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Capítulo 1

Era uma vez uma menina que se chamava Margarida. Brincava e adormecia num lugar com estátuas altas e árvores mais
altas ainda. As estátuas eram anjos ou homens com círculos de
metal em cima da cabeça, cercados por dentes-de-leão e margaridas-do-monte. Será que um dia terei um círculo em cima da
cabeça?, pensava a Margarida, contornando os anjos silenciosos
que a olhavam de cima. Os anjos e os homens estavam sentados em colunas de pedra, escritas com letras e símbolos estranhos. Eram frases recobertas por musgos e líquenes esverdeados
e poeirentos. Devem ser os nomes e os pensamentos deles, pensava
a Margarida.
As árvores eram carvalhos, álamos e plátanos, enfeitados de
folhas verdes e prateadas, ondulantes, com pardais e cotovias bastante atarefados a chilrearem e a saltarem de ramo para ramo. As
andorinhas faziam os ninhos nas varandas das casas e as cotovias
faziam covas no chão para se aquecerem, com os ovos pequeninos debaixo de si. As andorinhas e as cotovias tinham chegado
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no primeiro mês da primavera e precisavam de um lugar seguro
para procurarem alimento e ensinarem os seus filhotes a voar.
Quando chegava o mês de junho e o Sol estava alto e quente,
os passarinhos saíam de dentro dos ovos. Furavam a casca e diziam, mesmo com os olhos fechados:
– Olá, pai! Olá, mãe!
Quando tinham fome ou estavam sozinhos, os passarinhos
faziam tanto barulho que mal se ouviam as conversas das pessoas e os ruídos do largo. Nem mesmo os sinos da igreja abafavam aquela grande orquestra a desafinar. As árvores ficavam
um pouco chateadas e abanavam os ramos para calarem aquela
confusão, e só depois é que as crianças e os animais adormeciam
na noite deitada sobre os campos e sobre as montanhas, dividida
pelas casas e jardins da cidade.
A Margarida, deitada na alcatifa do quarto, sorria com os cotovelos no chão e as mãos apoiadas nas duas bochechas coradas.
Ficava horas a olhar o jardim, as árvores e os carros que passavam. Nunca se cansava de olhar.
A Margarida olhava dali, da única janela branca das casas do
largo, e pensava como seria bom se as flores, as árvores, os pássaros e as estátuas soubessem falar e sentir como ela. Adormecia
a pensar que um dia seria como a árvore em frente da sua casa,
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cheia de folhas e pássaros agitados, com borboletas e gatos em
torno de si.
O pai da Margarida trabalhava longe e deveria estar a chegar de comboio. Era professor de muitas crianças e, por isso,
não podia fazer-lhe companhia nem levá-la a passear durante os
dias em que trabalhava. Só vinha ao fim de semana. A mãe trabalhava numa fábrica e chegava sempre muito tarde, por vezes
quando a manhã começava ou quando a madrugada acabava.
A Margarida nunca sabia quando é que a manhã e a madrugada
começavam ou acabavam. Por isso, aprendeu a viver sozinha. Arrumava a casa depois das aulas, preparava o jantar para a mãe
e lia os livros espalhados pelas estantes da sala. As estantes, feitas
de pinho claro, chegavam até ao teto e tinham mais de mil livros!
A Margarida costumava ler sempre que chegava da escola ou estava de férias. Lia especialmente livros sobre anjos e fadas. Às
vezes, enquanto lia e esperava pela mãe, pressentia uma sombra
quase humana atrás da porta e sorria-lhe. Deve ser a fada que
cuida de mim, pensava ela. A Margarida acreditava em fadas.
A Margarida não entendia a razão de as pessoas trabalharem
tanto para depois não terem tempo para a família. Ela levantava-se e deitava-se sozinha. Às vezes, saía da cama, vestia-se e deitava-se debaixo da árvore que ficava em frente do seu quarto. Se
começava a chover, a árvore abria os ramos e colhia a chuva e a
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claridade, para que ela pudesse dormir descansada. A Margarida
nunca reparou que a árvore era amiga dela e que tinha muitos
olhos pequeninos escondidos no tronco. A árvore protegia-a da
chuva, do vento e afastava as vespas, as moscas e os mosquitos
que se aproximavam dela.
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