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Eu mudei de pincel e de paleta — embora seja a mesma a tinta com que escrevo — mas mudei, que, 
de repente, surgiste diante de mim. 

Álvaro Feijó, Varina 
 

Ah, Constança, do que me fazes recordar! Eu era moço e vivia, agora sou velho e 

vejo viver. 

Hoje surgiste diante de mim para me fazeres lembrar o antigamente, um lugar 

onde eu vivia bem. Eu tinha o meu pai que em alguns dias para mim sorria com os 

poucos dentes que lhe conhecia e tinha o berro fino e distante da minha mãe vindo da 

cozinha, a chamar por nós para cearmos. Aquela refeição era dos poucos momentos 

em que nos reuníamos. 

 

os meus pais… Recordo-me do sol intenso que raiava sobre as suas frontes 

suadas e enrugadas pelo cansaço. 

 

Ah, como me lembro… Eu corria pelo campo fora – procurava-te, minha querida 

amiga Constança. Chegava à laranjeira e lá estavas tu à minha espera. Lembro-me das 

ondas dos teus cabelos, movidas pelo vento; dos olhos grandes e negros, que 

imploravam por mais um dia de brincadeiras pelos verdes e pelas flores. 

 

os meus pais, o sol intenso. 

 

Lembras-te daquele dia? Eu estava feliz: trouxeste-me uma linda flor e eu pu-la 

no meu cabelo de menino. O teu sorriso maroto… rias de mim. Nesse dia, Constança, 

deste-me as tuas mãos já sujas pela terra, e encostaste os teus lábios frescos na minha 

face corada de vergonha. Despediste-te, até ao próximo dia, porque a criada te tinha 

chamado. 

 

os meus pais, as suas frontes suadas e enrugadas pelo cansaço. 

 

Foi nesse dia que a noite veio mais cedo. Na cozinha a tosse do meu pai formava 

uma melodia juntamente com o cantar da coruja, lá fora. Eu olhava, pela janela, a tua 

casa para lá do campo. Queria ver-te, queria brincar contigo. Nesses momentos eu era 

tão feliz! Mas os teus pais chamavam-te sempre muito cedo, e não me queriam junto 

de ti. Eu não percebia, Constança… Nos meus pensamentos de criança não percebia 

porquê!? Eu não conhecia os teus pais, mas o meu pai dizia que eram nossos amigos, 

pois nos deram a cozinha para viver e os campos onde eles passavam o dia, talvez a 

brincar pelos verdes e pelas flores como eu e tu fazíamos - pensava… 

 

no antigamente eu tinha o meu pai, eu tinha a minha mãe. Eu era moço e vivia. 

 

A noite veio mais depressa. Lembro-me de acordar e de gritar pelo espaço, 

palavras dormentes, palavras de um sonâmbulo que mal atravessavam os vultos que 

me separavam dos meus pais. 



Alguns dias passaram em que eu ainda não tinha acordado daquela noite. E 

quando acordei não havia a cozinha, nem a janela onde estava desenhada a tua casa, 

não havia o campo verde, nem as flores, não havia a laranjeira, nem havias tu, 

Constança. 

Agora, diante de ti fala a mesma saudade, o mesmo menino que conheceste que 

é feliz quando de noite se deita, para falar e para brincar com a sua melhor amiga, 

ainda que seja apenas em sonhos. 

Espera-me na laranjeira, Constança, enquanto eu não adormecer para me 

encontrar contigo. 

 

Fernando Almada Dias 

 
Ana Lúcia 12ºH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu mudei de pincel e de paleta — embora seja a mesma a tinta com que 
escrevo — mas mudei, que, de repente, surgiste diante de mim. 

Álvaro Feijó, Varina 
 
Surgiste o mesmo diante de mim. 
Espalhaste no ar, sem pincel nem paleta, 
As tuas cores, em enormes bolhas 
Que desenhavam a repetida história 
Que eu já conhecia. 
 
Entristece-me ver-te assim, 
De olhar parado sobre a paisagem 
Que ao longe se desfaz – é bela – dizem. 
O belo das coisas está para lá do seu significado. 
Quem não viaja para atingir o belo, 
Contenta-se com a breve doçura de saber tudo de nada. 
Quem sabe nada é feliz, desconhece a sua infelicidade. 
 
Ao ver-te assim, a dormir sobre o tempo 
Gosto de falar no teu vazio: faz-se eco. 
É como se de vazio já não se tratasse. 
Há ali algo que reflecte 
O que a palavra reflecte 
Vem até mim a palavra incompleta 
Desgastou-se o campo semântico. 
Mas devo pronunciá-la, 
Porque se há eco no vazio 
Há a possibilidade de eu 
Fazer uso da incompleta palavra 
Completando-a à minha maneira. 
 
Quando te olho novamente 
Os teus olhos são luz e sombra e tudo. 
É aí que eu condeno a palavra. 
Ah! Pudesse eu amar assim! 
Nos olhos é tudo tão verdade! 
Podiam tirar-me o som da palavra 
Que os nossos olhos não deixariam de cantar 
Doces melodias de amor. 
 

MargaridaPimentel 
 

Ana Lúcia, 12ºH  
 


