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O NASCIMENTO DE UM UNICÓRNIO

«Talvez o maior equívoco acerca da solidão 

seja que cada um percorre o mundo julgando 

ser o único que padece dela.»

JEannE mariE laskas



13

«Todo o nosso mal provém 

de não podermos estar sós.»

JEan dE la BruyèrE

Quando despertou do sono da Mãe Eterna, não ha‑

via ninguém. Olhou em todas as direções, mas 

estava completamente só. Saberia mais tarde que o 

nascimento de um unicórnio é fruto das lágrimas  

do Universo, tal como as estrelas o são do céu.

Quis gritar, fazer ‑se notar, que alguém viesse ao seu 

encontro para lhe explicar porque ali estava, no meio do 

terrível nada. O nada, para quem não sabe, é uma espiral 

enorme que devora tudo o que encontra à sua passagem, 

e só aqueles que conseguem afastar ‑se do seu inexorável 

caminho evitam ser engolidos por esse poço de escuridão.

Então, consciente do perigo que corria, gritou ain‑

da mais angustiado, com todas as suas forças, até ficar  



clara tahoces

14

rouco. Mas ninguém foi ao seu encontro, ninguém o 

resgatou da solidão.

Não há nada pior do que um unicórnio solitário, por‑

que — paradoxalmente, face ao que se espera — se sente 

tentado a investir contra qualquer ser vivo que lhe apareça  

no caminho. O aguilhão do isolamento é mais doloroso 

quando o unicórnio cresce, pois já aprendeu que nin‑

guém será capaz de acalmar a sua sede de companhia.

Levantou ‑se como pôde, sustendo ‑se com a ajuda 

das suas ainda frágeis patas. Queria observar o estra‑

nho local em que fora depositado. Procurava uma pista 

capaz de o conduzir ao paradeiro dos seus. Mas só ob‑

teve silêncio como resposta.

Passadas várias horas, anoiteceu. O pequeno unicór‑

nio viu a Lua pela primeira vez. Como era uma coisa  

extraordinária para si, pensou dirigir ‑se a ela.

— Formosa circunferência que brilha — disse. — 

És tu a minha mãe?

— Não. Eu não tenho um chifre na testa. Quando 

muito — replicou a Lua —, às vezes tenho dois, mas 

nunca um só.

— E que interessa isso? — perguntou o unicórnio. 

— Não poderias tomar conta de mim como fazes com 

as estrelas? Elas também não são como tu.

 — Poderia e, de facto, vou fazê ‑lo. Mas só durante 

o tempo em que reinar a escuridão — explicou. — De‑

pois disso, partirei como a brisa que acaricia as tuas 

crinas douradas.
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— E depois? Quem tomará conta de mim? — per‑

guntou a cria, inquieta.

— Deverás perguntá ‑lo ao Sol — respondeu a Lua. 

— Eu não posso fazer mais.

E assim decorreu a primeira noite para o unicórnio, 

banhado pela intensa luz da Lua, sobressaltado pelos 

sons do bosque, pelo queixume dos ramos e pelo ulu‑

lar das corujas.

Mas, quando a noite chegou ao fim, a Lua foi ‑se em 

bicos de pés, sem avisar, sem se despedir do pequeno 

unicórnio, quase dissimulada. E houve um momento 

em que o animal se sentiu desamparado porque sobre 

o céu apenas reinava a luz dourada que nascia no ho‑

rizonte. No entanto, não se revelava nem a Lua nem o 

anunciado Sol. Nesse instante em que nem é dia nem 

é noite, o tempo em que tudo pode acontecer, quando 

os «ladrões de sonhos» atuam impunemente, levan‑

do as ilusões dos justos. Foram precisamente eles que 

levaram o sonho do unicórnio, precisamente quando 

encontrara uma mãe e, despreocupado, brincava com 

outros da sua espécie. Mas era apenas um sonho…

O unicórnio acordou sobressaltado e encharcado 

em suor, como aqueles bebés gorduchos de pele rosa‑

da que, após um profundo período de descanso, dei‑

xam a baba sobre o rosto da mãe que se aproxima para 

os beijar. O seu pelo branco e suave parecia húmido; 

cheirava a inocência. O Sol, já no alto, fazia ‑lhe arder a 

pele. Sentiu uma leve ferroada. Um apelo calmo mas 
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insistente que lhe reclamava que abandonasse o mun‑

do das fantasias.

Abriu timidamente os olhos e olhou para cima… Ali 

estava ele: majestoso e arrogante. Qual imperador que 

exibe a sua capa multicor, repleta de matizes. Ainda 

que notasse que «o grande senhor da luz» não era mui‑

to parecido com ele, atreveu ‑se a perguntar.

— És o meu pai? — perguntou timidamente.

— Não — respondeu, contundente.

— Não vens tomar conta de mim?

— A minha obrigação é aparecer incondicional‑

mente, mesmo que aqui não estejas — revelou, altivo.

— Sabes porque estou só?

— Porque és um ser em vias de extinção — replicou 

ele.

Como pela sua expressão o animal não percebesse 

nada do que lhe dizia, o Sol decidiu fazer ‑lhe compa‑

nhia durante todo o dia.

O pequeno fazia muitas perguntas, todas para poder 

descobrir porque se encontrava desamparado quando 

outras criaturas à sua volta gozavam da companhia dos 

seus semelhantes.

O Sol optou pela via mais fácil; de cada vez que o uni‑

córnio perguntava alguma inconveniência, escondia ‑se 

por entre as nuvens. Nessa manhã escondeu ‑se muitas 

vezes; tantas que decidiu ir ‑se embora definitivamen‑

te, deixando o pequeno na companhia das nuvens, do 

trovão e dos relâmpagos.
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Então o animal sentiu ‑se ainda mais desamparado. 

Aqueles visitantes inesperados estavam de mau ‑humor. 

Dedicavam ‑se a assustá ‑lo com gritos e focos de luz.

Felizmente, a sua presença não foi duradoura, e, pas‑

sadas várias horas, deram de novo lugar às estrelas e à 

Lua. Por essa altura, o unicórnio estava faminto. Nin‑

guém lhe ensinara que tinha de comer e beber para não 

morrer de fraqueza. A Lua teve pena dele e mandou que 

uma das estrelas que habitavam a sua corte se aproxi‑

masse o máximo possível do ponto onde se encontrava.

— A Lua diz que deves comer essas ervas que cres‑

cem no chão e beber água daquela poça.

O unicórnio nada disse; limitou ‑se a obedecer e, 

quando se sentiu suficientemente saciado, dirigiu ‑se  

à estrela.

— Quando voltares para junto da Lua, podes 

perguntar ‑lhe onde estão os meus semelhantes?

Era evidente que nenhuma criatura das que ali mo‑

ravam era igual a ele.

— Os teus semelhantes? — disse a Lua levantando 

uma sobrancelha. — Os teus semelhantes… não vivem 

neste vale.

— Porque não?

— Porque foram perseguidos e capturados pelo Rei 

Triste — respondeu a Lua tornando ‑se um pouco mais 

brilhante.

— E quem é o Rei Triste? — perguntou o pequeno, 

como fazem a crianças humanas.
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— Sobe para as minhas costas agora, que posso 

embalar ‑te — respondeu ela —, e contar ‑te ‑ei o que 

aconteceu.

Uni — a quem as estrelas haviam batizado assim 

por representar um ser único e, portanto, solitário — 

fez o que Lua disse e, de um grande salto, como só os 

unicórnios conseguem dar, subiu para as costas dela.

— Era uma vez — começou a Lua a narrar — um rei 

muito divertido e entusiasta que vivia rodeado de ami‑

gos e súbditos. Era tão feliz que, para celebrar, organi‑

zava todas as noites uma pomposa festa. Numa delas 

conheceu uma jovem princesa que lhe conquistou o 

coração. Pouco depois, casaram.

— O que significa «lhe conquistou o coração»? — 

repetiu Uni.

— Quer dizer que ela conseguiu chegar a uma par‑

te, no interior do rei, onde nunca ninguém antes fora 

capaz de entrar.

O unicórnio assentiu com a cabeça, e a Lua prosse‑

guiu a sua história.

— Ao fim de algum tempo, a jovem ficou grávida e 

deu à luz uma linda menina. No entanto, o parto não 

foi simples, e a rainha morreu poucos dias depois — 

disse a Lua, pesarosa. — Em consequência deste acon‑

tecimento, o rei não soube dar à menina o amor de 

que esta precisava, pois considerava ‑a responsável pelo 

desaparecimento da sua felicidade. A princesa foi cui‑

dada dia e noite pelas suas amas, mas o rei recusou ‑se 
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a vê ‑la, a pegar ‑lhe ao colo e a dar ‑lhe, afinal, o carinho 

de que qualquer ser humano precisa.

— E o que aconteceu depois? — perguntou o ani‑

mal, intrigado.

— A menina cresceu sem o amor paterno que tanta 

falta lhe fazia — prosseguiu a Lua. — E o rei sofreu 

uma mudança de caráter, tornando ‑se rude e mal‑

‑humorado; tanto que todos começaram a chamar ‑lhe 

Rei Triste. Mas ele não se apercebia de que esse amor 

que negara à princesa moldaria também o caráter dela, 

transformando ‑a numa pessoa tímida, retraída e inse‑

gura.

Uni não via qualquer relação entre a história do Rei 

Triste e a sua família perdida, mas não disse nada e 

deixou a Lua prosseguir.

— Um dia, passados anos, o rei adoeceu gravemen‑

te. A princesa, como era de esperar, não se interes‑

sou pelo estado de saúde do pai. Durante os dias que  

a doença durou, o rei teve muito tempo para pensar e, 

quando se restabeleceu completamente, reparou o seu 

erro. Apercebeu ‑se de que, com a sua atitude, apenas 

conseguira que estivessem ambos completamente sós. 

Tentou falar com a filha para lhe explicar o que desco‑

brira, mas a princesa negou ‑se a escutá ‑lo.

— E depois, voltaram a falar ‑se? — inquiriu Uni, 

erguendo um pouco o pescoço.

— O rei tentou tudo o que era possível para recuperar 

o amor da filha, mas esta não atendia aos seus pedidos.  
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Então, desesperado, não encontrou outra opção se‑

não procurar a ajuda dos feiticeiros do reino. Quase 

todos concordaram que o melhor remédio para os ca‑

sos agudos de solidão era a presença de um animal, 

um ser em que a princesa pudesse confiar, a quem 

pudesse transmitir as suas penas e inquietações.  

O rei pensou que tinham razão e mandou procurar o 

ser mais belo, o ser mais perfeito, o ser mais puro e 

incorruptível de entre todos os animais que habitam 

o nosso planeta. E só se lembrou de um: um bebé  

unicórnio.

Uni, que escutava com atenção e em silêncio, sentiu 

uma ferroada no coração. Quando ouviu a palavra uni‑

córnio, algo remexeu dentro de si e, sem fossem preci‑

sas mais explicações, compreendeu que era um desses 

animais que aquele rei triste e solitário tão desespera‑

damente procurava.

— A minha família está com ele, não é verdade? — 

perguntou, ainda que quase preferisse não conhecer  

a resposta.

— Ele levou a tua mãe — respondeu a Lua, titu‑

beante. — O teu pai teve menos sorte e foi abatido pela 

expedição enviada pelo rei. Foi um ato involuntário: 

aconteceu quando tentava impedir que fosses raptado, 

mas antes conseguiu esconder ‑te, e por isso estás aqui.

O pequeno unicórnio ficou mudo, desolado. Só con‑

seguiu soltar ‑se da Lua para cair sobre a erva, ainda 

húmida como os seus olhos, brilhantes de lágrimas. 
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A Lua chamou ‑o uma e outra vez, tentando consolá ‑lo, 

mas o unicórnio não respondeu. Ficou deitado sobre a 

erva com as patas a cobrirem ‑lhe o rosto. Permaneceu 

assim por muito tempo.



A AVESTRUZ MEDROSA

«Não é corajoso aquele que não tem medo, 

mas aquele que o sabe vencer.»

nElson mandEla
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Uni isolou ‑se por completo, desligando ‑se do 

mundo que o rodeava. Quem se importava com 

o mundo, se o mundo não se importava com ele?, pen‑

sou ele. Apesar de a Lua o ter chamado uma e outra 

vez durante a noite, o pequeno ignorou ‑a. Também 

não respondeu ao chamamento das estrelas ou de 

nenhuma outra criatura que, estranhando ver o uni‑

córnio deitado na erva, se aproximou para ver se es‑

tava bem ou se, pelo contrário, precisava de alguma  

coisa.

O medo impedia ‑o de se mover ou agir. Só o acompa‑

nhavam maus presságios. Tentou procurar consolo em 

pensamentos amigos: talvez não lhe tivessem dito a 

verdade. Talvez a Lua só quisesse troçar dele, tal como 

as estrelas e o altivo Sol. Essa ideia serviu ‑lhe de válvula 

de escape durante algum tempo.
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Mas e se não estivessem a mentir? E se tudo não 

passasse de um facto cruel, mas autêntico? A ser as‑

sim, porque lhe acontecera a ele? Tratar ‑se ‑ia porven‑

tura de um castigo de origem invisível? Fizera alguma 

coisa para merecer tão cruel solidão?

Depressa surgiu a culpa... E se tivesse perdido os 

pais porque não merecia ser amado? Então, novos pensa‑

mentos sombrios enraizaram ‑se ‑lhe na mente: a mãe,  

no caso de estar viva, devia certamente odiá ‑lo por ser 

o causador da morte do marido. Talvez fosse preferível 

não ter nascido. Se não tivesse nascido, o pai estaria 

agora vivo: ninguém precisaria de ter vindo em sua de‑

fesa por ser um unicórnio recém ‑nascido e ninguém 

teria sido prejudicado.

Pouco a pouco, mergulhou numa tristeza profunda 

que o levou a desejar desaparecer deste mundo. Jul‑

gou que, se ficasse muito quieto, sem mover um úni‑

co músculo, talvez alguém o levasse para o transportar 

para o paraíso dos unicórnios, um locar criado na sua 

mente, uma zona imaginária onde penetrasse para es‑

quecer a realidade que o rodeava: a sua própria solidão.

Enquanto esteve naquele local, tudo correu bem. 

Entrou numa espécie de pseudoletargia só interrompi‑

da por uma bicada no lombo.

Quem o chamava com tanta insistência? Quem 

poderia chamá ‑lo ao mundo da realidade? Quem po‑

deria precisar de alguma coisa dele, se não merecia ser  

amado?




