


Para os recém ‑chegados
e

para quem os acolhe



Sê Diferente com as Árvores

O carvalho falante 

Conversava com os d’outrora 

Mas qualquer árvore

Conversa comigo agora

As verdades que eu sei

Foi assim que as juntei

Mas quem fala e vai contar

 E quem não sabe escutar,

Nem uma sílaba ouvirá

 Uma árvore pronunciar.

Mary Carolyn Davies (1924)
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É difícil falar com as árvores. Nós não somos muito 

dadas a conversas.

O que não quer dizer que não consigamos fazer 

coisas extraordinárias, coisas que vocês, provavel‑

mente, jamais farão.

Embalar corujinhas. Amparar casas na árvore.  

Fotossintetizar.

Mas falar com pessoas? Não é o nosso forte.

E tentem lá que uma árvore vos conte uma boa 

piada!
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As árvores falam com alguns seres, aqueles que 

merecem a nossa confiança. Falamos com esquilos 

audazes. Falamos com minhocas laboriosas. Falamos 

com borboletas espalhafatosas e com traças envergo‑

nhadas.

Os pássaros? São um encanto. As rãs? Mal‑

‑humoradas, mas têm bom coração. As cobras?  

Terríveis coscuvilheiras.

As árvores? Nunca conheci nenhuma de que não 

gostasse.

Bem… Há o bordo ali da esquina. Esse é um taga‑

rela de primeira.

Mas, afinal de contas, nós falamos ou não falamos 

com pessoas? Falar ‑falar, a habilidade mais humana‑

mente humana?

Boa pergunta.

Verdade seja dita, as árvores têm uma relação 

muito complicada com as pessoas. Num momento, 

estão a abraçar ‑nos; no seguinte, a transformar ‑nos 

em mesas e em pauzinhos de gelado.

Talvez estejam a perguntar ‑se por que razão 

nunca vos explicaram, numa daquelas aulas de  

Ciências dedicadas à Mãe Natureza, que as árvores 

falam.

Não culpem os vossos professores. O mais certo é 

eles não saberem que as árvores têm essa capacidade. 

Quase ninguém sabe.



r u b r a ,  a  á r v o r e  d o s  d e s e j o s

11

Mesmo assim, se alguma vez derem por vocês ao 

lado de uma árvore que vos pareça particularmente 

simpática, não custa nada porem ‑se à escuta.

Nós, árvores, não temos muito jeito para contar 

piadas.

Mas somos ótimas contadoras de histórias.

E, se tudo o que conseguirem ouvir for o sussurro 

das folhas, não se preocupem. É que, no fundo, quase 

todas as árvores são tímidas.
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A propósito, chamo ‑me Rubra.

Não nos conhecemos já? O carvalho ao pé 

da escola primária? Aquele grande, mas não dema‑

siado? Que dá uma bela sombra no verão e tem uma 

cor maravilhosa no outono?

Sinto orgulho em dizer que sou um carvalho ‑vermelho‑

‑americano, também conhecido por Quercus rubra, uma 

das árvores mais abundantes na América do Norte. Só na 

minha vizinhança, somos centenas e centenas a entretecer 

as nossas raízes no solo como tricotadeiras incansáveis. 
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Tenho uma casca rugosa, cinzento ‑avermelhada, 

folhas coriáceas com lóbulos pontiagudos, raízes 

obstinadamente exploradoras e, modéstia à parte,  

o tom outonal mais bonito da rua. O nome «Rubra» 

está longe de me fazer jus. Ao chegar o mês de outu‑

bro, pareço uma bola de fogo. É um milagre que os 

bombeiros não tentem «apagar ‑me» à mangueirada 

todos os outonos.

Talvez fiquem surpresos por  

saber que todos os carvalhos‑

‑vermelhos ‑americanos se cha‑

mam Rubra.

Da mesma forma, todos 

os bordos ‑prateados se cha‑

mam Prata. Todos os juní‑

peros se chamam Zimbro. 

E todos os catos ‑de ‑jacó se 

chamam Jacó.

É assim que as coisas 

funcionam no mundo das 

árvores. Não precisamos dos 

nomes para sabermos quem  

é quem.

Imaginem uma turma em que todos os alunos se 

chamassem Manel. Imaginem a pobre da professora 

a fazer a chamada pela manhã.

Ainda bem que as árvores não vão à escola.
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Claro que há exceções a esta regra dos nomes.

Algures em Los Angeles vive uma palmeira que 

faz questão de ser tratada por Karma, mas isso é coisa 

de californianos.
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Os meus amigos tratam ‑me por Rubra, e vocês 

também podem tratar ‑me assim. Mas já há 

muitos anos que as pessoas da vizinhança me cha‑

mam «árvore dos desejos».

Há uma boa razão para isso, e vem dos tempos 

em que eu pouco mais era do que uma sementinha 

com grandes ambições.

É uma longa história.

Todos os anos, no primeiro dia de maio, chegam 

pessoas dos quatro cantos da cidade para me enfeitarem  
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com pedaços de papel, etiquetas, retalhos de tecido, 

bocadinhos de fio e uma meia de desporto ou outra. 

Cada uma destas oferendas representa um sonho, 

um desejo, uma aspiração.
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Cada uma destas oferendas representa um sonho, 

um desejo, uma aspiração.
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Quer sejam penduradas, arremessadas ou atadas 

com um laço, todas carregam esperanças de algo me‑

lhor.

As árvores dos desejos têm uma longa e ilustre 

história, que data de há muitos séculos. Existem inú‑

meras na Irlanda, onde são geralmente espinheiros 

e, por vezes, freixos. Mas é possível encontrar árvores 

dos desejos no mundo inteiro.

Na maioria das vezes, as pessoas são amáveis 

quando me visitam. Parecem compreender que 

um nó demasiado apertado pode prejudicar o meu  

crescimento. São gentis com as minhas folhas novas, 

cuidadosas com as minhas raízes expostas.

Depois de escreverem os seus desejos em farra‑

pos ou em pedaços de papel, prendem ‑nos aos meus 

ramos. Habitualmente, sussurram baixinho o que 

desejaram.

É tradição formular os desejos no dia 1 de maio, 

mas as pessoas visitam ‑me o ano inteiro.

Senhores, as coisas que já ouvi:

Desejo um skate voador.

Desejo um mundo sem guerra.

Desejo uma semana sem nuvens.

Desejo a maior tablete de chocolate do mundo.

Desejo ter «Muito Bom» no teste de Geografia.

Desejo que a Sra. Gentorini não esteja tão rabugenta 

de manhã.
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Desejo que o meu ratinho fale.

Desejo que o meu pai melhore.

Desejo não ter fome de vez em quando.

Desejo não me sentir tão sozinho.

Desejo saber o que desejar.

Tantos desejos. Grandiosos e tontos, egoístas e 

ternos.

É uma honra ter todas estas esperanças deposita‑

das nos meus velhos galhos cansados.

Ainda que, no final de maio, pareça que alguém 

me despejou um enorme caixote do lixo em cima.
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Como já devem ter reparado, sou mais faladora  

do que a maioria das árvores. Isto é uma novi‑

dade para mim. Ainda estou a apanhar ‑lhe o jeito.

No entanto, sempre soube guardar um segredo. 

Uma árvore dos desejos tem de ser discreta.

As pessoas contam às árvores todo o tipo de coi‑

sas, porque sabem que nós ouvimos.

Também não temos outro remédio.

Além disso, quanto mais escutamos, mais apren‑

demos.
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A Bongó diz que eu sou uma abelhuda, e talvez 

tenha razão. A Bongó é um corvo fêmea e a minha 

melhor amiga. Conheci ‑a ainda ela não passava de 

um bico irrequieto num ovo sarapintado.

Nem sempre estamos de acordo, mas isso acon‑

tece com todos os amigos, sejam de que espécies 

forem. Ao longo da minha vida, testemunhei muitas 

amizades surpreendentes: um pónei e um sapo, um 

búteo ‑de ‑cauda ‑vermelha e um rato ‑de ‑patas ‑brancas, 

um lilás e uma borboleta ‑monarca. Todos eles tinham 

os seus desentendimentos, de tempos a tempos.

Eu acho a Bongó demasiado pessimista para uma 

ave tão jovem.
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A Bongó acha ‑me demasiado otimista para uma 

árvore tão idosa.

Tem razão. Eu sou uma otimista. Prefiro pensar 

na vida a longo prazo. Na minha idade, já vi muita 

coisa boa e muita coisa má. Mas foram bastantes 

mais as boas do que as más.

Por isso, eu e a Bongó concordámos em discor‑

dar. E não tem mal nenhum. Afinal de contas, somos 

muito diferentes.

A Bongó acha, por exemplo, ridícula a forma 

como são escolhidos os nomes das árvores. A Bongó 

escolheu o dela depois do seu primeiro voo, como é 

costume entre corvos, mas pode não se ficar por aí.  

Os corvos trocam de nome conforme lhes dá na veneta. 

A Geringonça, que é prima da Bongó, já vai no 17.º.
Há corvos que adotam nomes de gente — perdi a 

conta aos Joões Corvo que conheci. Outros preferem 

nomes de coisas que lhes agradam: Abre ‑latas, Goma 

e Rato ‑Morto. Há também os que se inspiram em 

nomes de acrobacias aéreas: Parafuso e Oito ‑Cubano. 

Ou de cores: Beringela e Preto ‑Escaravelho.

Muitos corvos optam por sons que gostam de 

fazer. (Os corvos são excelentes imitadores.) Conheci 

corvos chamados Espanta ‑Espíritos, Camião ‑TIR e 

Taxista ‑Razinza, já para não falar daqueles cujo nome 

é impróprio para repetir na presença de gente bem‑

‑educada. 
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Aqui na rua, existe uma banda de rock amadora 

formada por quatro miuditos. Ensaiam numa gara‑

gem. Tocam acordeão, baixo, tuba e bongó.

A banda nunca atuou fora da garagem, mas a 

Bongó gosta de pousar no telhado e balouçar ‑se ao 

som da música deles.




