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Introdução

Cada um de nós é feito de muitas histórias maravi-
lhosas ou terríveis que um dia nos aconteceram, coisas 
de ternura, de amizade, de surpresa, de espanto ou de 
medo.

Ao longo do tempo, muitas dessas histórias foram 
sendo engolidas pelas sombras do esquecimento.

Por vezes, sem sabermos porquê, uma ou outra dessas 
histórias salta cá para fora, ou melhor, salta para dentro 
da memória e leva-nos numa inesperada viagem aos tem-
pos em que começávamos a ser.

Também podemos ir à procura dessas histórias na 
ponta de uma caneta e puxá-las, puxá-las, até as trazer 
para a folha branca do papel.

Foi o que eu fiz. Comecei a juntar farrapos, emoções, 
memórias das minhas várias idades no tempo da infân-
cia. Histórias que chegaram e continuam a chegar um 
pouco desordenadas, ao sabor do acaso, e que eu deixei 
ficar como vieram à memória e não pela ordem como 
de facto aconteceram.

Assim, com essas histórias chegadas às cavalitas umas 
das outras, posso em verdade dizer-vos: «Era uma vez eu.»

José Fanha
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Era Uma Vez Eu

A primeira vez que me lembro de mim era muito 
pequenino e estava debaixo da mesa de jantar, a brincar, 
e os meus pais estavam a jantar lá por cima.

Eu gostava de estar ali, quietinho, sem medo que 
alguém viesse fazer-me mal. Mesmo que um avião dos 
alemães da guerra entrasse a toda a velocidade pela janela 
não havia de me ver e ia logo embora fazer mal para 
outro lado.

Para dizer a verdade, não sei se naquela altura eu já 
sabia que havia alemães, aviões ou guerras. Só me lembro 
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que me sentia bem quando estava ali debaixo da mesa. 
Levava para lá os meus bonecos, uma manta de lã aos 
quadradinhos de todas as cores, e ficava parado a pensar.

Já não me lembro em que é que eu pensava nesse 
tempo. Sei que gostava de passar com os dedos para a 
frente e para trás pelas linhas da madeira da mesa e das 
tábuas do chão.

Às vezes parecia que aquelas linhas faziam o desenho 
de uma cara, de um olho, de um bicho. Era como as 
nuvens no céu. Passam o tempo a fazer e a desfazer 
desenhos de coelhos, de monstros e dinossauros…

Mas tudo isso foi antes de os meus pais se zangarem. 
Depois, as coisas tornaram-se muito diferentes. Mas a 
mantinha, a madeira, as nuvens, os desenhos, tudo con-
tinuou a ser como era.

E eu continuei a ser eu, mesmo depois de já não ter 
tamanho para ficar ali debaixo da mesa de jantar.
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Era Outra Vez Eu

Sempre fui pequeno e baixinho. Qualquer vento me 
levava pelo ar.

Bem… Não era qualquer vento que conseguia levar-
-me pelo ar. Eu sabia agarrar-me ao chão!

O pior era quando, de repente, começava a ficar mais 
alto e mais magro. Aí é que era o bom e o bonito para 
conseguir ficar de pé quando o vento desatava a varrer 
tudo à minha volta. Tinha de me agarrar a um candeeiro 
ou ao mastro do navio como naquela tempestade que 
quase ia afundando o navio do Sandokan.
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Sabem quem era o Sandokan, não sabem? O Tigre 
da Malásia! Eu e ele éramos muito amigos. Andávamos 
sempre juntos lá pelos mares do Sul. Vivemos os maio-
res perigos e desafios que vos podem passar pela cabeça. 
E além do Sandokan, um herói como há poucos, havia 
também a Mariana, que era muito bonita e costumava 
ser a minha namorada.

Mas isso foi antes de chegar à Ilha do Tesouro com 
o Jim Hawkins que só tinha 12 anos, e com o Lorde 
Trelawney. O navio deles era o Hispaniola. Travámos 
grandes lutas com os terríveis piratas comandados pelo 
Long John Silver que tinha embarcado connosco disfar-
çado de cozinheiro.

Não foi só no mar que eu andei nas minhas aventuras. 
Também galopei com os três mosqueteiros em cavalga-
das de perder o fôlego. E andei nos barcos do Mississípi 
na companhia do Tom Sawyer, um miúdo mesmo giro, 
inventado pelo Sr. Mark Twain.

Uma vez saltei o muro para entrar na Floresta de 
Todos os Espantos, com o João Sem Medo, que não tinha 
medo de nada. Eu cá às vezes tinha medo. Um medo 
pequenino, mas tinha medo… Tenho de confessar que, 
lá na Floresta, a certa altura, apareceram uns monstros 
que me fizeram tremer um bocadinho grande!

A seguir veio o avião! Zzzzzzzzzzzzzzzz! Já experi-
mentaram pilotar um avião e voar pelo universo fora? 
Basta ler O Principezinho e lá vamos nós! É claro que 
pilotar um avião nem sempre é fácil. Às vezes acontecem 
acidentes… O aviador caiu no deserto, lembram-se? Mas 
se não tivesse caído no deserto não tinha conhecido 
aquele menino extraordinário que é o Principezinho!
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Conheceu-o ele e eu também o conheci. A ler e a 
reler as histórias dos livros vivi muitas aventuras mara-
vilhosas e fiz muitos amigos por todo o mundo.

Nas palavras dos livros fui tudo o que queria ser. Subi 
à lua nas palavras do Sr. Bergerac. E com o Sr. Júlio 
Verne foram livros e livros, aventuras e mais aventuras. 
Nas suas histórias dei a volta ao mundo em 80 dia com 
o Sr. Fogg, fui ao centro da Terra numa expedição do 
Sr. Trevor Anderson e desci ao fundo do mar no sub-
marino Nautilus comandado pelo capitão Nemo.

Podia contar-vos muitas mais histórias e aventuras 
que vivi. Se quiserem conhecer essas aventuras e ainda 
muitas outras mais, é fácil. Basta ler os livros e deixar 
que aconteçam todas as maravilhas que estão ali à nossa 
espera.
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Tão Longe… Tão Longe

«Nós somos mesmo bestiais!» Era o que dizíamos quando 
eu era mais pequeno. Olhávamos uns para os outros, 
fazíamos cara de campeões e repetíamos: «Nós somos 
mesmo bestiais!» Mas lá no fundo do peito não tínhamos 
tanto a certeza disso. 

Nesse tempo eu queria pertencer a qualquer coisa. 
Queria pertencer, por exemplo, ao meu país.

É claro que eu já pertencia ao meu país. Mas o meu 
país era muito pequeno comparado com outros países e, 
ainda por cima, passava o tempo a perder com todos. 
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Perdia no futebol, no basquetebol e no Festival da Can-
ção. Era cá uma tristeza!

Nós, lá na minha escola, ficávamos mesmo aborreci-
dos sempre que o nosso país perdia. E o pior é que 
perdia quase todos os dias.

Depois, para ficarmos satisfeitos, inventávamos umas 
coisas em que Portugal era bom, mesmo muito bom. 
Eram coisas que mais nenhum país sabia. O jogo do pau, 
os matraquilhos, o abafador… Nessas coisas, era canja 
ganhar. Mas ficávamos tristes na mesma porque sabíamos 
que nunca ganhávamos nas outras coisas, nas coisas 
importantes. Salto à vara, natação, corrida de 100 
metros… Ou nos Óscares, ou no Prémio Nobel…

Mas eu não desistia. Quando chegava a noite e eu ia 
para a cama, a minha almofada passava a ser a bandeira 
de Portugal, e eu ficava abraçado a ela até adormecer.

No tempo em que eu era pequenino, queria muito 
pertencer uma coisa bonita, forte e boa. Ao meu país,  
à minha rua, ao sorriso da minha mãe… Aos olhos seve-
ros do meu pai. Mas ele estava tão longe… Tão longe…
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Um Lobo a Meio da Noite

Um dia acordei a meio da noite e fiquei muito aflito. 
Havia um barulho horrível na porta das traseiras: um 
lobo a arranhar a porta e a querer entrar!

Fiquei todo arrepiado. Escondi-me, tapei-me, fiquei 
sem me mexer dentro da cama. O lobo rosnava e rosnava 
e arranhava a porta e aquele barulho arranhava o meu 
peito e eu ali, cheio de medo, debaixo dos lençóis.

Tapei os ouvidos para o lobo deixar de existir. Eu pensava 
que as coisas desapareciam se nós não as víssemos nem ouvís-
semos. Mas a verdade é que elas existem fora de nós.
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Há lobos enormes e ferozes que saltam para o meio 
do nosso medo e se põem a arranhar a porta da nossa 
casa. Mesmo que seja o segundo esquerdo de uma rua 
de Lisboa. Os lobos não olham a escadas e a quintais. 
Investem com os dentes arreganhados prontos a cravar-
-se na garganta de quem apanharem pela frente.

Passei imenso tempo debaixo dos lençóis. O bicho 
não se calava e eu, quase paralisado, pensava em todos 
os lobos maus que já tinha conhecido nas histórias. 
Lobos que podiam deitar a casa abaixo só de um sopro.  
Ou estraçalhar um rebanho de centenas de carneiros. 
Até mesmo comer uma avozinha inteira só de um trago. 
Ou sei lá que pavorosas coisas mais.

Eu só tremia, tremia muito e pensava que o lobo ia 
acabar por arrombar a porta e nem queria pensar nas 
coisas que ele me podia fazer a mim, à minha mãe e à 
minha avó.

Ali fiquei horas a fio, completamente apavorado, até 
que, nesse rosário de aflições imaginadas, de pavores e 
suores, o cansaço ganhou e acabei por voltar a adormecer.

Só no dia seguinte, quando acordei, descobri que afi-
nal o lobo era um lobo bonzinho. Até nem era bem um 
lobo. Era a tia Mariana que tinha ido dormir lá a casa 
nessa noite e ressonava muito. Ressonava que nem um 
lobo!

Mas eu perdoei-lhe a noite de pavores que passei por 
sua causa. Lá que ela ressonava, ressonava que era de 
fugir! Mas quando ia visitar-nos levava-me sempre uns 
rebuçados de framboesa tão bons que, num instante, 
tiravam todo o sabor que o medo dos lobos me tinha 
posto na boca.
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O Meu Dia de Natal

Às vezes tenho saudades de coisas que nunca tive.  
O Dia de Natal, por exemplo.

Quando eu era mais pequeno, o meu Natal era uma 
grande estafa, tudo porque a minha mãe e o meu pai 
estavam divorciados. Chegava o dia 25 de dezembro e 
eu tinha de ir visitar a família da minha mãe e a família 
do meu pai. Cinco tios de um lado e mais três do outro. 
Uma barrigada de tios e tias, primos e primas que eu 
mal conhecia porque só os encontrava no Dia de Natal. 
Diziam-me todos: «Estás tão crescido!», perguntavam-me 
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coisas um bocadinho taralhoucas e davam-me imensas 
prendas idiotas porque não sabiam quais eram os meus 
brinquedos preferidos.

As prendas que eles me davam eram sempre as mes-
mas: uma quantidade enorme de pistolas, carrinhos e 
comboios. Comboios, carrinhos e pistolas que eu não 
queria para nada porque gostava mas era de livros de 
histórias. E como ninguém me dava livros de histórias 
tinha de ser eu a inventá-las quando a noite chegava e 
me envolvia finalmente em paz.

Mas antes de chegar ao sossego da noite a infelicidade 
não parava de crescer. E o pior era a comida. Tinha que 
almoçar, lanchar e jantar muitas vezes, tantas quantas as 
tias e tios que visitava.

A comida era sempre igual e vinha para cima das 
mesas a transbordar de grandes travessas, taças e terrinas. 
Canja, peru, salada de frutas, rabanadas, sonhos, trouxas 
de ovos, bolo-rei, bolo-rainha… Ao fim do almoço e 
do jantar ficavam todos muito vermelhos e a dar grandes 
gargalhadas e eu, que já não podia com tanta comida, 
mal acabava de almoçar na casa de uma tia da família 
da minha mãe tinha de ir a correr almoçar em casa de 
uma tia da família do meu pai.

Pelo meio havia os lanches e o «Come mais qualquer 
coisinha que estás a crescer!», frase que tinha de ouvir 
sempre que ia a sair muito agoniado de casa de uma das 
tias. Obrigavam-me sempre a voltar atrás para comer mais 
doces, bolos e chocolates e eu a protestar baixinho porque, 
além de estar muito cheio, gostava mas era de croquetes.

Ao fim do dia a minha barriga parecia uma bola. 
Quase nem conseguia mexer-me. E tinha a cara toda 
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lambuzada dos milhares de beijos que as tias me pespe-
gavam nas bochechas, na testa e às vezes até no pescoço.

Por tudo isto é que tenho muitas saudades do Dia de 
Natal que nunca tive. Gostava que nesse Natal houvesse 
uma luz amiga e doce e muita gente à mesa, meninos, 
pais e mães, tios e primos, todos sorridentes e felizes. 
Ao canto estaria uma árvore de Natal cheia de bolinhas 
e não era preciso muita comida. Bastava haver música, 
uma canção que nos unisse a todos e alguém que contasse 
uma história feliz.
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