instante, um instante apenas, aquilo bastou 

para despertar a minha felicidade de criança… Mas depressa o desespero se apoderou 

de mim; sim, reconhecia bem aquele canto, mas não encontrava, longe disso, a voz 

amada. 

Ou então, disse para mim numa grande angústia, depois de todo este tempo, deste 

silêncio tão prolongado, esqueci a voz da minha mãe. 

O meu pai baixou os braços da extremidade do arco, removeu o pó; não tinha 
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aspeto de desiludido, apenas cansado. Repetiu: 

— O som não é o ideal, mas era de esperar. Ainda é preciso poli-lo, envernizá-lo, 

é muito importante o verniz, para conseguir um som perfeito. Ainda não está pronto, 

Miriam, ainda falta aqui muito trabalho… E depois, é preciso cativar este violino para 

que adquira uma voz, a sua voz, única… 

Todo este esforço tão grande, o meu pai fazia-o para nada esquecer… Perguntava-

me agora se não teríamos andado a correr atrás de um sonho, um esplêndido sonho 

que desafiava o tempo e a morte, como a lua e as estrelas desafiam a noite gelada. 

Morta! A minha mãe estava morta, sim, e nós éramos todos mortais, tal como ela. 

O que poderia um violino contra isso? 

O meu pai tinha baixado a nuca, o violino pendia da extremidade do seu braço. 

Ele já não tinha muita força, nem muita esperança. Para mim era insuportável. Então 

rodeei-o com os meus magros braços, meti a cabeça debaixo do seu casaco morno, que 

cheirava tão bem a cola e a madeira, apertei-me tanto contra ele que até os botões do 

casaco me magoavam, e dizia-lhe: 

— Para a música ser bela, só é preciso que as almas se encontrem, não, papá? 

Alguma coisa vibrou no seu peito, como um riso silencioso. A menos que fosse um 

soluço nado-morto. 

Também ele me envolveu nos braços. Ergui a cabeça. Os seus olhos estavam 

toldados por uma bruma de lágrimas. Encostei a testa ao seu peito quente. O seu 

coração batia; e assim a vida ia seguindo o seu curso… 
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Naquele dia, eu estava empoleirada na minha árvore, preguiçosa, abrigada do sol 

morno daquele fim de manhã, e acabava, como de costume, de mandar para casa o 

pequeno Mihail, que teimava em subir comigo lá para cima: 

— A lamumana má há de castigar-te, Miriam! — bradara ele como das outras 

vezes, e eu rira gritando “taratátá”, para o irritar ainda mais. Depois desci da árvore e 

fui atrás dele pelo caminho arenoso: 

— Sou eu, Mihail, a lamumana terrível. Vou apanhar-te, vou comer-te cru! — E 

ele tinha fugido a rir. Apanhei-o, fingi que o comia e ele pusera-se aos gritos. 

— Para, não me comas a pele! Não quero ser esqueleto! Diz-me, Miriam, quando 

é que vou poder subir contigo à tua árvore? 

Eu tinha posto a mão a dez centímetros acima da cabeça dele e disse: 

— Quando fores assim grande! 

— Eu nunca vou ser assim grande! — resmungou Mihail. — Não gosto de sopa… 

— Tanto pior para ti. Vais ficar sempre cá em baixo, nunca vais subir lá acima. 

E deixara-o no chão, sozinho, a choramingar cheio de raiva, enquanto eu, 

montada na minha árvore, ria e fazia troça dele: 

— Vai para casa, Mihail. E volta quando tiveres crescido! 

Foi pouco tempo depois que ouvi um barulho tão impressionante que me encheu 

de angústia, porque era um rumor completamente estranho à calma da floresta. Ia a 

descer da árvore para ir ter com o meu pai, quando, de longe, ele me dirigiu um sinal 

misterioso, que me deixou imobilizada em cima do ramo. Vi-o sair da oficina e ir ver o 

que se passava no caminho que dava para a aldeia. O barulho aproximava-se numa 

nuvem de pó branco. Eram homens, muitos homens. Vinham da casa de Julian e 

avançavam como um rebanho em fúria. Cercavam o nosso vizinho, que parecia estar 

ferido na cara, a mulher e o pequeno Mihail, que gritava e chorava. A mãe apertava-o 

nos braços. 

O meu pai mantinha-se diante da oficina, subitamente pálido, de violino na mão 

e ao sol. O instrumento, que acabava de ser polido e envernizado, brilhava. 

As pessoas vinham num passo apressado, todas esbaforidas, e aproximavam-se do 

meu pai como uma matilha. Atiraram-se a ele, ou pelo menos foi o que vi, e mesmo 

aterrorizada como estava, perguntava-me se, com aquelas bocas todas abertas, não 

iriam devorá-lo. Gritavam palavras incríveis: 

— Malandro! Filho da mãe! Não há lugar para vocês neste país, nem em país 

algum! 
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Um deles cuspiu-lhe na cara: 

— Vai para o diabo! 

Outro deu-lhe uma bofetada com toda a força. 

— Vais morrer, seu filho da mãe! Vais morrer! 

E o meu pai baixava a cabeça como se de facto não fosse digno de viver. 

O meu coração queimava-me no peito e, no entanto, eu estava a tiritar. 

Porque é que o meu pai estava como que paralisado, inerte? De que poderia ele 

ser culpado, ele que nunca tinha feito outra coisa que não fosse pequenos móveis de 

madeira clara, e violinos? Ouvi a sua voz débil, a tremer, que perguntava, como um 

eco da minha: 

— Que tendes a apontar-me, o que vos fiz? 

Perdida na minha árvore, atordoada por uma dor atroz, vi-os bater-lhe, e ele 

sempre a segurar o violino. Eu rezava qualquer coisa do género: Piedade, piedade, 

piedade… 

Ouvi um gemido, não era o meu pai, já não o ouvia. Pareceu-me que vinha do 

tronco da árvore, que apertava com os meus braços, e tudo aquilo já não conseguia 

espantar-me. Interrogavam o meu pai: 

— O que é que dizes disto? E disto, hein? 

E nada fazia sentido, eles nem ouviam a resposta. Não atendiam a nada que não 

fosse o seu ódio, a sua fúria, que lhes vinha das negras profundezas, de mais longe que 

das suas gargantas, de mais fundo que do seu corpo. 

Aterrorizavam-me. 

Aos berros, levaram o meu pai: 

— Julgavas que podias escapar, hein? Seu sujo, seu cretino! Vais mas é para junto 

dos outros! 

Levaram-no, juntamente com Julian e a mulher e o pequeno Mihail aterrorizado, 

que já nem sequer chorava. A poeira branca era uma nuvem sobre o caminho, tal como 

um tornado; o meu pai continuava com o violino nas mãos... Não se voltou para mim 

nem uma só vez, e ninguém se apercebeu de que eu estava ali. 

Tudo tinha acabado. 

Já não havia ninguém, já não havia mais nada. 

Apenas aquele gemido sem fim. 

Por fim dei-me conta de que não provinha da árvore, mas de mim. 

Durante muito tempo, muito tempo mesmo, fiquei ali empoleirada, de unhas 

cravadas no ramo. Dizia para mim: Vou ficar aqui até que o meu pai volte. Foi o que 

ele me disse com a sua voz muda, antes daquele horror, antes de desaparecer. 
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Estava de costas para a minha casa, de costas viradas para o caminho de poeira, 

queria nunca mais pensar em nada, para não cair da minha árvore… 

Morta, como uma pedra. 

Mas, como não pensar mais em nada, quando a dor nos destrói o coração? 

Papá… é mesmo verdade tudo o que aconteceu aqui? 

Agarrava-me ao que me dissera, que me amava com todo o coração, com toda a 

sua alma… 

Sentia-me tão frágil. 

Será que o amor não serve para nada? Não protege de nada? 

Tinha mordido o lábio e sentia na boca um gosto enjoativo a sangue. 

Olhei para a sepultura da minha mãe. Um pássaro de um azul delicado saltitava 

ali alegremente. Chorei: 

— Mamã… Oh, mamã! Sozinha tenho tanto medo… 

Mas tudo se calava. 

Haveria ainda uma alma em qualquer lado, uma alma para se juntar à minha e 

dizer-lhe de que é feito o mundo, se não for apenas de ódio? 

O meu pai estava enganado, a alma humana podia ser terrivelmente injusta. 

Eu continuava ainda a ouvir, e por muito tempo, o choro do pequeno Mihail há 

muito desaparecido ao fundo do caminho, e a sua vozinha aguda: 

— Tu és má, Miriam, a lamumana vai-te castigar! 

Invejava-o por ter partido nos braços dos que amava. 

A mim, ninguém poderia pegar-me ao colo. 

Deixei-me deslizar pela minha árvore abaixo. 

Estava só. 

Quem me tinha castigado? E ao pequeno Mihail? 

A lamumana? 

A negra, a medonha lamumana de mil bocas a uivar? 

E porquê? 
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Não voltei logo para casa, onde tinha sido tão bom viver. Não sabia o que fazer, 

onde ir entre a casa e a floresta. 

Procurava o que me daria algum consolo: voltar para casa, encontrar as coisas 

familiares de todos os dias, preparar a refeição, deitar-me na minha cama. Sim, mas e 

se eles voltassem com aqueles rostos mal-encarados e maus, se me agarrassem e também 

me levassem? Como saber se me levariam depois para junto do meu pai, de Julian, da 

sua mulher, do pequeno Mihail, ou para longe, onde nunca mais me encontrassem… 

O que fazer então? Ficar na floresta? Conhecia-a, amava-a… E parecia-me que era 

o que o meu pai me havia dito na sua voz muda. Mas aquela floresta que eu amava iria 

proteger-me do terror, do medo, da dor? Os animais tornar-se-iam meus amigos, deixar-

me-iam dormir junto deles, a corça lamber-me-ia as lágrimas e o pequeno gamo 

encostar-se-ia a mim?… 

Calma, calma… Onde ficavam a calma, a ternura, o calor, onde ficavam o amor 

e a paz e a felicidade? Existiriam ainda neste mundo que eu já não conhecia? 

Enquanto me esforçava por refletir, prostrada ao pé da minha árvore, ouvi de 

novo barulho de pessoas no caminho. 

Escondi-me atrás do tronco. 

Eles entraram na minha casa. Não sabia o que estavam lá a fazer, mas sentia-me 

doente, com vontade de vomitar. Comprimia os lábios, o gosto a sangue regressava à 

minha boca, apertava os punhos… 

O que estariam a fazer? Não via nada. Uma mulher voltou a sair, com uma pilha 

de coisas nos braços. Reconheci o edredão que a minha mãe tinha cosido, outra foi 

embora com a loiça, um homem pegou num caixote de onde saía a ponta da serra do 

meu pai. Seguiu-se um grande ruído e depois não ouvi mais nada. Mas vi-os sair dali, 

carregados com o que roubaram. Ladrões, ladrões, roubavam tudo o que podiam, e eu 

sem nada poder fazer. 

Daí a pouco saíram todos, alguns a discutir. Um gritava: 

— Onde é que ele escondia o dinheiro, aquele malandro? Havíamos de lho fazer 

vomitar! Não há cá mais nada que valha a pena! E se pegássemos fogo a isto!? — E cada 

vez mais excitado: — Sim! Sim! 

A mulher puxava-o pela manga, também ela a gritar: 

— Estás doido! Basta! Vamos embora. 

Os outros riam porque ela batia-lhe com uma sertã e ele esbracejava e berrava a 

defender-se… 
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— Sim! Sim! Incendeia-se! Para acabar de se limpar! 

Eu permanecia estacada atrás da árvore, com a garganta tão apertada que nem 

sabia como é que podia respirar. Mas respirava, porque o meu coração continuava a 

bater, e a odiá-los tanto que os amaldiçoava. Ladrões, ladrões, ratos, levastes tudo. Hei 

de esmagar-vos. E se queimais a minha casa, que as chamas vos assem como a porcos! 

Por fim um pegou numa pedra, aquela que segurava a porta quando a queríamos 

escancarada para entrar a primavera, e atirou-a com toda a força contra os vidros da 

janela, que estilhaçou em mil pedaços. 

Um dos pedaços talvez me tenha atingido o coração, fez ali um buraco que 

queimava, ou então o que seria que me queimava tanto, tão profundamente? 

Depois daquilo, foram-se todos embora. A carga era tal que cambaleavam como 

se tivessem bebido demasiado. 

Ao fundo do caminho já não eram mais do que sombras. 

De seguida, desapareceram. 
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Ainda não era muito crescida, mas, de repente, depois de toda aquela desgraça, 

depois de levarem o meu pai, Julian e a família, e tudo o que podiam de minha casa, 

invadiu-me uma força, vinda não sei de onde, que subiu por mim acima. Levantei-me e 

já não tremia. O ódio faz-nos manter de pé. 

Entrei em minha casa, queria ver o desastre, ver tudo. A chávena azul partida, a 

minha cama devastada, a cozinha pilhada, até tinham urinado contra a parede, um fio 

húmido e malcheiroso. 

A minha casa já não era a minha casa… Oh! papá, como estavas errado e como 

me dói que não tivesses razão!, pensei eu. A alma humana é negra como a fuligem, má, 

perigosa, odiosa, atroz. O pequeno Mihail é que sabia, a lamumana é uma terrível, uma 

medonha besta que devasta tudo e nos devora com todas as bocas, se puder 

surpreender-nos na nossa fraqueza! Mas não há de apanhar-me, essa horrível 

lamumana, hei de defender a pele com todas as minhas forças, todo o meu ódio. E 

esperarei pelo meu pai. Virá buscar-me logo que possa. Quando a lamumana tiver 

virado costas para atacar outro mais fraco, de mansinho, sem este contar. 

Peguei rapidamente nas peças de roupa quente que me restavam. Hesitei e agarrei 

numa faca, nada mais; e corri para a floresta. Lá, sabia que nada de mal podia acontecer-

me. 

A floresta, essa, não tinha mudado; conhecia-a bem. Ela nada tinha a ver com o 

que me havia acontecido e estava à minha espera. Era uma promessa de segurança. 

Mergulhei nela mais profundamente do que o habitual, queria atingir o seu coração, o 

coração da floresta. Eu reconhecê-lo-ia e aconchegar-me-ia ali. 

Só ali eu saberia que nada nem ninguém poderia fazer-me mal. O mal nunca lá 

chegaria. 

Eu avançava, havia silvas, sulcos que quase me desequilibravam, montículos a subir 

cheios de raízes entrelaçadas que me torciam os pés. Ramos caídos arranhavam-me as 

pernas, outros mais elevados arranhavam-me a cara. Todos estes pequenos 

contratempos faziam recuar em mim a grande dor de ter perdido a minha mãe, o meu 

pai e o meu teto. 

Caía a noite. A floresta, em certos lugares, deixava passar os raios da lua, que me 

seguia com o seu grande olho branco. A certa altura não pude avançar mais, já não 

conseguia ver mais nada. Então disse para comigo que tinha chegado, que a minha casa 

era ali, ali no coração vivo da floresta. 

Deitei-me ao pé de uma árvore. Já não tinha medo algum. Embrulhei-me no meu 
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casaco, envolvi as pernas na camisola e deitei-me. O chão não era duro, tinha-me 

deitado certamente em cima de um tapete de musgo. Pus o braço debaixo da cabeça. 

Olhei para as estrelas que cintilavam entre as árvores e disse: Se chover, tenho de 

encontrar um abrigo, o recôncavo de uma rocha, como a velha mal encarada. 

Mas, inexplicavelmente, sentia confiança, muita confiança na floresta. Tinha a 

certeza de que ali tudo seria simples e ela me salvaria. 

Esperaria ali que me devolvessem o meu pai, que passasse a loucura dos homens 

e do mundo. Esperaria o tempo que fosse preciso, junto dos animais que não nos atiram 

à cara palavras que não compreendemos, das árvores que nos protegem dos maus. Os 

pássaros dormiriam junto de mim e acordaria de manhã com os seus cantos… 

Não tinha frio, não tinha fome, não tinha medo. 

Além disso não me sentia só. Sentia-me como que… acompanhada na minha 

viagem, secretamente acompanhada. Tinha a certeza de que o meu pai, a minha mãe, 

embora ausentes, olhavam por mim de uma forma ou de outra. 

Não me tinham abandonado. Nunca me abandonariam. 

Disse até para comigo que nenhum pai, certamente, abandona um filho. Apenas, 

apanhado pelos grandes tormentos da existência, o confia a quem pode, a alguém, à 

vida, ao destino… ou à floresta. 

Assim, eu acreditava que os meus, como, não sei, mas que importa o como, sabiam 

que eu estava na floresta. Tinha a certeza de que estavam felizes por me ter ali refugiado, 

e de que me viam nos seus pensamentos… 

Também eu pensava neles com muita intensidade, tanto que num determinado 

momento senti como um sopro, uma carícia a passar-me pelo rosto, e soube que não 

era o vento, pois não havia vento, só podiam ser eles… 

Então, quase feliz, não tardei a adormecer, absolutamente certa de que, em 

sonhos, as nossas almas separadas iriam encontrar-se e de que ninguém no mundo, nem 

agora, nem nunca, teria qualquer poder contra tal afeto. 
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Havia guerra, a suja guerra. Infetava tudo, os corações, os corpos, as almas. Fazia 

tudo apodrecer, horrível como a gangrena. O nosso país, de acordo com o todo 

poderoso senhor da guerra de um outro país, tinha declarado que nós éramos a causa 

de todos os seus infortúnios. Pobres de nós. E porquê nós? Porquê? Porque se não 

fôssemos nós, quem haveria de ser? 

Éramos a peste e a cólera. 

Então amontoaram-nos em comboios, em camiões. Se tivessem baldes do lixo 

onde coubéssemos, atirariam para lá connosco, era o que teriam feito logo de imediato. 

Expulsaram-nos para o mais longe de que foram capazes. Para onde não voltassem a 

ver-nos. Para onde pudéssemos morrer como os cães que diziam que éramos. 

Abandonados algures onde ficássemos esquecidos. 

Havia guerra. O que podíamos nós fazer? 

A guerra, com os seus vagões cheios daquela pobre gente que avançava para um 

lugar de onde nunca mais se volta. 

A guerra, para suprimir a vida, as crenças, os costumes, dos considerados 

indesejáveis. 

A guerra, para incendiar as suas casas, e lhes roubar tudo o que possuíam. 

A guerra, para os desenraizar, para lhes cuspir na cara, os separar dos entes 

queridos e do lugar onde nasceram. 

A guerra, para os lançar num lugar onde nada encontrarão para comer, e onde, 

reduzidos ao silêncio, apenas poderão esperar a morte. 

A guerra, para os privar de tudo o que faz viver, o pão, os livros, o calor, a 

esperança, o amor. 

A guerra, para que o frio lhes destrua as mãos e os pés, lhes paralise o sangue nas 

veias, lhes congele o coração, lhes gele as lágrimas nos olhos esbugalhados de medo. 

A guerra, onde se persegue, se captura e mata, como animais, gente inocente, fraca 

e indefesa. 

A guerra, que é mais terrível do que um furacão, do que as tempestades, do que 

a lava dos vulcões… Porque a guerra não é fruto do acaso. Não vem do céu. É feita 

por homens que querem suprimir outros homens. 

A guerra, uma floresta de espingardas que impedem os homens de se amar… 

A guerra, porque a lamumana tem necessidade de sangue para se alimentar. 

Foi isto que levou o meu pai, um pobre homem inofensivo, a pequena história da 

sua vida apanhada de repente pela grande tormenta da grande história. Foi isto que o 
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levou, juntamente com o seu violino de madeira tão bem polido e acabado de 

envernizar, para muito longe… Expulso de casa, longe da floresta, longe da sepultura 

da mulher que amava, longe de mim, Miriam, a sua filha, que ficara à espera do seu 

regresso. Naquela altura eu não sabia o nome daquilo que tinha levado o meu pai. 

Chamava-lhe apenas “a grande desgraça”. E em recordação do pequeno Mihail, que eu 

não deixara subir comigo para a árvore, eu atribuía a causa à lamumana; a horrível 

lamumana, que uiva e cheira mal e que fizera a minha vida mergulhar num abismo sem 

fundo. 

Nessa altura eu não sabia que partilhava aquela grande desgraça com milhares, 

milhões de outras crianças no mundo. Julgava que era a única a sofrer, abandonada. A 

única a esperar. A única a fechar os olhos no escuro, a escondê-los atrás das pálpebras, 

para encontrar a bela imagem do sorriso do meu pai. 

Mas não estava sozinha no mundo a esperar pelo regresso daquele que me tinha 

dado a vida. E o meu pai, na sua enorme solidão, não era o único a ter perdido tudo 

o que amava, a perguntar-se se estaria vivo no dia seguinte e porque é que ainda vivia… 

Éramos milhões no mundo, milhões como ele, como eu, desesperados, atirados 

para o grande turbilhão. 

Dentre os que foram levados, poucos seriam os que iriam regressar. 

Muito poucos. 

Eu não sabia. 
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Sonhava. 

Sonhava que tudo me escapava. A minha mãe estendia-me a mão, eu estendia-lhe 

a minha, mas no último instante os dedos dela roçavam os meus e ela desaparecia; o 

meu pai entregava-me uma tigela, a tigela escapava-se-me e o leite entornava-se, eu 

levantava os olhos para dizer ao meu pai que não tinha importância, que ia limpar, mas 

já não havia ali ninguém; então queria refugiar-me na minha árvore, mas também já 

não havia árvore, e a floresta ficava tão longe de mim, as minhas pernas tão fracas que 

não podia avançar mais, e ficava ali desprotegida de tudo, vazia, não sabendo o que 

fazer de mim. Entretanto, algures ao longe, o pequeno Mihail, que eu não via, chorava 

desesperadamente e eu sabia que para o salvar devia tê-lo deixado subir comigo para a 

árvore, mas que árvore, já não havia árvore nenhuma! Quem tinha arrancado todas as 

árvores da floresta para impedir as crianças perseguidas de se esconderem lá? 

Acordei, a tremer. Não sabia dizer por que motivo tremia assim. Nada me 

ameaçava ali. Nem ninguém. O sangue corria-me tranquilamente nas veias, a seiva 

seguia os seus caminhos no corpo das árvores. Virei a cabeça para ver as manchas de sol 

em pedaços, tal como a minha vida, mas o céu lá estava, por cima de mim, e era mesmo 

a minha vida que eu estava a viver ali. Fazia frio, o meu casaco já não me bastava. 

Levantei-me, vacilei, atordoada. 

Sentia-me extraordinariamente só, mas também extraordinariamente livre… 

Tinha fome. 

A minha mãe tinha-me habituado a colher o que era bom para comer na floresta. 

Segui os seus passos. Embora ela não estivesse ali, eu seguia-a pelos nossos antigos 

caminhos. Repetia para mim as suas palavras: 

— Sim, Miriam, podes colher essas bagas. Não, aquelas não, são venenosas, ficavas 

muito doente se as comesses… Sim, esses rebentos são muito bons. 

Reconhecia tudo, e a minha mãe guiava-me e contava-me todos os segredos da 

floresta. Eu ia avançando, era muito simples. Quase não fazia barulho, não perturbava 

ninguém, nem homem — não me cruzava com nenhum — nem animal, só os via de 

longe, uma lebre, os javalis, que faziam muito barulho, e os pássaros, que iam de árvore 

em árvore e contavam entre si coisas que eu não entendia. Mas fingia entendê-los, 

brincava, e respondia-lhes: 

— Sim, têm razão! Estamos bem aqui, tranquilos, em paz, sem necessidade de nos 

escondermos! 

E eu seguia, tendo dentro da minha cabeça aquela voz que só se ouve quando 
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estamos sozinhos: 

Podemos sentir-nos verdadeiramente felizes se não pensarmos no passado, se 

pensarmos apenas no agora… 

Olhava à minha volta. Tudo vivia. E eu também vivia, exatamente como todos 

aqueles seres, as árvores, os insetos, as aves, o ribeiro. E como tudo vive e tudo morre 

também, vi ali um toco de árvore a apodrecer e do qual o meu pai nunca poderia fazer 

um violino. Assim, a morte não era inútil, a morte alimentava o que vivia, aqueles que 

viviam… 

Pareceu-me, ali, no coração da minha floresta, não compreender grande coisa — 

porque vieram buscar o meu pai e os nossos vizinhos, e também o Mihail, tão 

pequenino, porque pilharam a minha casa, porquê todo aquele ódio contra nós? E, ao 

mesmo tempo, tudo compreender na vida; as suas sombras, como as das árvores, e 

também a luz, suspensa, a fome, a sede, os seus riachos de sangue como seiva, os cantos. 

E os seus grandes silêncios. Tudo compreender. Que se está perdido e que um dia se 

será resgatado. 

E então, disse para comigo, quando o meu pai me encontrar, vou ajudar o 

pequeno Mihail a subir para a minha árvore, para o ramo mais alto. Estarei atenta para 

que não caia e vamos ambos rir, em silêncio, vendo toda a gente, lá em baixo, a 

procurar-nos… 

E as minhas lágrimas corriam pela terra, que as bebeu e se alimentou também 

daquela água… 

Naquele dia, fiquei na floresta. Pensava na vida e também na morte. E agora sabia 

que a morte não estava do outro lado da vida, mas ali, mesmo ao lado. Às vezes, não 

pensava absolutamente em nada, ou então pensava em coisas estranhas, como ter um 

amigo que gostasse muito de mim. Contar-me-ia o que existe muito longe da floresta, 

as ondas do mar de que o meu pai me falara, o mar que encapelava as suas vagas na 

extremidade daquele país que já não queria ser o meu país. 

Foi nesse momento em que eu sonhava que ela surgiu junto de mim… 

Quem? 

A velha mal encarada, com o pau que brandia na minha direção, como se fosse 

bater-me. 
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Quis levantar-me, fugir. Mas estava no meio de arbustos, de silvas, de mato, de 

onde, aliás, ela tinha surgido. Barrava-me a única passagem que havia. Fiquei ali 

encurralada, como um animal, junto da árvore, e apressei-me, como qualquer animal, 

a defender me com pés e mãos, a morder, a arranhar. 

Mas ela não me bateu. Tocou-me com a ponta do pau. Repeli-o com violência. 

Não insistiu. Limitava-se a olhar para mim e os seus olhos eram negros. Lia-se neles 

apenas uma espécie de selvajaria. Trazia um vestido preto rasgado que deixava ver as 

suas pernas vigorosas. Foi quando ela inclinou a cabeça de lado, e a sua cabeleira, muito 

escura, seguiu esse movimento, que, num vislumbre, eu a achei linda, linda como um 

animal selvagem. 

Disse-me qualquer coisa que não percebi. Sacudi a cabeça. Acrescentou então 

algumas palavras àquela língua que eu não compreendia. Era um pouco distorcida, mas 

percebi: 

— Casa? 

O que responder àquilo? Eu também não tinha palavras para explicar. Casa? 

Aquela palavra tão simples tinha-se tornado complicada! Como lhe dizer que a minha 

casa já não era minha? Que tudo aquilo que julgava possuir já não existia? Que o vidro 

que protegia do frio estava estilhaçado e que a minha casa já não me protegia de nada? 

Que a floresta era a minha nova casa? Como lhe dizer o meu desgosto, a minha raiva e 

solidão? 

Casa? Sacudi simplesmente os ombros, uma bola na garganta, grossa como uma 

pinha. 

Com a ponta do pau voltou a tocar-me, como se faz a um animal doente para se 

lhe verificar os reflexos. Voltei a repeli-lo. 

Olhou-me de alto a baixo e disse qualquer coisa com voz rouca. Não percebi. Mas 

não me pareceu que fosse dirigido a mim. Era como se estivesse a falar para si própria. 

De repente, parou. Os seus olhos cravaram-se nos meus como punhais. Senti um 

terror enorme invadir-me. Pus-me a gritar. 

Deu um salto, mas para o lado. Eu tinha-a assustado. Dei um salto para a frente e 

escapei-me para a zona de mato de onde ela tinha surgido. Tentou impedir-me a 

passagem com o pau, mas eu saltei por cima dele. Gritou umas palavras estranhas que 

me perseguiam, e as silvas, ao passar, rompiam-me o vestido e arranhavam-me as 

pernas. Mas eu continuava a correr, sem olhar sequer para trás. Ouvia o pau a zunir 

atrás de mim. Ouvia-a pisar o mato e a sua voz continuava a perseguir-me… Não 



Miriam ou as vozes perdidas 26 

conseguia deixá-la definitivamente para trás. 

Não sei se corri por muito tempo. Só parei quando o fôlego me faltou por 

completo. Pus-me a tossir, a tossir, e debrucei-me para fazer parar aquela dor. Sentia a 

cabeça vazia, o corpo vazio, em mim só havia vazio. E, apesar disso, a tosse ainda queria 

arrancar mais alguma coisa de dentro de mim… 

Por fim, parei. Então soube o que aquela tosse sem fim queria de mim: as minhas 

lágrimas, lágrimas mornas e depois a escaldar, uma chuva, um mar de lágrimas onde eu 

pudesse afogar-me, ali mesmo, no coração da floresta. 
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Passei dias e dias, semanas na floresta. Ouvi todos os ruídos, o zumbido dos 

ventos, o borbulhar da água, os ramos a estalar, o crepitar das folhas secas, o roçagar 

de asas, o sussurro nas sebes, o chilrear de passarinhos felizes, o grito de um animal 

caçado, o sopro da brisa, o rondar dos javalis, o rumor dos insetos, a assoada de animais 

invisíveis, o gotejar do orvalho e, pela manhã, a terna e delicada vibração de um leve 

raio de sol… Tudo o que o meu pai prometera fazer-me ouvir quando tocasse o nosso 

violino… 

Eu perguntava-me se tudo isso poderia perdurar por muito tempo no instrumento 

que o meu pai tinha fabricado, e o que fariam aqueles barulhos todos juntos ali 

fechados? Andariam à zaragata? Nesse caso deveria haver um grande tumulto debaixo 

daquela madeira envernizada, um estranho clamor silencioso de todas aquelas vozes 

prisioneiras, que esperavam que o meu pai, com um toque de arco, as libertasse… Eu 

tentava também, no coração daqueles ruídos que nasciam e morriam sem nunca parar, 

distinguir as vozes fugidias do meu pai e da minha mãe. Punha ali tanta força secreta 

que parecia que as duas vozes regressavam até mim. Ou quase… quase… Primeiro um 

pouco confusas, não conseguia agarrá-las completamente, ruídos parasitas ainda as 

abafavam, sobretudo a vozinha aguda de Mihail que não me largava: 

— És má, Miriam! A lamumana há de castigar-te!... 

Mas eu teimava e, de repente, parecia-me que estavam ali, as duas vozes. Mas 

seriam na verdade elas? Queria crer que sim! Tinham de ser elas! A dúvida deixava-me 

um aperto no coração. Sabia que não as ouvia com estes meus ouvidos, mas de uma 

forma misteriosa, com o coração. Para elas não fugirem demasiado depressa, cruzava 

as mãos sobre o peito, com muita força, num esforço desesperado para as reter, para 

impedir que fossem juntar-se às outras vozes perdidas… e me deixassem ali, sozinha. 

Mas mesmo assim ia perdê-las, infalivelmente, as duas vozes queridas. Chamava em 

vão, baixinho: 

— Mamã? Papá? 

A cada instante esperava que não se fossem para sempre, que voltassem noutro 

dia. E por vezes, de surpresa, elas voltavam, como um murmúrio entre todos os 

murmúrios, e batiam devagarinho no meu coração. Como a sua voz verdadeira. Ou 

quase… quase… 

Mesmo que não as reconhecesse completamente, elas reconheciam-me, de certeza. 

O tempo passava. Eu falava a tudo o que não fala, aos animais, às árvores, às 

estrelas. Falava para afastar da minha vida todos os silêncios. 
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E comia o que encontrava. A fome, nessa altura, fazia parte de mim. Sabia que 

aquela situação não podia prolongar-se por muito mais tempo. Dizia para comigo que 

era urgente sair da floresta, ir ter com pessoas, pedir de comer, mendigar talvez, ou 

roubar… Isso de mendigar, roubar, não me metia medo! 

O que me apavorava terrivelmente era ter de sair da floresta. 

Pensava nisso cada vez mais, com a fome a roer-me as entranhas. Trincava raízes, 

chupava-lhes a seiva, mascava folhas quando trepava por uma árvore frondosa. 

Um dia decidi voltar para casa, ver se tinha lá ficado alguma coisa que pudesse 

comer. 

Demorei muito a encontrar o caminho. Quando cheguei ao local onde a minha 

mãe tinha caído morta, parei. Perturbada por ter regressado ali, onde a infelicidade, 

como a grande sombra de um grande lobo negro, tinha começado a aproximar-se de 

mim. Quase esperava que o pica-pau desse de novo três picadas e algo de extraordinário 

acontecesse. 

Que a vida andasse para trás. 

Que a minha mãe se levantasse da sepultura a rir, bem viva; o meu pai aparecesse, 

de violino na mão, e todos os animais à nossa volta, e Julian e a mulher e o pequeno 

Mihail em cima das pernitas gorduchas! Haveríamos de dançar como loucos, 

andaríamos à roda na clareira e toda a floresta giraria connosco… para recuperarmos 

todo o tempo que tínhamos perdido desde que nos tínhamos perdido uns aos outros. 

A música apagaria tudo. A vida começaria de novo, ainda mais bela do que antes, 

porque agora eu saberia quanto ela é preciosa, e como se pode tudo perder num 

instante… 

Mas desta vez, na clareira, nem rastos do pica-pau. 

Só sombra. 

Solidão. 

Toda esta mágoa… 

E as recordações… 

Só que os mortos não voltam. 

Quem sabe mesmo se, um dia, os vivos voltarão? 

Fugi. 
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Espanto! 

A chaminé da minha casa fumegava! 

Papá? 

Saí da floresta a correr. 

O vidro tinha sido reparado. 

Papá! 

Quem mais poderia ser? 

Voltara, tinham-no libertado ou tinha-se escapado, estava à minha espera na nossa 

casa! 

Queria correr muito depressa mas todas as forças tinham-me abandonado. As 

pernas tremiam-me. A minha casa estava ali, tão perto, e as pernas não queriam levar-

me até lá. Queria chamar: Papá! Ó Papá! Sou eu, a Miriam, estou aqui, mas da minha 

boca não saía mais do que uma espécie de miado que seguramente o meu pai não 

ouviria. 

Mas… 

Correndo em direção mim, o quê? 

Um cão. 

Mas que cão é este? 

Pôs-se a rosnar e parei, de imediato, preocupada. 

Ladrou, furiosamente. 

A porta abriu-se. 

Apareceu um homem que eu não conhecia. 

— O que queres daqui? — gritou ele. 

Vacilei, mortalmente ferida por uma bala invisível saída de uma espingarda 

também ela invisível. 

— Fora daqui! Não tenho nada para te dar. Fora! 

O cão tinha voltado a rosnar. 

Uma mulher espreitou à janela: 

— O que é que se passa? 

— Nada! — disse o homem. — Não é nada. 

A mulher olhou para mim, depois desapareceu e veio cá fora ter comigo. Tinha 

um grande pedaço de pão. 

— Toma — disse-me ela. — Mas não voltes cá! 

Fiquei a olhar para ela intensamente. Como podia ela estar ali, em minha casa, 
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como se fosse sua? Quem lhe tinha dado a minha casa? Como tudo aquilo fora possível 

e mesmo real, já que estava a vê-lo com os meus próprios olhos? Tudo girava na minha 

cabeça, apertava os lábios quando o que tinha era vontade de gritar, de uivar sem fim 

como um lobo. Mas os meus lábios estavam como que cosidos, selados, pregados! 

Que morram!, pensava eu com muita força. Ladrões de pai! Ladrões de casa! 

Ladrões de vidas! Ladrões de sonhos! Morrei! Todos! 

Mas as palavras eram pedras grandes que eu não tinha força para atirar contra 

eles. 

Dei meia-volta, com o pão na mão. Voltei para a floresta. A cada passo, julgava 

cair, mas não caía. 

— Arranhava-te a boca se dissesses obrigada? — gritou o homem. 

— Deixa lá, Petru!— disse a mulher. — Pobre miúda! Deixa-a lá. 

E voltou para dentro, seguida pelo homem. 

E eu nas minhas costas sentia o olhar do cão… 

Passei junto da minha árvore, aquela para onde eu trepava quando o meu pai 

ainda lá estava, para ver tudo sem ser vista e me aproximar um pouco do céu… A 

árvore de onde tinha visto o mundo vacilar. 

Alguns passos mais, e eis a campa da minha mãe. 

Invadida por ervas daninhas que era preciso ter arrancado. Baixei-me, pousei o 

pão em cima da sepultura. A minha mãe estava ali, tão perto… 

O que fazem os mortos para continuarem debaixo da terra e não dizerem nada, 

absolutamente nada, ante as súplicas dos vivos? 

Algumas palavras apenas, só algumas palavras! Mamã, o pai vai voltar um dia? 

Dá-me um sinal; se não puderes fazê-lo tu, que algo mo diga… 

Levantei os olhos para o céu, procurei um pássaro magnífico, uma nuvem diferente 

das outras nuvens, um ruído desconhecido, uma coisa qualquer que me dissesse… 

Mas nada, sempre o mesmo silêncio profundo. 

Como saber se ainda havia um pouco de amor profundo naquele grande silêncio? 

Permaneci ali, muito tempo talvez, mergulhada nos meus pensamentos, como 

adormecida. Tive a impressão de despertar, de repente. Tinha frio, frio por todo o lado, 

por dentro, por fora, tanto frio que os meus dentes começaram a bater. As formigas 

tinham começado a subir para o meu pão. Sacudi-as com as costas da mão e levantei-

me. 

Não podia ficar a morar ali. Era inútil. 

Entrei na floresta cheia de sombras. Quanto mais avançava, mais sombra me 

envolvia. E sentia apenas aquele manto de sombra, de uma grande doçura. 
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Adormeci a apertar o pão, tal como a mãe de Mihail apertava o filho. 
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Não queria acordar. 

Nunca mais. 

Tinha-me tapado com folhas, metido um pouco na terra, como se estivesse quase 

morta. 

Não queria voltar a abrir os olhos, nunca mais. 

Quando se abre os olhos, a mãe morre. O pai é espancado e levado. A casa é-nos 

roubada. 

Também tapava os ouvidos. 

Não queria ouvir mais nada. Nada. 

Quando estamos à escuta ouvimos chorar todas as crianças arrancadas de suas 

casas… 

Um cuco cantava, algures. Não quero saber! As aves mentem tanto como cantam. 

O vento também mente. Até as árvores mentem. Também não quero mais árvores. 

Servem para dar de beber à terra, e a terra também nos engana. Faz as flores crescerem. 

E então julgamos que pode fazer aparecer tudo, que tudo é possível. E isso não é 

verdade. Ela retém os mortos, que nunca mais voltam. Mentirosa, mentirosa, 

mentirosa… 

Eu não queria morrer, mas também não queria viver. 

É tudo. 

Como tinha tapado os ouvidos, não a vi nem ouvi chegar. 

A velha. 

A mal-encarada. 

E de repente, tirou-me do buraco. 

Num instante. 

Tive mesmo de abrir os olhos. 

Segurava-me por um braço. 

E eu, como já não podia mais, nem sequer me defendi. 

Como se segurasse a pele de um coelho e já não houvesse nenhum coelho lá 

dentro. 

Foi desta forma que me levou. 

Sem resistência da minha parte. Sem protesto. Também podia ter-me matado. Não 

me interessava. Tudo me era indiferente. Umas vezes puxava-me, outras empurrava-

me. Quando caía ela levantava-me com uma força surpreendente. A certa altura, creio 

que até pegou em mim ao colo como se fosse um bebé. Já não sei, não sei. 
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De repente chegámos a um amontoado de rochas enormes que escalámos, e lá no 

cimo, um buraco negro, uma gruta. Sem dúvida que fora para ali que um dia a minha 

mãe a viu entrar. Para se entrar tínhamos de nos curvar como um animal de grande 

porte. Foi o que fiz, apoiando-me nos joelhos e nos cotovelos, que feria sem me 

importar. 

Mas, no interior, que surpresa! Havia uma mesa, um banco, uma cama autêntica 

feita de ramos, mas com colchão e, atrás de nós, uma cabra, que nos tinha seguido 

desde não sei quando nem onde! 

A velha mal-encarada olhava-me: os seus olhos eram pequenos e, na penumbra, 

brilhavam como os de um gato. 

Agarrou em qualquer coisa que eu trazia bem encostado a mim e vi então que era 

o pão que me tinham dado na minha antiga casa… Entregou-me um pedaço e também 

uma tigela onde vertia leite! 

Disse qualquer coisa na sua língua estranha e fez o gesto de levar qualquer coisa à 

boca como para me encorajar. Experimentei. A primeira dentada ficou-me presa na 

garganta, bebi então um gole de leite para a empurrar. Dei uma segunda dentada, e 

uma segunda golada de leite. Era bom, tão bom, o leite, na minha tão grande fraqueza. 

Cada dentada trazia-me um pouco de vida. A velha ficou a ver-me comer e beber, e 

falava, e as suas palavras lembravam o cantar de um riacho a deslizar sobre pedras. 

Quando acabei, ela calou-se. E de repente, sorriu. Era um sorriso horrível, sem dentes, 

um sorriso partido. A boca pendia-lhe para um lado. Mas não tive medo. Parecia-me 

que nunca mais ia temer fosse o que fosse. Para se ter medo é preciso ter algo de seu, 

coisa que eu já não tinha. Nem mesmo esperança. Que mais podia eu perder? 

Mostrou-me qualquer coisa na penumbra. Hesitei. Impaciente, empurrou-me. Para 

a cama. Mandou-me deitar. Tapou-me com uma manta grossa, muito quente. Em 

poucos minutos deslizei para dentro de um sono, como um afogado a boiar, e 

suavemente fui ao fundo. A última imagem que levei comigo era a visão curiosa da 

cabeça da velha mal-encarada e a da cabra com olhos espantados, ambas inclinadas a 

olhar para mim. Como duas fadas estranhas sobre o meu berço. 
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Dormi, dormi noite e dia, dia e noite, como se nunca mais fosse acordar. Dormi 

como os animais no fundo das grutas. Nada chegava até mim, nem o sol, nem o vento, 

nem os barulhos da floresta. Estava como se tivesse sido engolida, e dormia no grande 

ventre da gruta. Às vezes o leite escorria-me pela garganta, quase só por si. Com certeza 

que a velha mal-encarada tinha aproximado dos meus lábios secos leite com mel, doce 

e amargo ao mesmo tempo. Tinha uma tal fraqueza que se não fosse ela eu teria 

morrido, pouco a pouco, sem um gesto, sem uma palavra, sem uma lágrima. Para onde 

tinham ido todas as minhas lágrimas não sei. Dormia como dormem os animais, mas 

até os animais sonham e, por vezes, no meu sono, debaixo das pálpebras bem fechadas, 

passava um sonho idêntico a um nevoeiro, em que flutuavam muito perto os rostos 

queridos. O meu pai, a minha mãe, Julian, a mulher e Mihail, que sorria como um anjo 

e me estendia os braços a suplicar: 

— Miriam, quero subir à árvore contigo! 

Um dia, ou seria uma noite, senti uma mão seca, mas suave como uma folha de 

árvore pousada na minha testa. A muito custo abri os olhos. 

A velha mal-encarada estava ali, perto de mim, como a sombra de uma feiticeira. 

Tão feia, os olhos como duas fendas, os cabelos pretos desgrenhados, o lábio descaído, 

a cheirar a rã, o corpo magro e escurecido como um tronco no inverno, feia de meter 

medo! Mas a beleza não é fonte de bondade e a fealdade não significa que se seja mau. 

A fealdade não prova nada … Ela era bondosa, a minha velha mal-encarada, no fundo, 

bem lá no fundo do seu coração e da sua alma, e eu, tão fraca e tão doente, pressentia-

o. A sua bondade era um milagre, um céu estendido sobre mim como um lençol áspero 

e sólido… 

Ela fazia recuar a lamumana terrível, aquela que leva as criancinhas. Para longe, 

para longe, lamumana! Murmurava palavras desconhecidas, passou-me água fresca pela 

cara, o que fez estremecer todo o meu corpo. Respirei fundo, faltava-me o ar. Sem 

dúvida, ela, que eu não entendia, apercebeu-se disso. Retirou o cobertor e pegou em 

mim ao colo. Deixava-me ir de cabeça a balançar. A velha curvou-se, continuando quase 

dobrada com o meu peso e, de repente, estávamos lá fora e a luz voltou até nós, até 

mim. A minha cabeça andava às voltas, deliciosamente, como se tivesse dançado, ou 

talvez fosse o sol que dançasse no céu… 

Cruzei os meus magros braços à volta do pescoço da mal-encarada e apoiei a 

cabeça contra o seu peito mole de rã. Tinha a sensação de ter feito uma muito longa e 

cansativa viagem, sem saber de onde vinha nem como cheguei. Mas alguém me 
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esperava, me reconhecera e não se admirava dos meus pobres braços presos à volta do 

seu pescoço como um pobre colar. 

Dizia para mim: 

Talvez eu já não esteja perdida. 

Talvez a velha mal-encarada vá tomar conta de mim, me dê de beber, de comer, 

e me proteja. 

Talvez o grande galope do meu coração me deixe ficar por aqui. 

Talvez a velha saiba tudo o que eu não sei e mo diga, e talvez pouco a pouco eu 

compreenda porque é que o pica-pau verde bateu três vezes com o bico, porque é que 

a minha mãe se deixou cair, porque levaram o meu pai, porque não levei Mihail para 

cima da minha árvore e não o escondi comigo, porque é que a minha casa já não é a 

minha casa, porque é que o violino perdeu a canção. Mas… 

Talvez a música continue a construir-se aos poucos, no violino do meu pai, talvez 

a voz da água, das árvores, do vento, do meu pai, da minha mãe, de Mihail, estejam a 

juntar se à voz daquela mulher, a minha mal-encarada, tão feia, tão linda bem lá no 

fundo, e que me carrega nos seus braços. 

Talvez o meu pai tenha razão, e a alma humana, bela e boa, compadecida e 

amante, exista e esteja escondida por vezes no corpo onde menos se espera, num corpo 

feio, grosseiro, como o desta velha que se apiedou de mim… 

Então, talvez todos os sonhos sejam permitidos… 

Talvez um dia eu encontre tudo o que perdi e tudo o que procuro. 

Mas é tão longa esta espera… 

Talvez um dia, um dia magnífico, todas as orações, todos os desejos secretos sejam 

realizados. 

Mas é tão longa esta espera… 

Talvez ao crescer eu me torne forte e nessa altura farei guerra, também eu, a todas 

as injustiças… 

Mas é tão longa esta espera… 

Confiança. 

Talvez, talvez… todos estes talvez se assemelhem a promessas, como a luz, depois 

da sombra, também ela promessa. 

Confiança. 

Finalmente, abri os olhos, arregalei-os, soltei os meus braços do pescoço da velha, 

deixei-me deslizar ao longo dela como um esquilo por um tronco. Caí de cócoras, ergui-

me lentamente. E, por fim, mantive-me de pé, sozinha. 

Confiança. 
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Pousou ao de leve a mão no meu ombro e os seus dedos eram hirtos como 

madeira seca. 

Quando voltou para a gruta, a minha pele ficou com umas marcas finas como 

marcas de ave. 

Permaneci de pé em cima do rochedo, por muito tempo, sozinha. 

Confiança. 

Imóvel, inspirei longamente o ar da floresta, e foi o frio, vindo de repente de todo 

o lado, que me fez entrar no buraco a quatro patas, como um lobo. 



Miriam ou as vozes perdidas 37 

15 

A minha mal-encarada chamava-se Olga. A princípio foi tudo o que percebi. Com 

o tempo não fiquei a saber muito mais. Não gostava de falar de si. De manhã saía cedo, 

deixava-me sozinha com a cabra. Ia para a floresta, mas às vezes ia para além dela. 

— Trabalho! — dizia ela. 

Daqueles giros trazia comida e também objetos que guardava ao fundo da gruta 

onde eu passava horas a remexer. Havia ali um bricabraque extraordinário. Desde o par 

de botas em pele de cabra montês até ao livro de orações, passando por um ralador de 

legumes enferrujado que já não funcionava, fitas muito usadas, todas estragadas, à 

exceção de uma de cor azul-chama, um xaile vermelho roto, a fotografia de um oficial 

a olhar ao longe, garboso, uma cesta sem asa, jornais velhos com títulos misteriosos: 

Mircea tinha avisado!, um pichel furado, uma chave metida numa fechadura vinda não 

sei de que misteriosa porta, óculos tão fortes que, quando os punha, as coisas à minha 

volta pareciam saltar-me à cara, um boião de pomada com um cheiro horroroso, 

tesouras pequeninas muito finas, com cabeça de ave, objetos achados ou roubados… 

Desde que eu chegara ali, Olga trazia das suas escapadelas coisas para mim. 

Entregava-mas quando chegava, com um sorriso tímido ao canto da boca descaída. 

Uma vez, foram umas botas de borracha; de onde vinham, não disse. Forrámo-las com 

uma página de Mircea tinha avisado!, e assim serviam-me perfeitamente. De outra vez, 

foi um vestido de lã, que parecia novo e estava um pouco húmido, embora não 

chovesse. Deduzi que Olga o tivesse apanhado num estendal de roupa. Eu hesitava, 

estava dividida; tinham-me ensinado que não se rouba, é certo, que roubar era mau, e 

eu nunca tinha roubado nada a ninguém, mas a partir do momento em que me tiraram 

tudo… 

Naquela altura em que já não me restava mais nada — tinha semeado os meus 

pobres andrajos pelos quatro cantos da floresta — agora que me tinham tirado tudo, 

não achava mal que, de uma maneira ou de outra, para efeitos de equilíbrio, a sorte 

voltasse a dar-me um pouco do que havia perdido: um abrigo, uma pessoa para se 

ocupar de mim, para me dar de beber, de comer, e o que vestir… 

No dia do vestido de lã vermelho, Olga estava muito excitada. Girava à volta de 

mim, ordenava-me, com gestos e palavras, que me despisse para enfiar a nova 

indumentária. Lá acabei por obedecer. Um deslumbramento sem limites iluminou-lhe o 

rosto desfavorecido. Tocou-me com a ponta dos dedos e murmurou: 

— Linda… 

E pela primeira vez desde há tanto tempo, sob o olhar de repente meigo desta 
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mulher que me tirara da floresta onde eu dormia sepultada debaixo das folhas, senti-

me de facto bela. Daquele amontoado tirou, triunfal, um pedaço de espelho partido de 

que nunca me tinha apercebido. Puxou-me para a entrada da gruta, onde dava mais 

luz, e pôs-se à minha frente com o espelho na mão. Aquela que lá vi deixou-me 

mergulhada num grande espanto. Não me reconheci. Seria mesmo eu, aquela rapariga 

de olhar sombrio, metida num vestido vermelho-sangue? E aquele corpo? Também não 

o reconhecia, magro, delgado, aquele corpo rasgado pelo espelho partido, as duas 

partes de mim um pouco desfasadas, como se tivesse havido dois eus, artificialmente 

soldados um ao outro… 

— Tu, linda! — repetia Olga com convicção. 

Seria eu linda? Eu tinha tido essa impressão, quando me vira refletida nos olhos de 

Olga, ainda antes do espelho… Agora já não sabia. Sentia-me um pouco estranha. Olga 

voltou a baixar os braços. De novo voltei a ver-me apenas nos seus olhos, ariscos e 

meigos ao mesmo tempo. 

Para que é que eu precisava de espelho? Naqueles olhos, sim, ali é que eu estava 

bela, girava sobre mim, e o meu vestido transformou-se numa corola rodopiante, cada 

vez mais rápida. Uma canção de roda que a minha mãe cantava veio-me à mente e eu 

cantava-a com toda a força, como se não estivesse em mim! Olga batia palmas até que 

por fim caí no meu vestido vermelho. Era como uma mancha de sangue na luz, uma 

bela mancha de sangue que salpicava toda a gruta. 

Gritei: 

— Estou morta, Olga, morta! 

A cabra veio esfregar a cabeça em mim e aquilo fez-me sair da minha loucura. 

Levantei-me para agradecer a Olga. Mas ela já tinha virado costas, apressada, 

lembrando um conquistador a inspecionar o seu reino. 

De outra vez, trouxe-me um presente que me fez rir tanto que julgava que morria. 

Era um relógio, com um cuco que saía para dar as horas! Um falso cuco que cantava de 

hora a hora, quando afinal, na nossa floresta, os havia sempre a cantar, tantos que até 

saturava! Aquele pequenino cuco deixava-a maravilhada. Todos os dias subia o pêndulo 

com aplicação, e chamava por mim quando ele saía, como se se tratasse de assistir à 

saída da igreja de um par de recém-casados, ou um ministro ou um rei a sair do seu 

palácio. 

Olga fazia por mim tudo o que podia. Afastava a lamumana portadora de 

desgraça para longe, muito longe da floresta. 
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O tempo passou, esteve muito frio, a neve caía e a floresta, agora branca, tinha 

atingido uma espécie de perfeição luminosa. A menor passagem de um humano ou de 

um animal deixava marcas. Então, fora da gruta, sentia-me demasiado exposta, 

vulnerável, e por isso saía pouco. 

Olga continuava a sair e às vezes perguntava-lhe: 

— Onde vais, Olga? 

Ela resmungava, impaciente: 

— Trabalho. 

Não fazia a menor ideia de que trabalho falava mas trazia sempre comida. 

Perguntava-me como faria. Ao regressar, salpicava de lama a entrada da gruta, e os 

flocos brancos que esvoaçavam faziam-me pensar nas aparas da oficina do meu pai que 

outrora dançavam contra a luz. 

Eu esperava. Paciente como um animal. Na gruta não fazia frio. Aos poucos foi-se 

tornando a minha casa. Como ficava muitas vezes sozinha, inventava canções, dizia 

para mim que havia de cantá-las ao meu pai quando voltasse, e que ele iria tocá-las, de 

olhos fechados, de sorriso nos lábios, no nosso violino… Eram canções sobre a floresta, 

as árvores que protegem as crianças abandonadas. Eu cantava: 

Não tenhas medo, Miriam, 

   há estrelinhas escondidas nas árvores. 

Menina, tu não tens asas, 

   é pena, 

   mas não tenhas medo. 

Não chores, 

   ninguém se esqueceu de ti… 

Parecia-me que o meu pai, Julian, a mulher, Mihail, tinham desaparecido há anos, 

e a minha mãe há uma eternidade. 

Um dia, encontrei uma pequena árvore que tinha os ramos dispostos de tal forma 

que Mihail, quando voltasse, poderia subir. Para a identificar de longe, atei à árvore 

uma fita que Olga guardava no fundo da gruta, aquela que parecia uma chama azul. A 

partir dali passei por lá muitas vezes. A pequena árvore seria como um amiguinho para 

Mihail quando voltasse; iria ficar surpreendido e ao mesmo tempo deslumbrado! 

Já não havia qualquer ruído, o inverno abafava-o. 

Por isso, uma manhã em que se ouviu um alarido de passos e vozes, Olga e eu 

ficámos cheias de medo. Como o barulho se prolongava, deduzi que um grupo de 
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pessoas atravessava a nossa floresta. A curiosidade foi mais forte do que o medo. Com 

infinitas precauções, saímos da gruta. 

Soldados. 

Uma imensa fila de soldados dividia a nossa floresta em duas. Não falavam a nossa 

língua, nem a minha, nem a de Olga. Não sabia de onde é que eles vinham: 

— A guerra…— disse Olga muito baixinho na sua língua, e eu percebi e murmurei: 

— A guerra... 

A guerra a marchar na minha floresta. 

A guerra tem uniformes. 

A guerra tem espingardas negras. 

A guerra esmaga a neve. 

A guerra rasga a floresta. 

A guerra grita uma ordem e estaca. 

A guerra de repente ganha um rosto humano. 

A guerra baixa a cabeça para atravessar o ribeiro gelado. 

A guerra salta de pedra em pedra. 

A guerra avança em direção a nós. 

A guerra vai descobrir-nos. 

A guerra vai matar-nos. 

A guerra protesta porque se molhou. 

A guerra curva as costas, cansada. 

A guerra arrasta os pés. 

A guerra afasta-se. 

A guerra foi-se embora. 

A guerra não nos levou com ela. 

Ficou apenas um sulco lodoso, como uma longa ferida que o vento gelado vem 

lamber. 

Não voltámos para casa de imediato, deslizámos pela rocha e descemos até ao 

riacho. Eles tinham partido a fina camada de gelo que o circundava como uma renda. 

— A guerra… — voltou a dizer Olga. 

Eu julgava que a guerra era sempre trovoada, era fogo, era buraco, era caça. 

Eu julgava que a guerra eram gritos, lágrimas, choque, horror, sangue. 

Eu julgava que a guerra me fazia correr, gritar e vomitar. 

Que ela levava tudo pela frente, tornado e furacão, que desmantelava, estourava, 

estilhaçava, destruía. 

Que incendiava, carbonizava, explodia, que era de terra, de tochas, de cinzas e de 
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fumo. 

Eu julgava que a guerra era sempre vermelha e preta… 

Mas ela tinha passado à minha frente nesta brancura, quase com suavidade. 

E no bosque, que recuperou a calma, a neve brilhava como se nada tivesse 

acontecido. 
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Depois daqueles soldados, umas semanas mais tarde, já Olga tinha saído dizendo 

entredentes Trabalho, outros soldados passaram, o cinzento esverdeado, de novo, por 

entre as árvores. Sempre em fila, sempre na mesma direção, mas um deles escorregou 

num rochedo húmido e caiu. Deu um grito, via-se que fora atingido por uma dor aguda 

no tornozelo; sentou-se, tirou o sapato, berrava, de certeza que tinha dores terríveis. A 

coluna parou. Arrastou-se até junto da árvore morta. Os outros aproveitaram para se 

deitar, exaustos. Falavam entre eles, bebiam por cantis, alguns enchiam-nos no ribeiro 

onde o homem que tinha torcido o tornozelo mergulhava o pé, exageradamente 

branco, para a dor passar. 

Eu estava com uma vontade louca de aparecer junto deles, de saber onde era a 

guerra, onde iam, quem eram e se sabiam para onde tinham levado o meu pai… 

Tinham um aspeto muito jovem, como se estivessem a passar férias, a fazer um 

piquenique, sentados à beira do riacho de águas cantantes… Mas eram soldados, e eu 

perguntava-me se matariam crianças. 

Eles não me ouviram chegar — tinha aprendido ao longo dos meses a caminhar 

sem fazer ruído, como fazem os animais prudentes e cautelosos — mas de repente 

apareci diante deles como um gnomo. E pela primeira vez, desde há muito tempo, não 

me escondi, antes pelo contrário, quis que me vissem. 

Eu devia ter um aspeto estranho, porque eles olharam para mim, boquiabertos. 

Nunca esperaram cruzar-se com alguém como eu no meio da floresta! Fiquei à espreita, 

sem nada dizer, há muito tempo que quase não falava… Um deles dirigiu-se a mim: 

— De onde vens? Vá, vai para casa. 

Sorri. Era tudo o que desejava, voltar para minha casa. Mas onde era a minha 

casa? 

Eu disse apontando com o dedo a direção: 

— É além. Mas há estranhos a ocupar a minha casa… 

O soldado que me tinha falado sacudiu os ombros. Troçava, de forma descarada. 

Estava desiludida. Tinha acreditado por um instante que, com as espingardas, talvez 

expulsassem os que tinham roubado a minha casa e ma devolvessem, e então eu poderia 

tratar o soldado do pé ferido, que levaria para casa, se tornaria meu amigo e… 

— Vai-te embora! — repetiu aquele que me tinha falado. 

Não tinham ar ameaçador, mas já não me prestavam qualquer atenção. Aspergiam 

os rostos com água do ribeiro. 

O ferido enrolava uma ligadura no pé e aquele pé, tão branco, fascinava-me. Em 
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seguida calçou a bota, pôs-se de pé com dificuldade, com a ajuda de um colega que o 

amparava. O ferido tinha um rosto lindo, olhos azuis, cabelos dourados como eu, nunca 

tinha visto. Quem me dera, já que não podia levá-lo para casa, levá-lo a Olga, para a 

gruta, tratá-lo nós as duas, como a um jovem príncipe desconhecido. Tê-lo-íamos 

deitado na nossa cama. E eu ficaria a vê-lo dormir. Segurar-lhe-ia na mão, se se sentisse 

mal… Pensava muitas vezes nesse sonho de ter um amigo a quem pudesse contar tudo 

e que me contasse também tudo o que se passava com ele. 

Aproximava-me dele, já estava a poucos passos, de sorriso nos lábios, queria dar-

lhe não sei bem o quê, eu que não dispunha de nada, a não ser palavras doces, à espera 

que ele me estendesse a mão, tornar-me sua amiga… 

Mas um soldado gritou-lhe qualquer coisa que eu não compreendi e todos os 

outros se riram a olhar para mim. O riso deles deixou-me preocupada, queimou-me, 

gelou-me. Eram risos como se eu estivesse suja, como se estivesse nua, como se devesse 

ter vergonha, risos como escarros. O ferido fez uma careta, o seu olhar pálido nada 

tinha de amigável. Li nele algo de duro e frio, uma espécie de desprezo que me 

trespassou o coração. Não era um príncipe ferido, não precisava de mim, nem do meu 

sorriso, nem das minhas palavras, e os outros que riam, porque riam eles? Aquele riso 

prolongado fez subir por mim acima uma espécie de raiva desolada. Estavam na minha 

floresta, à beira do meu ribeiro, debaixo das minhas árvores, e nem a floresta nem eu 

consentíamos no seu orgulho, nas palavras duras ou no riso trocista. 

Sentia-me ainda mais só diante deles, mais só do que nunca. Sentados ao lado uns 

dos outros, eram como um muro erguido na floresta; o coração batia muito depressa, 

o sangue latejava-me nas têmporas. 

Que saiam daqui, a minha cabeça está vazia, os olhos queimam, as lágrimas 

sufocam-me, que se vão embora ou que venha a noite e a sua tinta negra os cegue e os 

afogue! 

Recuei, muito direita, nos farrapos verdes das sombras das folhas, pronta para fugir 

como uma gazela… 

O chefe gritou uma ordem, eles obedeceram, puseram-se de pé, pegaram nas 

espingardas, foram-se embora, juntamente com o ferido de olhos demasiado pálidos, 

que nem sequer me lançou um olhar. 

Ao marchar faziam uma sangria na floresta. 

Não restava nada além do traço de destruição, e eu não sabia mais o que fazer da 

minha cólera. 

Varri imediatamente da memória aquele príncipe de pé branco que não existia. 

Estava só. Fui a correr refugiar-me junto da árvore de Mihail, e vi pelo rasto que 
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os soldados tinham ali passado e que um deles arrancara a fita azul-chama e a levara. 

Perguntava-me se aquilo seria um mau presságio ou não. Não sabia. 

Pus os braços à volta da minha pequena árvore para a consolar, e um pouco da 

sua calma entrou em mim. Apertei-a com mais força, apoiei os meus lábios na sua casca 

suave. Eu precisava tanto de ternura, tanto… 

Pensei nos beijos da minha mãe, tão doces, nos braços do meu pai, tão seguros, 

na mão do soldado que ele me recusara, na qual gostaria de ter deslizado a minha, 

pequenina… 

Rodeei-me dos meus magros braços, sozinha, tinha vontade que alguém me 

abraçasse, me abraçasse, me abraçasse… 

Como os dias felizes iam longe… Perguntava-me se a felicidade é sempre assim, 

tão fácil de desaparecer, num dia sombrio. 

A noite chegou muito depressa, do tronco das árvores despidas até ao cimo, e eu 

voltei para a gruta, lentamente. 

Aves sombrias voavam. 
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Depois destes soldados vieram outros e ainda outros, eu contava-os mas já não 

voltaria a aproximar-me deles, nunca mais. Só de vê-los passar, a raiva e o ódio vinham 

até mim. 

Que vão para a guerra, que se aproximem da trovoada e dos relâmpagos! 

No meu coração soava uma música de enlouquecer, tal a sua violência. Os meus 

sonhos eram cheios de raiva e, se eu tivesse um violino nas mãos, tê-lo-ia partido com 

fúria e dele haviam de sair gritos e gemidos horríveis. 

Agachada atrás das rochas, mantinha apertada entre as mãos a minha faca. À 

exceção de Olga, eu já não confiava em ninguém. Um pressentimento horroroso 

apertava-me o peito. Ninguém me traria o meu pai. Tinha morrido, algures. Longe 

certamente. Morto. Como a minha mãe. E os vermes entravam-lhe pelas narinas. 

Roíam-lhe o cérebro, da mesma forma que roem a madeira das árvores apodrecidas. O 

meu pai estava debaixo da terra. Com o seu violino cheio de terra. Todas as canções 

tinham morrido e a voz da minha mãe fora abafada para sempre. Já não tinha esperança 

de voltar a vê-lo. Já não tinha esperança de nada. E odiava o mundo inteiro que havia 

permitido tudo aquilo. 

Então, que todo o mundo morra também! 

Exceto Mihail. 

E eu… 

E as outras crianças… 

Talvez. 

Se ainda estiverem vivas. 

É que eu perguntava-me se haveria outras crianças, como eu, assim perdidas, sem 

pai, sem mãe, sem casa… Onde teriam encontrado refúgio, todos esses sem família 

expulsos pelo ódio e pela guerra? Eu não vira nenhum, mas sabia que não há floresta 

em todo o lado, embora nunca tivesse saído daqui. Perguntava-me, então, onde 

poderiam os outros esconder-se, todos os outros perdidos como eu? 

Não sabia que se escondiam em caves, em sótãos, que se escondiam dentro de 

guarda-fatos, em arcas e armários. Que encontravam por vezes quem se arriscasse para 

lhes salvar a vida, boas almas como Olga, e outras vezes não. Não sabia que os 

expulsavam de toda a parte, e que eram apanhados como ratos e mortos como ratos. 

Eu não sabia se a detestável lamumana tinha ganho, se os apanhara a todos, para onde 

os tinha levado, triturado nas suas mil bocas no meio de prantos e de gritos. 

O ódio tinha entrado em mim por todos os poros da pele e não me abandonava. 
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Sonhava regressar à minha antiga casa, deitar-lhe fogo, ouvir gemer os seus ocupantes 

nas chamas vingadoras que eu tinha acendido. 

Sonhava enterrar a minha faca no coração dos maus, ansiava que um soldado 

como aquele do pé branco (que eu quis esquecer mas que afinal não esquecera) 

adormecesse junto ao ribeiro para eu poder apunhalá-lo, e para que nenhum riso ou 

palavra má voltassem a sair da sua garganta, apenas um fluxo de sangue a tingir de 

vermelho a água clara do ribeiro… 

Entretanto, montava armadilhas aos pássaros — que nenhum ser volte a voar nos 

céus — punha laços às lebres — que mais ninguém corra — e arrancava-lhes o pelo 

sedoso ainda quente da vida que lhes retirava. 

Dava golpes nos troncos das árvores com a minha faca para ver a seiva escorrer, 

traçava ali sinais misteriosos portadores de maldição, para quem por ali passasse 

morresse atingido pela infelicidade que eu atraíra! 

Lançava pedras contra a água do ribeiro, que faziam explodir o fluxo da água. 

Com o calcanhar esmagava os insetos, com a minha funda alvejava os esquilos e, 

quando atingia um na cabeça e o via cair, rejubilava. 

A minha alma ficara negra, terrível e efervescente. 

Olga olhava para mim com um pouco de preocupação, mas que poderia ela dizer-

me, ela que tão poucas palavras tinha em comum comigo? Continuava a levar-me todas 

as manhãs a minha tigela de leite branco, mas seria preciso muito mais brancura, Olga, 

do que aquela tigela branca, para retirar dos meus olhos o vermelho que ali flamejava. 

Ela continuava a trazer-me da floresta mel para adoçar a minha garganta, mas seria 

necessário o mel de milhões de abelhas para acalmar a terrível ferida que me incendiava 

o coração. 

Olga não podia dar-me mais do que me dava e eu precisava de um milagre! 

Um dia, trouxe-me um gatinho. 

Um gatinho ainda de olhos azuis, um pequenino gato quase moribundo, 

encharcado. Alguém certamente quisera afogá-lo. E ele debatera-se, talvez se tenha 

prendido com as suas pequenas garras a uma pedra, segurara-se ali. O certo é que se 

recusou a morrer embora tudo o condenasse. Olga, da mesma forma que me tinha 

acolhido a mim, acolhera aquele gatinho. Para mim. 

E foi aquele gatinho, tão frágil, tão minúsculo, que, mal chegou às minhas mãos, 

me trouxe à memória tudo o que eu tinha esquecido: a ternura, a carícia, o calor e a 

esperança… A espantosa raiva que me envenenava fugiu do meu coração. Tornara-me 

uma rapariga, mas uma rapariga terrivelmente desolada… E, no fundo da minha 

desolação, trazida pelo doce gatinho, a esperança voltou. Oh! Uma pequenina 
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esperança, como uma chama depois do incêndio, uma luzinha nas minhas trevas… 

Talvez, disse para comigo, seja possível que, algures, todos os injustamente 

perseguidos, feitos prisioneiros, continuem, como este gatinho, a agarrar-se até ao fim 

à mais minúscula das pedras que encontrem, a estender as suas minúsculas forças para 

se aguentarem até serem libertos… 

Eu não ousava esperar voltar a ver um dia o meu pai. 

E Mihail, a quem todas as noites, no escuro, eu pedia perdão por não ter permitido 

que trepasse comigo para a minha árvore e se escondesse ali. 

Encontrá-los era um sonho demasiado forte. 

Mas eu apertava nos meus braços o gatinho, portador daquela mensagem. 

E passei a chamá-lo Mihail porque era demasiado pequeno para me seguir, como 

naquele tempo o rapazinho, em baixo, junto das árvores às quais eu trepava, e que 

chorava para vir juntar-se a mim. 

Mas com o pequenino gato, eu descia sempre para o vir buscar. E junto de mim, 

lá em cima, nos meus braços, ele ronronava de amor. 
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A partir da chegada do gatinho Mihail, decidi que, embora tudo tivesse começado 

tão mal, a minha vida, contra tudo e todos, haveria de ser maravilhosa. 

E para assim ser, só tinha de salvar o mundo. 

Comecei imediatamente. 

Com o mesmo empenho com que tinha atacado, ferido, matado nos meses 

anteriores, passei a tratar, a curar, a salvar e a libertar. 

Fosse quem fosse. 

Salvei a formiga presa na teia da aranha, tratei a avezinha caída, apanhei o ninho 

tombado pelo vento, disfarcei a entrada de uma toca, poupei uma serpente, libertei a 

lebre presa pelo pescoço. Cheguei mesmo a consertar os ramos quebrados com resina 

recolhida junto de uma árvore ferida, tratei as feridas da árvore doente, sonhei 

encontrar um lobo estropiado, cativá-lo, a ele, o lobo cruel, torná-lo manso e meigo, 

fazer dele um amigo. Queria que a natureza inteira me reconhecesse, ficasse a dever-me 

uma parte da sua luz e da doçura de ali viver. 

Trabalhava sem descanso, pois tudo, continuamente, naturalmente, conduzia à 

violência e à destruição. A cada instante eu, sozinha, tinha tanto a proteger, tanto a 

reparar! A morte espreitava por todo o lado. Levantava o caule de uma flor meio 

esmagada, com a água do ribeiro regava os fetos sequiosos, era médico, hospital, os 

meus bolsos andavam sempre cheios de remédios para todos os martirizados pela vida, 

os mutilados pelo destino. Todos os maltratados me partiam o coração; todos os fracos 

tinham encontrado em mim o seu defensor… Com energia fazia recuar o pesadelo de 

todas as guerras levadas a cabo, desde sempre, por todas as criaturas com que me 

cruzava na minha floresta. A lamumana tinha de se acautelar! 

O gatinho Mihail acompanhava-me para todo o lado, e assistia, curioso, às minhas 

tentativas de tudo tratar, curar, até mesmo de ressuscitar os mortos, como quando 

insuflei um pouco de ar no bico de um pintassilgo com uma asa partida, e cujos olhos, 

semifechados e vidrados, deixavam supor que ia deixar de lutar pela vida. 

Era de uma vigilância sem falhas. Tinha de ser assim para lutar contra tanto caos. 

Trazia para a gruta tudo o que não conseguia salvar no local e Olga via-me, incrédula 

e vagamente aborrecida, transformar a gruta em hospital para todos os feridos, 

mutilados, os quebrados pela vida. 

Nos dias de granizo, desejaria ter um imenso impermeável de borracha para 

proteger as folhas das escoriações da chuvada. Nos dias de gelo gostaria de fazer uma 

grande fogueira de alegria à volta da qual todos os animais da floresta viessem aquecer-
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se. 

Nos dias de demasiado calor gostaria de possuir uma sombra imensa para acalmar 

as queimaduras do astro; e, em dias de muito vento, desejaria que todas as rajadas de 

vento se perdessem no céu… 

Estava, todos os dias, na vereda da guerra para desmontar todas as suas terríveis 

armadilhas. 

E durante a noite, no escuro, fazia contas a tudo o que tinha salvado durante o 

dia. Era sempre pouco, porque sabia aquilo que não pudera salvar. A imensidão da 

tarefa tornava-se clara aos meus olhos. Mas esperava fazer melhor no dia seguinte, e 

nos seguintes ainda mais. Tinha confiança nas minhas forças cada dia renovadas. 

Encontrara a forma de ocupar todo o meu tempo e isso acalmava-me. 

Da paz da alma à felicidade, esperava que fosse um pequeno passo. 

Agora tinha a certeza de que não podia ser a única à face da terra a fazer recuar a 

guerra, que haveria forçosamente almas como a minha, decididas também a vencer a 

injustiça. 

Nesse caso, alguém salvaria o meu pai. Talvez alguém que não tivesse, até, mais 

força do que eu. 

E o meu pai voltaria. 

Com o seu violino. 

E a voz da minha mãe escondida lá dentro. 

A lamumana, a medonha lamumana que tanto apavorava o pequeno Mihail, ao 

fim e ao cabo, acabaria por ser vencida. 

Esperaria. 

E finalmente tudo ficaria bem. 
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No dia em que o meu pai voltou não o reconheci. Foi Olga quem primeiro o viu. 

Eu estava sentada no rochedo, e a cabra em baixo arrancava as silvas e mastigava-as. 

— Caminho… — disse-me ela, apontando. 

De onde me encontrava não podia ver o caminho. 

— Um homem… — acrescentou. 

Um homem no caminho poderia ser uma qualquer pessoa, e a prudência 

aconselhava a não nos mostrarmos. 

— Árvore! — aconselhou Olga. 

Tinha razão, e foi o que fiz. Subi para uma árvore com o gatinho Mihail ao colo 

para não miar. Dali, vi-o, no caminho, tal como ela tinha dito. Dava ares de ser um 

homem muito pobre, um vagabundo. Parecia estar no limite das forças, parava quase a 

cada passo, olhava à sua volta, à direita e à esquerda; da mão direita pendia um saco, 

mas não parecia ter lá fosse o que fosse. Ergueu a cabeça para o céu como para receber 

a chuva no rosto, mas não chovia, ou para apanhar um pouco de luz do céu, mas estava 

enevoado, era um dia vulgar, um dia igual aos outros… 

Tinha de passar junto de nós, pertinho de mim, sem nos ver, sem dar conta de 

mim, mas algo me fez palpitar o coração. Mexi-me ligeiramente na árvore, o que fez 

ranger o ramo, e ele levantou a cabeça para nós. Eu mal o via mas ele viu-me, pois o 

meu vestido era uma mancha vermelha na folhagem verde-tenro… 

Parou, levou a mão ao peito, deixando cair o saco sobre o musgo. Perguntou 

numa voz fraca, mas eu ouvi-o, porque havia alguns segundos que ouvia aquela voz 

dentro de mim. 

— Miriam? És tu? 

Como dizer o fogo que me queimou o coração, o inexplicável medo que me fez 

tremer todo o corpo. Eu não me mexia na minha árvore, como outrora, quando ele 

fora levado, e me mantivera quieta e ele desaparecera no meio daquela gente de rosto 

de ódio, com o violino na mão… Iria ele desaparecer também desta vez? 

— Miriam! 

Não reconhecia a sua voz, não reconhecia o seu rosto, os olhos, não reconhecia 

aquele homem que estendia os braços para mim, que acariciava a casca da minha 

árvore, que suplicava a soluçar: 

— Miriam, desce, voltei, desce… Não tenhas medo… 

Calmamente, pousei o gatinho no cruzamento nodoso de dois ramos e desci aos 

poucos. Eu tremia e cerrava os dentes. Descia devagarinho. Tinha medo de chegar ao 
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chão e de não ser ele, tinha medo de chegar ao chão e de ser mesmo ele… 

Agarrou-me as pernas, caí nos seus braços. Eu era demasiado pesada, demasiado 

grande, ele já não podia pegar em mim ao colo, estava muito fraco, deixou-me deslizar 

para o chão, encostou-se à árvore, sem forças. Estava incrivelmente magro, a barba 

crescida, quase branca, os olhos encovados, como metidos em dois buracos negros. 

Afagava-me o rosto e o roçar da mão na minha cara magoava-me. 

Não tinha morrido, estava ali! 

Desejava sentir-me feliz, muito feliz, mas não era o que se passava, nenhuma 

felicidade a encher-me o coração, antes pelo contrário, um vazio ainda mais profundo. 

Como explicar aquilo? Tinha esperado tanto por ele e no entanto… O seu regresso não 

me tranquilizava nada. Porque o homem que via ali e me apertava nos seus braços não 

se assemelhava em nada ao pai que me tinha abandonado. Que pai era este que o 

destino me tinha entregado mas que não era aquele que eu tinha perdido? 

O destino devolvia-me um outro pai, obscuro… 

Fechei os olhos. Era dia, mas milhares de estrelas dançavam atrás das pálpebras 

fechadas. De onde vinham aquelas estrelas, em pleno dia? As lágrimas do meu pai 

escorriam escaldantes pelo meu rosto e queimavam-me a pele, passavam pelos meus 

lábios fechados, colados, iam perder-se no meu pescoço e sem dúvida morrer no meu 

vestido vermelho, agora demasiado curto e todo amarrotado. 

— Receava tanto não te encontrar — disse ele. 

Afastei-me um pouco dele; olhei-o de baixo para cima, os braços caídos, a cabeça 

pendia-lhe no cimo do magro pescoço, já quase não tinha cabelo, assemelhava-se a uma 

velha árvore morta. 

— Que felicidade! — murmurou. — Finalmente, que felicidade… 

Felicidade, o desastre de meu pai, que mal se tinha de pé, felicidade, o desastre de 

meu pai, que se apoiava em mim, vacilante, quase a desmoronar-se? 

Sim, felicidade. 

Desde há instantes, tinha começado a chover suavemente. As primeiras gotas de 

chuva esmagavam-se nos nossos rostos, apagando as lágrimas. Mas nada mais, além das 

lágrimas, porque nada, sem dúvida, poderia apagar o resto. 

Sacudir-se, como o vento sacode os ramos depois da chuva. 

No cimo da árvore, abandonado, todo molhado, o gatinho Mihail chamava-me 

insistentemente. 

Fui buscá-lo. 

— Olha, papá, é o Mihail… 

O meu pai disse: 
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— Oh! Mihail… Pobre Mihailzito!— acrescentou, acariciando de forma 

desajeitada o gatinho, e de repente eu já não sabia de qual Mihail falava. 

Mas desviou o olhar, curvou a cabeça, o seu corpo magro partiu-se em dois sob o 

invisível peso de uma invisível carga que ele já não podia suportar. 

Não perguntei nada. Nada. 

Soube que Mihail não voltaria. 

Nunca. 

Que nunca seria grande. 

Que nunca mais subiria comigo a uma árvore. 

Nem à minha. 

Nem à dele. 

Tinha encontrado a lamumana. 

E ele tinha razão. 

Era um animal perigoso e havia-o devorado. 
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— Olga? 

Não a via; não devia estar longe, mas, escondida algures, como um animal… 

— Anda ver, Olga, o papá. 

— Olga? 

— Foi ela que tratou de mim, sabes, a velha mal-encarada que bateu com o pau 

no tornozelo da mãe… 

Pelos seus olhos espantados bem vi que o meu pai já não se lembrava daquilo. De 

que se lembraria ele agora? Que imagens, vindas do mais fundo da profunda floresta, 

onde eu nunca tinha ido? Disse: 

— Vamos sair da floresta, Miriam, temos de ir embora daqui… 

Abandonar a minha floresta? 

O caminho passava pela clareira, mas não acabava ali. 

Podíamos ir, os dois, por aquele caminho e depois tomar outro e ainda outro. A 

partir daquela clareira, todos os caminhos do mundo nos estendiam os braços. 

Deixar a minha floresta? 

Para ir onde? A que mundo? 

Tomada por uma grande vertigem, fechei de novo os olhos com muita força, 

encontrei os milhares de estrelas atrás da noite negra das minhas pálpebras. 

Deixar a minha floresta? 

Mas que seria dela sem mim? E que seria de mim sem ela? 

— Miriam? 

Voltei a abrir os olhos, bem arregalados. As mil estrelas tinham desaparecido. Em 

seu lugar, sob as últimas gotas de chuva, havia o meu pai, agora regressado. 

Olga continuava invisível. Chamei-a com quanta força tinha: 

— Olga! 

Queria que visse o meu pai regressado, que soubesse que eu já não estava perdida. 

— Vem, papá, anda ver onde eu moro, com a Olga. 

O meu pai apanhou o saco e seguiu-me. Mas não escalou os rochedos. 

— Não, Miriam, não posso, bem vês, filhinha. Eu não posso… 

O meu pai tinha o rosto simultaneamente sombrio e pálido, macilento. 

Tinha nos olhos um poço sem fundo. 

Tossia e sufocava e caminhava como a contar os passos. 

Parava a cada três passos, hirto como uma estátua de sal. 

Tinha a voz rouca como se tivesse chorado muito. 
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Tinha as pernas um pouco tortas. 

O meu pai sofria de dores que eu não via. 

O meu pai já não tinha sorriso ou então um sorriso quebrado, reduzido a um 

vestígio. 

Quando parava, dir-se-ia que se enterrava no chão e que a lamumana ia engoli-lo 

inteiro. 

O meu pai piscava os olhos insistentemente, e depois fechava-os como se não 

quisesse ver. 

E dizia-me: Espera, Miriam, espera, mesmo estando eu a ir muito devagar, e 

apoiava se então no meu ombro para descansar. 

O meu pai já não cheirava a madeira, a aparas que antigamente voavam como 

leves borboletas. Exalava um cheiro fétido que era difícil de suportar. 

Sobre o meu ombro, a mão do meu pai tremia, ele que nunca tremia quando 

esculpia a madeira. 

O meu pai tinha os dedos gelados e não estava frio. 

Tinha a pele colada aos ossos e os ossos salientes pareciam querer furar a pele. 

Aquele que tinha voltado não era aquele que eu tinha perdido, 

aquele que tinha voltado não era aquele que eu tinha perdido, 

aquele que tinha voltado não era aquele que…. 

Na minha cabeça as palavras davam voltas como pássaros em gaiola. 

— OLGA? OLGA? 

Gritei o seu nome, para me tranquilizar. Para me ajudar a tratar do meu pai. Eu já 

não tinha forças. Já tinha tratado tantos animais, tantas árvores, tantas plantas. Supliquei 

em silêncio na minha cabeça: Ele voltou, Olga, mas ajuda-me, peço-te, ajuda-me! Traz 

leite para que o rosto cor de cera do meu pai ganhe a brancura do leite, traz mel à sua 

garganta rouca, dá-lhe o cobertor para aquecer os seus membros gelados, manda o cuco 

sair do buraco para lhe fazer voltar o riso, desvia a água fria do ribeiro para lhe lavar a 

pele salpicada, chama os raios de sol para trazerem de novo luz aos seus olhos tão 

sombrios… 

— OLGA! OLGA! 

— Não grites, Miriam, não grites…— suplicou o meu pai, sem forças. — Bem vês 

que não está aqui… 

E deixou-se escorregar para a terra sobre o rochedo, com o saco entre as pernas, 

como um mendigo. 

Escalei os rochedos e enfiei-me na minha casa de rocha. Olga estava na gruta e 

não saía de lá. Estava ali como um animal, não queria ver o meu pai. Não me falava. 
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Eu sabia o que ela dizia a si mesma. 

Se a guerra tinha acabado, eu ia deixá-la. 

— O homem que chegou é o meu pai, Olga! Não pode subir até aqui. 

Ela continuava calada. 

— Temos de tratar dele. Está tão cansado… Acho que vem de muito longe… 

Olga desviou a cabeça. 

Primeiro hesitei e depois peguei no que havia, pão, mel, leite da cabra, um 

cobertor, e levei tudo para o meu pai, que tremia como varas verdes. 

Tinha-se encostado ao rochedo. As mãos trémulas entornaram um pouco de leite, 

então cheguei-lho eu à boca e cobri-o com a manta, agasalhei-o como se fosse o meu 

menino. 

— Bebe, bebe tudo, papá… 

Fechou os olhos, voltou a abri-los, angustiado: 

— É noite — disse ele. 

Não, não era noite, ainda não, já não, ou então o meu pai falava de uma outra 

noite que ele conhecia, mas que eu ignorava. 

Quando se fez noite, aquela noite que eu conhecia, noite com lua e estrelas coladas 

ao lençol do céu, noite do mocho silencioso pousado na árvore que estremece, deixei 

o meu pai adormecido ao pé do corpo do grande rochedo, como se dormisse apoiado 

no ombro de um gigante, e voltei para a gruta. 

— Esta é a última noite… — disse eu a Olga. 

Porque teria de perder Olga para encontrar o meu pai? Tem de ser sempre assim 

na vida, aceitar perder, perder aqueles que amamos e, apesar disso, avançar pelo 

caminho que não escolhemos? 

Encostei-me ao seu peito de rã e Olga, pela primeira vez, abraçou-me. 

Abraçou-me como louca, a minha mal-encarada, a minha bem-amada, beijou-me 

os cabelos todos desgrenhados, as mãos engorduradas do leite vertido, os dedos 

peganhentos de mel, as unhas sujas e roídas, as faces onde secavam lágrimas que nem 

me recordava de ter chorado. Repetia: 

— É a última noite. 

Deitei-me ao lado dela, pela última vez. 

Mas não pude adormecer e, a meio da noite, fui para junto do meu pai e fiquei 

ali, encostada a ele a ouvi-lo respirar muito alto, muito rápido, como se corresse no 

sonho. Para fugir a quê? À lamumana pavorosa, que levara o pequeno Mihail por ser 

demasiado pequeno para subir às árvores? 

Dormi até de madrugada, quando o gatinho veio aninhar-se entre nós, na pequena 
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nesga cinzenta que separava os nossos corpos, o do meu pai e o meu, e que tinha a 

medida exata para aquele Mihailzinho. 
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Eu não sabia quanto tempo tinha vivido assim, nos bosques, sem outra companhia 

que não fosse Olga, as plantas, as árvores, os animais da floresta. Mas parecia-me que 

tinha durado tanto tempo que quase tinha esquecido a minha vida anterior. 

Queria que o meu pai me ajudasse a reatar os fios das minhas vidas, a de antes da 

sua partida, a da sua ausência, a do seu regresso… Mas o meu pai não falava muito. 

Cada palavra lhe doía, parecia arrancada a ferros, talvez por causa de todas as outras 

palavras que ele não dizia e que eram como um rochedo a entupir-lhe a garganta, como 

uma montanha a pesar-lhe no coração. 

Eu falava. Falava de Olga, de como ela me tinha arrancado de baixo das folhas, 

falava da gruta quente como um grande ventre, da neve que gelava as aves e que eu 

levava para a gruta, de como tinha de vigiar o pequeno Mihail para não as comer. 

Falava do bricabraque de Olga no fundo da nossa casa de pedra, do cuco a cantar, das 

filas de soldados a atravessar a nossa floresta — mas não falei do soldado de pé branco 

cujo olhar hostil e azul me tinha gelado o coração. Nem da árvore pequena que eu 

tinha escolhido para Mihail e na qual tinha atado uma fita azul que me roubaram… O 

meu pai inclinava a cabeça para mim para me ouvir, os seus olhos encovados 

arregalavam-se, como se tudo ouvisse tanto com os olhos como com os ouvidos; de 

vez em quando semicerrava-os ou fechava-os totalmente, para melhor ver aquilo de 

que eu lhe falava. 

Olga saiu finalmente da gruta. 

— Trabalho — afirmou como fazia todos os dias. 

O meu pai aproximou-se dela, de mãos estendidas, para lhe apertar as dela. Mas 

ela recuou. Então ele deteve-se. 

— Obrigada, obrigada! Miriam deve-lhe a vida, e eu também, porque ela é a 

minha vida, toda a minha vida. Obrigada, Olga, não sei como lhe… 

— Trabalho — repetiu Olga a esquivar-se. 

E depois foi-se embora. Gritei: 

— Olga! Vem connosco! Olga! 

Mas ela seguiu o seu caminho, de cajado na mão. Brandia-o à sua frente como se 

uma fera, a lamumana, lhe surgisse, e vociferava sozinha contra invisíveis inimigos. 

Fiquei a vê-la afastar-se de nós, a deixar-nos. Uma estranha sensação se apoderou de 

mim, como se tudo o que estava a acontecer não passasse de um sonho. Não sabia 

como despertar. 

O dia estava lindo, ameno, soalheiro. 
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A sombra estava só em mim, em mais lado nenhum. 

Olga desapareceu completamente da minha vista. 

Eu tinha tido duas mães, e tinha perdido ambas. 

O meu pai abraçou-me e foi ele que chorou, como uma criança. 

— Não temos mais nada a não ser os olhos para chorar, Miriam, então choremos, 

choremos… Não para nos lamentarmos, no fundo tivemos sorte, mas choremos 

simplesmente porque as nossas lágrimas dizem o que as palavras já não sabem dizer. Se 

retivermos as lágrimas, minha querida, as nossas doces lágrimas, talvez os demónios 

voltem para os nossos corações, os tristes, os sombrios demónios do ódio, da cólera… 

Choremos então, minha querida, choremos… Como crianças que todos somos, quando 

partem aqueles que amamos. 

Nos braços recuperados do meu pai, deixei-me ir embalada pelas suas palavras, 

que deslizavam suavemente em chuva tépida. Chorei pela minha mãe enterrada, pelo 

meu pai deportado, pelo pequeno Mihail que mataram, chorei por todos os outros que 

não conheci e que o destino maltratara, pelas aves que eram perseguidas e que 

acabavam por cair, de asas quebradas, e pelo pequeno faisão solitário que o lobo ia 

seguramente devorar. Chorei pelo soldado loiro de pé branco, que não se interessou 

por mim, por Olga, a feia tão linda que eu abandonava, e pelo meu pai recuperado e 

tão fraco, chorei por não ter asas para voar e por as minhas pernas não terem força 

para me segurarem, chorei por todas as almas perdidas porque já ninguém se lembrava 

a quem haviam pertencido, pela música da vida que o meu pai me prometera tocar no 

seu violino e que eu nunca chegara a ouvir. 

Chorava, estava coberta de um manto de lágrimas que me aquecia como nunca 

nenhum outro manto fizera. 

No silêncio, a floresta e as suas árvores fraternais escutavam-nos… 

Sobre o túmulo da minha mãe, o meu pai colocou uma pedra branca, e eu, uma 

outra mais pequena e que não era branca, mas de um lindo cinza-rato. 

Quis dizer ao meu pai: Acho-a linda, a minha pedra cinza cor de rato, mas em vez 

disso fi-lo sem o expressar. 

E aquilo fez-me sorrir, e aquele sorrir fez-me tão bem como as lágrimas de há 

pouco, porque era um sorriso verdadeiro, saído de todas as minhas tristezas. 

O ar estava calmo, agora. O mundo, lá fora, já não me metia medo. Disse-o 

baixinho à minha mãe: 

— Vou sair da floresta, mamã. O mundo já não me mete medo… 

— Anda — disse o meu pai. 

E eu segui-o. 
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Caminhava, numa mão o saco e no saco o seu violino, regressado, como ele, do 

inferno. Mais tarde, talvez tocasse para mim. Mas o violino não passava de um 

aglomerado de sessenta e nove peças de madeira. O que era importante era a mão do 

meu pai, a mão em que corriam as veias, as veias onde corria o sangue, o sangue que 

irrigava o coração, o coração que ainda batia… O que era importante era a mão do 

meu pai. Segurava o saco com o violino, e com a outra mão segurava a minha. 

Passámos perto da minha árvore. Disse-lhe adeus, no segredo do meu coração, e 

não olhei para ela — já tinha passado junto da arvorezinha de Mihail de cabeça baixa. 

Passámos ao lado da minha casa e também não olhei para ela. Nem para a de Julian, 

que ultrapassámos. Adeus, adeus, adeus… 

O meu gatinho seguiu-nos por muito tempo, eu olhava para trás e ele continuava 

sempre. E depois, de repente, parou. Creio que compreendeu que eu ia embora. Miou, 

miou, nada que se pareça com o miar de um gato mas com o choro desesperado de 

uma criança que é abandonada. Arrepiei caminho, tomei-o nos meus braços, beijei-o, o 

seu pelo estava todo eriçado. 

— Não posso levá-lo comigo, papá? Queria levá-lo, vai portar-se bem, sabes… 

— Não, Miriam — disse o meu pai. — Tens de o deixar aqui. Ainda não sei para 

onde iremos, mas será longe, com certeza… 

Eu não podia abandoná-lo. Fora ele quem tinha feito com que houvesse em mim 

doçura e compaixão, sem ele teria ficado má como a sarna. 

— Não posso abandoná-lo, papá… — murmurei. — Não sou capaz… 

— Tu não o abandonas, minha querida. Restituis-lhe a liberdade a que tem 

direito… Vai parecer-te estranho — acrescentou. — Mas, por vezes, a única forma de 

mantermos aqueles que se ama é abrir mão deles. 

Eu não percebi lá muito bem, mas o meu gatinho, sem dúvida, percebeu melhor 

do que eu. Porque saltou dos meus braços e foi-se embora em direção à gruta de Olga. 

Desapareceu dos meus olhos, atrás das cascatas de folhas. Apesar das silvas que me 

prendiam o vestido, naquele momento já nada me prendia à floresta. 

— Vamos sair deste país — disse o meu pai. — Tomaremos o barco, minha 

querida… Vamos partir, para longe… 

— E lá também vai ser o nosso país? 

— Sim — disse o meu pai. — Vai ser a nossa terra, esse país será o nosso, não 

apenas nosso, mas também nosso. 

— E vai haver florestas? 
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— Florestas de eucaliptos, penso eu — disse o meu pai. — Haverá árvores que tu 

não conheces, lindas árvores, amendoeiras cobertas de flores brancas, ameixoeiras, 

oliveiras, figueiras, ciprestes, palmeiras… 

Comecei a imaginar lá longe todas essas árvores, as crianças a trepar por elas… 

— Achas que também vou poder plantar lá uma árvore? 

— E porque não? — disse o meu pai. — Que árvore gostarias de plantar? 

— Não sei — confessei eu. — Mas queria que fosse assim alta. 

E pus a mão à altura do meu coração; era a altura que eu imaginava que o meu 

amiguinho Mihail teria agora, se tivesse voltado com Julian e a mãe. 

— Gostava de ver crescer a minha arvorezinha, de a ver ficar linda e tão grande 

como eu e depois, um dia, ultrapassar-me, papá… 

Como um dia Mihail me ultrapassaria, quando fosse homem, e quando, em vez 

de correr comigo no bosque, me convidasse a dançar ao som do violino do meu pai. 

Estava satisfeita por me ter ocorrido aquela ideia. Tinha a impressão de que a 

lamumana não contava com ela! E que se eu plantasse aquela pequena árvore, naquele 

novo país que escolhêramos, ela ficaria louca de raiva e morreria de fúria. 

Perde-se o caminho na vida, perdem-se os amigos, a família, sobrevive-se como se 

pode a tudo isso; pensamos que tudo está acabado; e, nesse momento, é certo que 

alguma coisa acabou. 

Mas não tudo. 

Pela primeira vez desde que voltara, depois de lhe perguntar se podia plantar a 

minha pequena árvore nesse novo país, o meu pai tirou o violino do saco. 

Aquele violino de madeira da nossa floresta, de qual herdara todas as sombras e 

todas as luzes, e que o tinha acompanhado em todos os caminhos do medo, da dor, da 

impotência e da cólera... 

Tinha tocado nele, lá longe, prisioneiro, sob os golpes que choviam, diante da 

lamumana desenfreada, tinha tocado para todos, pequenos e grandes, carrascos e 

vítimas, para Julian e sua mulher, para Mihail, que nunca seria grande, e até para mim, 

lá tão longe. E, se todos tivessem escutado, mesmo que não conhecessem a música, 

compreenderiam o que ela queria dizer. 

Queria dizer o que sempre disse, essa música: 

   que se sofre mas que nos curamos, 

   que não temos certezas de nada, nem da felicidade, nem da infelicidade, 

   que, quando tudo se detém, nós continuamos apesar de tudo, 

   nunca nos afastamos totalmente, 

   e podemos passar do desespero à esperança quando chega o momento, 



Miriam ou as vozes perdidas 61 

   como a chuva se transforma em leve floco de neve alvíssimo… 

E finalmente o meu pai tocou para mim a música da vida, como outrora me havia 

prometido. 

Fechei os olhos, tudo regressava, tudo desfilava, apenas velado pela bruma sob o 

véu das minhas pálpebras, um pouco empalidecido pelo tempo que tinha passado. 

Estava ali tudo o que tínhamos vivido, tão distantes um do outro e, no entanto, tão 

próximos pelo coração. 

Tudo o que tínhamos vivido. 

Tudo o que tínhamos possuído. 

Tudo o que tínhamos perdido. 

O vermelho e o negro. 

O que queima e o que gela. 

Os vivos e os mortos. 

O gatinho e Olga. 

A alma humana e a lamumana. 

E o canto das árvores, que não ignora nenhum dos dramas humanos. 

Mas também tudo o que ainda não tínhamos 

   e que estava à nossa espera, 

   longe, 

   algures, 

   as belas promessas da vida que estava para vir. 

E, acima de tudo, brotando simples e pura, 

   a voz da minha mãe, que ali perdurou 

   muito depois de o violino se ter calado 

   e que eu deixei partir, 

   como uma criança solta o fio do balão 

   para que ele encontre o seu verdadeiro lugar: 

   no centro lindíssimo do céu. 
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