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Regresso 

 

Cheguei numa madrugada de Primavera. As folhas começavam a despontar, ainda 

trémulas, de um verde intenso. Logo me fizeram recordar os tempos de escola, em S. Paio, 

quando voltava das férias da Páscoa e os carvalhos pareciam renascer da melancolia do 

Inverno chuvoso do Minho. Cheguei de madrugada com uma sensação estranha; um nó no 

estômago, um aperto na alma, o coração que bate sem ritmo certo, ansioso e assustado, sem 

saber se aquelas folhas verdes eram ainda as mesmas que me faziam sair a correr da sala de 

aula, quando o Senhor Bernardino corria a escola com a sineta a anunciar o intervalo. Cheguei 

de madrugada, quando só os padeiros estão acordados, distribuindo o pão pelas casas. As 

folhas até podiam não ser as mesmas, mas o cheiro do pão continuava a ser o cheiro do pão da 

minha terra. Que saudades do pão da minha terra! Sorri. Teria valido a pena voltar só para 

sentir o frenesim das memórias que assolam o pensamento em catadupa quando reconhecem 

nas coisas mais simples os lugares que lhes deram origem: os cheiros, os espaços, as pessoas, 

duas ou três estrelas mais preguiçosas. O céu apresentava aquela cor que não consigo 

descrever por palavras mas que reproduzi vezes sem conta nas telas que pintei por esse 

mundo fora. (Pinto uma base branca, depois vou cobrindo com azul, tom sobre tom, do mais 

claro para o mais escuro, de cima para baixo. Termino com pinceladas leves de preto líquido 

para dar à tela o mistério da noite.) Sorrio a pensar que consigo imitar o céu, como se alguém 

fosse capaz de fazer algo de semelhante. Aquele era o céu da minha terra, que sempre trouxe 

guardado no peito. 

Fui andando sem destino. Não tinha pressa. Queria sentir se a madrugada ainda tinha 

sobre mim o mesmo efeito que tinha antes, quando à mesma hora voltava da borga com os 

amigos, com uns copos a mais, e ficava sentado junto ao poço da água quente à espera do pão 
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acabado de cozer que íamos buscar ao Barracão. O sorriso parecia não querer abandonar os 

meus lábios. As recordações eram tantas e eu estivera afastado delas tanto tempo que pensava 

que já não existiam. Mas a nossa terra tem esse efeito; basta pisá-la de novo uma única vez e 

magia das pequenas coisas às quais antes não reconhecíamos valor, pelo menos em 

consciência.  

A vila estava mudada, muito mudada! Tinha visto à entrada, quando o camião de 

mercadorias que me tinha dado boleia me deixou junto da estação dos comboios, uma placa 

-

uma cidade. Há quanto tempo não sei. Senti uma certa nostalgia; gostava da minha vila, do 

encanto da sua história, das lendas e das lutas, do brio das pessoas que viam na vila o motivo 

para continuarem a travar uma batalha de muitas décadas, que finalmente tinham vencido. Um 

amigo tinha-

havia muitas coisas sobre a minha terra, esta nova terra que tinha nascido enquanto estive 

fora, que eu desconhecia. Isso assustava-me. O nó na garganta, o aperto na alma tinham uma 

razão de ser: saber se as folhas verdes e trémulas que eu via ainda eram as mesmas, saber se 

Vizela afinal era a minha terra, que me viu crescer, ou outra qualquer, que o tempo tinha 

descaracterizado nos sete anos em que vaguei pelo mundo à procura da felicidade. 

Sentei-me na borda do Poço da Água quente. Ainda lá estava, apesar da praça estar 

diferente. A última vez que passei por lá, quando me despedi da minha vila, não passava de 

um estacionamento de terra batida, esburacada pelas chuvas e pelo rodado dos carros mais 

pesados. Estava mais bonita agora, mais airosa, tinha uma fonte, algumas árvores jovens, 

tremeluzentes, de folhas encarnadas. Olhei em redor, os plátanos continuavam. Talvez não 

tantos como antigamente, talvez mais cuidados, podados...  
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Da minha mochila, velhinha, rasgada, cheia com pedaços de pequenos episódios que 

vivi, histórias que dariam não um mas muitos livros, de acção, aventura, mistério e amor, tirei 

o meu caderno mais antigo, aquele que levei comigo quando parti. Nele levava apenas as boas 

recordações do meu passado. As dores? as dores queria deixá-las para trás, soltá-las na 

margem do rio e libertá-las ao sabor da corrente. As dores eram muitas e não queria carregá-

las comigo na minha viagem sem rota e sem destino. Ao pegar no caderno, todos estes 

pensamentos assomaram a minha cabeça. Não concebia a ideia de pensar nos motivos que me 

levaram a partir, não queria pensar na dor que a zanga com o meu pai, fruto da minha rebeldia 

e vontade de ganhar o mundo, me tinha gravado no peito. Não queria pensar que tinha saído 

daquela terra ainda menino, escondendo as lágrimas que teimavam em brotar dos meus olhos 

sonhadores. Mas agora, de volta a esta terra que me viu partir, também numa manhã de 

Primavera, tudo voltava. A amargura desvaneceu-se com o tempo, foi-se apagando nos 

quilómetros percorridos, nas conversas de bar na berma das estradas secundárias.  

Olhei de novo o meu caderno, sorria. Comecei a folheá-lo e lembrei-me das historias 

que continha: cada desenho, uma história; cada traço, uma sensação. Lá estavam os locais 

mais importantes da minha vida, que me seguiram para todo o lado e onde repousava o olhar 

nos momentos de solidão, quando a saudade, esse sentimento tão nosso, tão português, tão 

nostálgico mas alegre, me assaltava a alma. Agora, que estava de volta, tinha de passar por 

todos esses locais e ver se ainda estavam da mesma maneira: a minha velha escola de Tagilde, 

onde aprendi a gostar das histórias e das palavras; a ilha dos amores, onde me apaixonei pela 

primeira vez; o parque das termas, onde descobri que a natureza tem uma força que não 

podemos controlar e onde ganhei coragem para escrever o meu destino com as minhas 

próprias mãos. Estava tudo ali, naquele caderninho, com as folhas sujas, soltas e amareladas. 

Aquele caderno que era como a minha vida: um conjunto de páginas desgarradas, cheias de 

histórias escondidas nos traços rápidos do carvão ou da grafite que deixavam no papel as 

impressões digitais dos momentos que me fizeram crescer.  
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costumava acompanhar a minha avó aos tratamentos. Era uma velhinha simpática, de olhar 

doce e espírito altivo. Gostava das 

vila era assaltada por banhistas em busca de repouso. Contava que tinha conhecido o meu 

avô, um médico ilustre do Porto, quando ele foi passar férias com a família. Naquela altura, 

dizia ela, as praias ainda não estavam na moda. O meu avô apaixonou-se à primeira vista pela 

minha avó e pela terra. Nunca mais de lá saiu. Eu nunca cheguei a conhecê-lo e tenho pena; 

há quem diga que sou muito parecido com ele: a mesma visão sonhadora do mundo, a mesma 

teimosia, a mesma excentricidade. O meu pai não fala sobre o assunto. Não viu com bons 

olhos o caminho que escolhi, não concordou com o facto de eu preferir um futuro incerto na 

pintura e nas viagens, a uma brilhante carreira nos negócios da família. Suspeito que se o meu 

avô me tivesse conhecido me teria apoiado. Ele também abandonou tudo em nome de uma 

paixão; deixou a cidade grande, a alta sociedade portuense para viver numa vila simpática, 

onde as águas brotam quentes do interior da terra. O meu avô teria percebido que a paixão que 

eu sentia, e sinto, pela minha arte, pelo meu destino, também brotava do interior de mim e me 

queimava o peito, e me consumia a alma, e me obrigava a crescer e a ultrapassar os limites do 

mundo onde até então eu vivia.  

O meu avô teria percebido o que o meu pai não conseguiu perceber. 

Parti numa madrugada de Primavera, com a minha mochila às costas, um caderno, 

lápis e meia dúzia de trocados no bolso. Deixei uma carta à minha mãe a dizer que a amava, 

mas que, tal como os passarinhos, tinha de levantar voo, aprender a usar as minhas asas. 

Tinha discutido com o meu pai, que me renegou por eu não renegar aos meus sonhos. Parti 

com os olhos marejados de lágrimas que não queria chorar, mas certo de que a minha vida 

estava na estrada. No fundo, já calculava que era naquele mundo, que tanto queria conhecer, 

que iria aprender tudo aquilo que o meu pai gostaria que eu soubesse. Sabia que a melhor de 

todas as universidades é a vida e os melhores professores são as pessoas com quem nos 
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cruzamos pelo caminho. Sabia que o mais completo de todos os livros é o que escrevemos no 

dia-a-dia, com o riso, a amizade, as dificuldades e os sucessos, as saudades e as memórias, as 

muitas vidas que vivemos condensadas numa só.  

Parti e durante sete anos renasci muitas vezes e em diferentes lugares. Percorri todos 

os continentes, subi rios e desci montanhas. Almocei com homens ricos, muito importantes e 

partilhei um pedaço de pão com mendigos errantes, como eu, que viam na liberdade o seu 

bem mais precioso. Vivi nas maiores cidades do mundo, conheci pessoas com histórias que 

nem o escritor mais imaginativo poderia imaginar. Todas elas aconteceram, com crianças, e 

adultos, e velhos de olhos baços orgulhosos das rugas que a vida lhes imprimiu no rosto. Saí 

de Vizela ainda menino, não no corpo, mas no espírito, amedrontado e fascinado pelo 

desconhecido, com o olhar perdido no sonho de imitar os grandes exploradores que abriram 

caminho a novas culturas e civilizações.  

Vivi mais nos últimos sete anos do que muitas gerações de pessoas que têm medo de 

seguir os seus sonhos. Vi imagens que tenho guardadas no arquivo fotográfico dos meus 

olhos que valem por mil histórias relatadas nos documentários da televisão, que passavam aos 

Domingos de manhã. Quando penso nisso sinto saudades dos locais por onde passei, das 

pessoas que conheci, de todas as coisas que queria ter visto e não vi. Resta-me o secreto 

prazer de saber que tenho a minha obra espalhada pelo mundo; os traços de um pintor sem 

nome, que decoram as paredes de homens abastados e povoam as fantasias dos pobres que 

gostam de coisas bonitas. Esse prazer ninguém mo pode tirar. Essa é a marca que deixo, assim 

como cada um dos lugares por onde passei me deixou uma marca no espírito.  

Agora que regressei e a madrugada começa a dissipar-se no horizonte sinto-me 

perdido. Pela primeira vez durante os sete anos errantes da minha vida, não sei para onde ir. 

Fico parado, sentado no Poço da àgua quente. O medo paralisa-me os músculos ao mesmo 

tempo que me acelera o pensamento. Vejo a minha vila, agora cidade, acordar devagarinho. A 

padaria abre, mas não vou comprar pão. Para já basta-me sentir o cheiro que me trouxe as 
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primeiras recordações sobre as noitadas alegres da minha juventude. Ouvem-se as 

motorizadas dos homens que saíram do turno da noite. Pensava que estas motorizadas já não 

existiam em Portugal. A última vez que as tinha ouvido, num qualquer país da América 

Latina, lembrei-me de um professor que tive na escola primária que levava os alunos a casa 

numa casal como essas que agora passavam à minha frente. Afinal nem tudo tinha mudado na 

minha vila, que agora era cidade. Pensei nesses homens que iam para casa, exaustos de uma 

noite na fábrica, as fábricas que trabalhavam para o mundo que eu tinha percorrido. A minha 

vila, que agora é cidade, era como eu. Espalhava-se um pouco por todo o mundo e chegava 

aos sítios exóticos sob a forma de sapatos e sandálias, toalhas e toalhetes, camisas e 

camisolas... a minha vila que agora começava a acordar, de mansinho, à medida que o céu vai 

ficando mais azul: esse azul intenso que nem eu com as minhas telas e tintas consigo 

reproduzir. 

Era tão bom dizer estas palavras: a minha vila! 

Começaram a chegar as camionetas com as mulheres das fábricas. Ficaram mais 

acima, agora não vêm até à praça como faziam antigamente. As mulheres descem apressadas, 

apertando as carteiras debaixo do braço. Falam alto e riem com prazer apesar de ser manhã, 

apesar de terem acordado cedo para estender a roupa, apesar de terem dado o pequeno-almoço 

aos filhos ainda pequenos. As mulheres da minha vila são como todas as mulheres do mundo, 

valentes, corajosas e trabalhadoras (ou trabalhadeiras, como se diz por cá); agora que as vejo à 

distância do mundo exterior acho-as mais bonitas, mais airosas e mais alegres.  

As mulheres... Foram muitas as que passaram pela minha vida. Mulheres por uma 

semana, uma noite, umas horas. Mulheres passageiras que deixaram os seus corpos nus 

gravados nas telas e nas folhas de papel que coloria com a ponta dos dedos. Em todas 

procurava a mesma coisa: o carinho, a atenção, a alegria para me poder esquecer, por 

momentos, do único revés da liberdade total  a solidão. Essas mulheres, que não sei precisar 

quantas foram, iluminaram por momentos a minha angústia e saudade. Elas foram a amante, a 
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amiga, a irmã, a mãe... tudo ao mesmo tempo! Muitas eram como eu, caminheiras errantes em 

busca de algo que não sabiam definir e que ainda não tinham encontrado nos muitos locais 

por onde tinham passado.  

Fecho os olhos e consigo vê-las. Recordo-me das expressões do olhar, do contorno 

dos seios, dos movimentos das mãos... tenho cada uma delas gravada na memória e entesouro 

a todas com ternura, pelo que me ensinaram e por me terem ajudado a continuar o meu 

caminho. 

Agora, que vejo estas mulheres, as mulheres da minha terra, a caminho da fábrica, 

depois de terem cuidado dos filhos, lembro-me da minha mãe. Sei que me perdoou o impulso, 

a saída intempestiva; afinal o coração de mãe é maior do que o universo. Muitas vezes me 

martirizei por tê-la feito sofrer com a minha partida. Eu sei que fiz. De cada vez que, de longe 

a longe, telefonava para casa para dizer que ainda estava vivo, sentia que ela chorava; chorava 

de tristeza e alegria. Temo ao pensar que dentro de pouco tempo vou encontrá-la, por certo 

mais velha, abatida, quem sabe com alguns cabelos brancos. O meu coração fica mais 

apertado quando penso nesse reencontro. Talvez por isso não tenha ainda saído daqui, deste 

poço de água quente. Ponho-me a imaginar, pela milionésima vez como será. Tenho a 

sensação que durante este tempo já imaginei todas as maneiras possíveis de me reencontrar 

com os meus pais. Refiz o discurso vezes sem conta, encenei os gestos, ensaiei o olhar. 

Mesmo assim sei que vai ser diferente de todas as coisas que imaginei. Podemos imaginar as 

palavras, os olhares, os gestos, mas há uma coisa que supera tudo isto e que se prende com a 

emoção do momento. As reacções físicas, as mãos suadas, o coração acelerado, 

descompassado, o brilho dos olhos, a ansiedade da dúvida que nos assalta a cada momento: 

corro para dar um abraço ou espero que venham ter comigo? Estão contentes com o meu 

regresso, ou o tempo acabou por apagar as boas recordações que deixei quando saí? 

Espero mais um pouco. Os pensamentos continuam a assaltar-me, desenfreados. Até 

aqui nunca me faltou a coragem e agora que estou tão perto daquilo que queria, sinto que as 
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forças começam a fraquejar. Vou ver a minha cidade, ganhar forças para depois me meter ao 

caminho, nos dois ou três quilómetros que me separam da minha casa, da minha aldeia 

tranquila e luminosa onde os melros devem estar a ensaiar as melodias para a Primavera que 

desponta. O sol vai cada vez mais alto, a calma da madrugada foi agora substituída pelos 

carros apressados que buzinam, como querendo acordar-me dos meus devaneios egoístas.  

Volto a olhar o meu caderno, durante os minutos que passei ali, a pensar no meu 

regresso, folhei-o vezes sem conta, olhava os desenhos mas não os via realmente. O meu 

pensamento vagueava com a brisa que agitava as folhas tenras das árvores novas da Praça. 

Levanto-me decidido a ver o que tinha mudado na minha terra, mais tarde iria ver o que tinha 

mudado na minha casa e mostrar a todos o que tinha mudado na minha vida. 

Ando pelas ruas, agora cheias de gente, muita gente nova, demasiada gente nova, 

gente que nunca vi, gente da qual não sei o nome como sabia quando saí. De onde vieram? O 

que fazem na minha terra? Talvez tivessem vindo de longe e tal como o meu avô e se 

tivessem apaixonado pela vila que eu nunca deixei de amar. Talvez tenham encontrado nas 

águas quentes o calor que lhes faltava nas grandes cidades, ou o movimento que não sentiam 

nas aldeias pequenas. Talvez...  

Nem tudo mudou. As lojas são as mesmas, mais modernas, mais aprumadas. As 

pastelarias e cafés continuam a ser o ponto de encontro dos homens que discutem a política e 

o futebol como questões da mais vital importância. Reconheço algumas caras, estão mais 

velhos. O fervor com que falam parece o mesmo. Esta é a vida deles. São ciosos das suas 

opiniões e debatem-se por elas com unhas e dentes. É possível que já tenham discutido o 

mesmo assunto com as mesmas pessoas várias vezes; mas continuam a fazê-lo. Gostam da 

emoção da troca de argumentos, da ginástica mental, do debate de ideias... 

Alguns observam-me quando passo. Parecem recordar-se de mim, mas não sabem de 

onde. Não reconhecem nas minhas roupas velhas de caminhante, nos meus cabelos sujos e 

despenteados de noites dormidas em cabinas de camião, na minha pele queimada pelo sol de 
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todas as estações, aquele rapaz de boas famílias, que era considerado pelas mães e avós de 

Vizela, como um bom partido para as suas filhas. É verdade, também eu estou mais velho; 

deixei de ser rapaz para passar a ser homem, um homem que gosta de ser como é e que 

aprendeu a conviver consigo mesmo. Olham para mim, que lhes sorrio ao passar, e ficam 

intrigados, comentam entre si. Talvez algum consiga lembrar-se de quem sou. 

Estou satisfeito, os homens da minha terra também não mudaram. São iguais a muitos 

dos homens que encontrei pelo caminho, a mesma paixão pelos assuntos que se cruzam nas 

suas vidas, o mesmo ritual de reunião, sempre no mesmo sítio, à mesma hora, com as mesmas 

pessoas, os mesmos argumentos.  

Se calhar o mundo parece-nos muito diferente mas acaba por ser igual em todo o lado. 

As pessoas são sempre pessoas, por mais que mudemos de país, de cidade. Os sentimentos 

são os mesmos, a única coisa que muda são os nomes com que os rotulamos no armário da 

existência. O amor é sempre amor, a raiva é sempre raiva. Via estes homens terem as mesmas 

conversas em várias cidades por onde passei, as expressões, os temas, os locais... eram os 

mesmos, com pequenas variantes a cor, no aspecto, nas comidas e bebidas que apresentavam 

e ofereciam. É como se o mundo fosse um banquete, com vários pratos com os mesmos 

ingredientes mas todos com sabores diferentes. Agora, que cheguei a Vizela e vejo os mesmos 

homens que durante sete anos me viram passar e me fitaram com um olhar curioso, sei que 

este prato tem o sabor da comida de casa, os temperos da nossa mãe, a familiaridade do 

paladar que nos deixa com água na boca só de saber que vamos poder comê-lo. 

Olho as ruas, que continuam iguais. Sei que foram palco de muitas lutas, durante 

muitas décadas. O jardim não mudou, tem agora uma estátua de Vizela Romana que vela pela 

história antiga da vila termal. Os canteiros estão cuidados, os reformados e crianças 

continuam a passear no jardim... um bom hábito que não se perdeu.  

Dou por mim a pensar que as coisas pouco tinham mudado desde que parti. Sete anos 

é pouco tempo para uma terra mudar, mas não é pouco tempo para uma pessoa mudar. Acho 
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que eu tinha medo das mudanças, porque não sabia muito bem como lidar com elas. A maior 

mudança ocorreu em mim e eu sei que o meu medo de voltar deve-se ao facto de não saber se 

esta continua a ser a minha terra. Será que depois de conhecer o mundo quero voltar para cá? 

Será que depois desta vida de nómada, de caminheiro sem bússola, sem amarras, vou querer 

prender-  sei. É 

isso que tenho de descobrir; é nisso que penso enquanto caminho, com a minha velha mochila 

ao ombro. No fundo sei que tenho de escolher entre a minha vila, que agora é cidade e me 

escolheu para viver, e a minha velha mochila que traz lá dentro a vida que eu escolhi. Não é 

fácil, sei que não é. Os sentimentos por uma e por outra são demasiado fortes. 

Entro no parque. Continua vazio. As pessoas ainda não ganharam o hábito de irem 

passear para o parque, talvez por hoje ser dia de semana, talvez porque a fúria dos centros 

comerciais, dos cinemas e parques de jogos tenham substituído o prazer dos passeios sem 

pressa por entre as árvores do parque. Entro no parque e vou olhando as árvores. Algumas 

levei-as comigo, desenhadas no caderno. Tenho ramos de eucaliptos debruçados sobre o rio, 

camélias floridas, e os vimes chorões. Vi muitos parques, florestas a perder de vista, com 

árvores centenárias. Percorri os trilhos das Montanhas rochosas do Canadá, vi rios de águas 

claras, imagens da natureza que nunca pensei ver. Guardei tudo na minha memória, mas 

poucos ficaram no meu coração, onde trago as imagens que fazem parte de mim e onde está o 

parque, que me viu passar de criança a adolescente, de adolescente a adulto. Agora regresso a 

este parque não apenas adulto, mas homem feito. Vim mostrar-me dar-me a conhecer para 

que as árvores não estranhem a mudança que ocorreu em mim. Elas sabem que vão continuar  

a ser especiais. 

Cruzo-me com duas banhistas que aproveitaram a manhã para um passeio ao ar livre. 

Não são novas. Têm os cabelos brancos, a pele clara e vestem-se com roupas que um dia já 

estiveram na moda. Fazem-me lembrar a minha avó. Soube que tinha morrido, deve ter sido 

há cerca de dois ou três anos. Chorei muito; chorei por não poder despedir-me dela, chorei por 
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não lhe ter explicado os motivos da minha partida. Queria poder falar com ela agora, dizer-lhe 

que também ela tinha ido comigo na viagem e que era com ela que me aconselhava quando 

me sentia perdido. Quando soube já era tarde. Não podia voltar para me despedir, estava 

longe de tudo e de todos. Foi uma das alturas em que mais me arrependi de ter abandonado a 

minha casa e a minha terra. Sei que a minha avó me perdoou. O coração de avó consegue ser 

ainda maior do que o coração de mãe. 

Olho para o céu. Há muitos anos que não tenho relógio. Troquei-o por comida ou por 

roupa, não me lembro bem... se calhar ofereci-o a algum miúdo em África em troca de um 

sorriso. Olho para o céu, deve ser meio-dia. O sol está a pique o céu está tão azul como os 

miosótis que a minha irmã costumava apanhar quando éramos crianças. Será que ela já casou?  

De repente sinto uma saudade incrível de a abraçar, de beijar a minha mãe, de correr para os 

braços do meu pai e pedir-lhe desculpa e chorar com ele pelo regresso, não do filho pródigo 

que nunca fui, mas do curioso impulsivo que quis realizar os seus sonhos. Foi esta luz, filtrada 

pelas folhas das árvores ainda trémulas que me afogueou o meu espírito, já de si afogueado. 

Foram estas árvores que albergaram os meus primeiros beijos, roubados a bocas rosadas, que 

me deram as boas vindas a casa e me fizeram perceber que finalmente podia pousar a minha 

velha mochila, guardar as memórias para contar aos filhos que tive vontade de ter, para poder 

passear com eles por entre aquelas árvores.  

Saí a correr do parque. Passei a correr as ruas da minha vila, que ia passar a ser a 

minha cidade. Enquanto corro reparo nos olhos das pessoas que me observam espantadas, 

como se não fosse normal eu ter tanta pressa, como se não fosse normal um homem correr 

rindo e chorando ao mesmo tempo. 

Eles não entendem que eu passei um quarto da minha vida a tentar encontrar esta 

saudade que só senti agora que cheguei à minha terra e me encontro com as minhas raízes 

com as minhas memórias de infância. Eles não entendem que este é o lugar mais bonito do 

mundo, porque é especial para mim, porque desde que nasci me prendeu a ele. Não entendem 
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porque não passaram pelo que passei, por todas as alegrais e tristezas, por uma luta diária e 

constante, para me encontrar de novo. Não entendem porque tenho pressa em chegar a casa, 

porque nunca saíram de casa, porque estiveram sempre protegidos por esta terra de lutadores, 

pelo olhar atendo do S. Bento, que do alto do seu monte vigia a cidade e protege todos os 

vizelenses. 

Abrando o ritmo, estou ofegante e feliz. Não sei como vou ser recebido, não sei o que 

me espera, que palavras vou ouvir, que palavras vou dizer. Não sei, sinceramente não sei. Mas 

isso deixou de me assustar. Ao caminhar penso no que vivi e no que quero viver daqui para a 

frente, na minha terra, olhando todas as coisas que me vão aparecendo como se as visse pela 

primeira vez.  

Andei pelo mundo à procura da calma e da paz de espírito que encontrei à medida que 

o dia de hoje avançou, desde que cheguei de madrugada, quando duas estrelas ainda 

preguiçavam no céu. Aprendi muito; mais do que teria aprendido de tivesse estudado nas 

melhores escolas, mais do que teria aprendido se tivesse lido todos os livros já escritos. 

Aprendi a dar valor às coisas pequeninas, a dar valor às raízes, a dar valor aos sentimentos, 

bons e maus. Aprendi a chamá-los nomes diferentes e a senti-los com mais intensidade. 

Aprendi que toda a gente tem um lugar no mundo onde se sente em paz. Por vezes pode 

demorar algum tempo a encontrá-lo, o mundo é tão grande... mas é preciso ir à procura, como 

eu fiz. Sair e deixar que os olhos se deliciem com as coisas mais belas ou que fiquem 

chocados com as imagens do sofrimento que terão de enfrentar. É preciso sair para voltar a 

entrar com outra visão: o olhar do turista, o olhar da criança, o olhar de quem vê as coisas, 

que sempre estiveram diante dos seus olhos, pela primeira vez. O olhar de quem não tem 

medo de ver e voltar a olhar e pedir para ver de novo. 

Tenho dois ou três quilómetros pela frente. São a última parte do troço da minha 

caminhada... são a parte mais bonita! Estou feliz por regressar. Regressei na hora certa. 

Afinal, como dizem os provérbios antigos, que ouvi por várias vezes e em várias línguas: o 
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regresso é sempre a melhor parte da viagem; Afinal, as folhas verdes e trémulas dos carvalhos 

ainda são as mesmas da minha infância. 

 

Sandra Marisa dos Santos Pinheiro 

 


