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1| O rio 

 

Ele e o seu irmão chatearam-se por causa de uma campeonato que estavam             

a fazer num videojogo de corridas de carros. Deixou o irmão com a consola e foi dar                 

uma volta pela margem do rio que passava não muito longe da quinta onde viviam.  

 

Sabia-lhe sempre bem passear no campo, enterrando os pés na terra húmida,            

apanhando pedras e atirando-as para longe. Aqui e ali cheirava e por vezes             

apanhava uma bonita flor que punha alegremente em equilíbrio na sua orelha. 

 

Punha as palmas das mãos nos troncos das árvores. Inocentemente pensava que            

conseguia sentir a sua pulsação, ao fim de contas as árvores têm uma espécie de               

sangue – a seiva, como lhe tinha ensinado a sua professora. E ele gostava de tentar                

perceber essa pulsação na casca e na cortiça das árvores.  

 

Quase sempre pensava que teria de arranjar um estetoscópio, como o que os             

médicos usavam para ouvir o bater do coração e a pulsação da corrente sanguínea.              

Mas só se lembrava disso quando andava pelo campo. 

 

Parava a ouvir os pássaros que cantavam e chilreavam. Ficava a pensar que os              

pássaros cantavam para ele e isso fazia-o sentir-se especial. Dava pulos de alegria             

e não vendo onde punha os pés, acabava sempre por se enterrar e ficar com os                

ténis sujos com lama e com pedaços de erva verde e fresca.  

 

O dia estava limpo, apenas algumas nuvens pintavam o vasto azul do céu. Os              

pássaros aceleravam em voos picados uns atrás dos outros, pareciam as           

personagens da corrida do jogo que estava a fazer com o irmão. E pensou              

fortemente que gostaria de poder ser um herói de um jogo que desse a volta ao                

mundo e pudesse andar por todo o lado. 

 

Ia ele pela margem direita do rio, no sentido contrário ao da corrente, vendo aqui e                

ali sapos que saltavam e se escondiam à sua passagem. Pequenos alfaiates que             
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mais pareciam grandes mosquitos, pululavam com as suas longas patas pela           

superfície da água, como se estivessem a dançar uns com os outros. 

 

Já se tinha perguntado muitas vezes, onde seria a nascente do rio, nalgum sítio              

deveria começar a brotar a água, talvez de uma rocha, talvez de um buraco no meio                

de algum sítio. E já tinha dito muitas vezes ao seu irmão, que um dia ainda havia de                  

caminhar, caminhar, caminhar até chegar à nascente. Para matar a sua curiosidade            

e vir na corrente fora, boiando e nadando na água. 

 

Enquanto mais uma vez esta ideia lhe surgiu na cabeça, ao mesmo tempo pensou              

que ainda não seria o dia. Pouco tempo depois, uns 20 passos depois, procurou              

uma pedra seca na margem e sentou-se a ver a corrente da água do rio, e mais                 

uma vez a pensar de onde viria ela. 

 

Como o tempo estava ameno, até um pouco quente para o início da primavera, sem               

pensar duas vezes, tirou os ténis e as meias azuis, e meteu primeiro o direito,               

depois os esquerdo, os dois pés dentro da água fresca do rio.  

 

Teve um arrepio de frio, mas não se importou, porque a sensação de frescura da               

água a passar entre os dedos dos seus pés era bem maior que o arrepio que tinha                 

sentido. Assim ficou com um sorriso nos lábios a olhar as pequenas ondulações que              

o rio fazia à volta dos seus tornozelos. 

  

A água tem uma grande sabedoria, não perde tempo e contorna sempre os             

obstáculos para não perder tempo.  

Ali se deixou ficar a ouvir os pássaros a cantarem para si, o som da corrente do rio e                   

os latidos de uns cães lá longe. Pensou que estava melhor ali do que em casa a                 

jogar com o irmão. E sorriu. 

 

Quando olhava para o rio, parecia que os pássaros estavam na água a nadar, mas               

era o reflexo do voo desses pássaros na água. Pensou que também poderia ver os               
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peixes a nadar no céu e recostou-se para trás, ficando deitado em cima da pedra e                

com os pés dentro da água.  

 

Olhava o azul do céu na procura dos peixes a voar, mas só viu os pássaros a                 

fazerem voos picados até à água para apanharem algum alfaiate distraído com a             

sua dança. Esses voos picados acabaram por lhe salpicar o corpo dando-lhe uns             

pequenos arrepios de frio quando a água tocava a sua pele quente do sol.  

 

Alegremente distraído como estava, não reparou que um peixe se tinha aproximado            

do seu pé direito e parecia que o olhava fixamente.  

 

A água fazia pequenas ondulações em volta da cabeça levantada do peixe e dos              

seus tornozelos. Fazia pequenos círculos que se propagavam lentamente pela          

água, aumentando o seu diâmetro até desaparecerem e se desfazerem por           

completo na corrente do rio.  

 

E o peixe continuava ali! Parecia que se tinha transformado numa pequena estátua,             

a olhar fixamente para ele e não se mexia. Estava certamente à espera que ele               

desviasse a atenção do céu para olhar para ele. Mas como ele não tirava o olhar                

das nuvens e do movimento dos pássaros, o peixe resolveu chamar por ele. 
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2 | O peixe  

 

-  Hey! Pssssst, psssst! Hey! Psssssssst! 

 

Fez o peixe várias vezes com a sua pequena boca, mexendo os seus bigodes e               

abrindo as guelras enquanto abanava a barbatana para se poder manter à            

superfície. Mas, ele continuava absorvido pela beleza do céu e das danças dos             

pássaros. 

 

O peixe, já desesperado por ele não lhe ligar atenção, resolveu dar um mergulho              

bem fundo e vir à superfície com toda a força e dando um salto com a barbatana,                 

atirou com água para cima dele. 

 

Agora sim, tinha conseguido a sua atenção! Ele foi apanhado de surpresa com a              

quantidade de água que lhe caiu na barriga. Meio assustado, ergueu-se e ficou             

sentado na pedra a olhar para o peixe.  

 

Estava atónito e espantado ao mesmo tempo. Piscou os olhos várias vezes e             

pensou se estaria mesmo aquele peixe a olhar para ele? 

 

- Que cara de espanto é essa? - perguntou o peixe.  

 

Ele não conseguiu dizer nada, nem sequer mexer-se da posição em que estava. 

 

- Parece que nunca viste um peixe a falar. - Continuou o peixe. - Talvez nunca               

tenhas visto mesmo. Mas acredita que estou a falar contigo.  

 

Ele continuou sem se mexer apesar de estar a recuperar do espanto da situação e               

lá gaguejou uns sons que não chegaram a ser palavras. 

 

- Não consegues falar?! Ou és mal educado? - dizia o peixe com um ar              

trocista.  
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Ao fim de uns instantes, lá conseguiu articular a seguinte frase enquanto mudava             

daquela posição paralisada de espanto e devagarinho tirava os pés de dentro de             

água: 

 

- Mas os peixes falam? Como é possível?  

 

O peixe rodopiou dentro de água, deu dois mergulhos e voltou a salpica-lo. Parecia              

mesmo que estava a gozar com ele. E disse: 

 

- Não tenhas medo de mim! Sabes que por vezes os sonhos tornam-se            

realidade.  

 

Ainda muito confundido com a situação e procurando uma posição mais confortável            

para ver se o ajudava a pensar e perceber o que lhe estava a acontecer, disse para                 

o peixe: 

 

- Parece que estou num videojogo e tu és uma das personagem que me             

aparece no caminho.  

 

E acabando de dizer isto, lá conseguiu esboçar um sorriso. O peixe deu mais um               

mergulho e quando veio ao cimo disse-lhe: 

 

- Talvez seja mesmo isso que está a acontecer! Estás dentro de um videojogo             

onde és o herói da história.  

 

E voltou a dar outro mergulho. Como já estava mais consciente que o peixe estava               

mesmo a falar com ele, perdeu o medo e o receio da situação e perguntou ao peixe: 

 

- Mas como é que isso é possível? Como é que vim parar a um jogo, se nada                 

fiz? E se bem me parece – tocando a terra húmida e a água fresca – estamos                 

no mundo real e não dentro de uma máquina de jogos!  

 

5 



O peixe deu umas voltas sobre si mesmo e disse-lhe:  

 

- Se acreditares, tudo é possível. E não te recordas do que vinhas a pensar e               

desejar quando vinhas aqui para o rio?  

 

Agora já não estava a gostar nada da conversa. Então mas o peixe sabia o que ele                 

pensava? Nem ele próprio se recordava do que tinha pensado, se é que tinha              

pensado fosse o que fosse. Ficou um pouco furioso e levantando o seu tom de voz,                

perguntou ao peixe: 

 

- Mas como sabes tu o que eu penso?  

 

O peixe parecia que sorria com os seus movimentos dentro de água. Ele continuou              

a dizer-lhe: 

 

- Vá! Se és assim tão inteligente e sábio, diz-me o que é que eu pensei!  

 

O peixe parou de imediato a sua movimentação na água e rapidamente lhe disse: 

 

- Pensaste que gostarias de ser um herói de um jogo e poder dar a volta ao                

mundo. Estou certo ou não?  

 

E dizendo isto, mergulhou e desapareceu na água. Novamente ele ficou paralisado            

e um pouco assustado, como é que o peixe sabia o que ele tinha pensado!?  

Ficou neste estado alguns segundos, até tomar consciência que o peixe tinha            

desaparecido e começou a chamar por ele aos gritos: 

 

- Peixeeee! Oh peixeeeee! Peixeeeee! Agora desapareces?! Anda cá! Não         

sejas covarde! Anda cá!!  

 

E ao dizer isto baixou-se, pôs-se de joelhos e começou a mexer na água como se                

tentasse ver melhor o que estava por baixo da superfície, na esperança de             
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encontrar o peixe. Mas parecia mesmo que o peixe tinha desaparecido. Ainda gritou             

mais algumas vezes por ele e voltou a mexer na água para ver se o encontrava,                

mas nada.  

 

Acabou por voltar a sentar-se na pedra onde estava e voltou a meter os pés               

descalços dentro da água do rio. E enquanto pensava no que tinha sucedido,             

pensava também se estaria a sonhar ou se como o peixe lhe tinha dito, estaria               

mesmo dentro de um jogo, ao fim de contas esse tinha sido o seu desejo. E                

enquanto estava com estes pensamentos, eis que o peixe apareceu no meio dos             

seus pés e disse:  

 

- Como te disse antes, se acreditares tudo é possível! E estás mesmo dentro             

de um jogo, basta tu quereres!  

- E se eu não quiser? – perguntou ao peixe. 

- Basta ires embora.  

 

O peixe voltou a desaparecer. 

 

- Espera! Espera! - gritou ele, levantando-se de um salto.  

 

O peixe apareceu e ele disse: 

 

- Mas tens de me explicar melhor, por favor!  

 

O peixe rodopiou sobre si mesmo numa dança alegre e divertida que fez com que               

ele ficasse com um sorriso, e o seu receio por tudo aquilo cada vez menor.  

Então o peixe explicou-lhe que o espírito da natureza que anda sempre pelos             

campos, pelos mares, pelos rios, pelas montanhas, pelo ar e por toda a terra, tinha               

ouvido o desejo dele querer ser um herói e dar a volta ao mundo. E resolveu                

conceder-lhe o desejo. 
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A forma de o fazer era através da água, porque a água dá a volta ao mundo.                 

Apenas tinha de se deixar ir nela. Como?, perguntou ele. A resposta do peixe, já a                

devem saber, foi que bastava ele acreditar. No entretanto desta conversa, ele tinha             

voltado a pôr os pés dentro da água e com movimentos calmos, tocava no peixe de                

mansinho. O peixe perguntou: 

 

- Já reparaste que os teus pés e os teus tornozelos quando estão dentro da              

água, desaparecem?  

 

Ele que ainda não tinha dado por isso, parou o movimento dos pés e olhou               

fixamente para eles. 

 

- Oh! – exclamou de imediato – É verdade! 

 

Ora tirava, ora punha os pés dentro da água. Por vezes apenas os dedos, outras até                

por cima do tornozelo. E a parte que fosse, quando dentro da água, era como se                

desaparecesse, mas estava lá, diluído na própria água. 

 

- Mas como é possível ?  

 

Perguntou ele ao peixe, enquanto continuava maravilhado com esta descoberta. 

 

- O teu corpo é constituído por muita água, cerca de 75% do teu corpo é água.                

E o que te está a acontecer é que o espírito da natureza te deu a                

possibilidade de fazeres com que a água do teu corpo se misture com a água               

do rio. Sem deixares de ser tu mesmo, mas com o poder de sentires e seres                

água, fluída, cristalina e maravilhosa. 

- Então se eu me meter todo dentro de água, desapareço? – perguntou ao             

peixe. 

- Não. Apenas perdes um pouco da tua forma física, mas continuarás a ser tu,              

transformado em água. 

- E como vou respirar dentro da água? E como vou falar contigo? 
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- Não te preocupes com isso, basta acreditares! - respondeu o peixe mais uma             

vez. 

- Oh! Isso é fácil de dizer. - ripostou ele. 

- Oh! E é muito fácil de experimentares. - disse o peixe.  

 

E no meio de toda a conversa, ele ia experimentando por cada vez mais bocadinhos               

do corpo dentro de água. Já se tinha submergido até aos joelhos, quando se              

lembrou que tinha os calções, a t-shirt e as cuecas vestidas. 

 

- E a roupa? – perguntou ao peixe. 

- Tu vês-me com roupa? - perguntou o peixe.  

 

Então ele entendeu que se tinha de despir. Despir, não só da roupa que tinha               

vestida, mas daquele receio e daquele medo de não ser como o peixe lhe dizia. Ao                

fim de contas era tudo um jogo, se calhar até estaria a dormir e a sonhar.  

 

E despiu-se, deixando a roupa em cima da pedra na margem direita do rio.              

Enquanto o peixe dava voltas dentro de água e pequenos saltos, como se estivesse              

a dar as boas vindas e a recebê-lo naquela aventura e naquela odisseia que mal               

estava a começar.  

Já estava todo nu em cima da rocha, envergonhado por causa do peixe estar a               

olhar para ele. O peixe percebeu isso, virou-se na outra direcção e disse: 

 

- Já não estou a ver, salta!  

 

E foi isso mesmo que ele fez. Encheu-se de coragem e deu um salto para dentro do                 

rio. Ao início sentiu um arrepio imenso pelo corpo todo que rapidamente            

desapareceu para dar origem a uma sensação de frescura imensa, uma sensação            

sem limites de corpo, sem limites de espaço, porque sentia toda a água do rio.               

Sentia-se água. 
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Era mesmo como o peixe lhe tinha dito: o seu corpo era agora toda a água do rio e                   

se isso não era um jogo, só podia ser mil vezes melhor.  

 

De repente lembrou-se do irmão. Tinha uma vontade imensa de lhe contar o que              

estava a acontecer. De lhe explicar aquela sensação maravilhosa que estava a            

sentir, mas rapidamente a sua atenção foi desviada por um cardume de peixes             

pequenos que passaram por ele, fazendo com que sentisse as suas escamas no             

seu corpo diluído de água, quase que lhe faziam cócegas.  

 

E o peixe que silenciosamente estava a observá-lo, interrompeu todo aquele           

momento e perguntou-lhe: 

 

- Então e a respiração?  

 

Pois era, pensou ele. Tinha-se esquecido disso, de respirar, mas não estava morto.             

Muito pelo contrário, nunca tinha sentido tanta vida no seu corpo que era agora              

imenso como a água. Era água. O seu movimento era como o da água, equilibrado,               

flexível, bonito. 

 

Era como se o seu corpo fosse elástico: podia sentir aquela pedra que estava longe               

ao mesmo tempo que podia brincar com o peixe e sentir as suas escamas. Como               

podia ir até à nascente e voltar no mesmo instante ao sítio onde estava. Não havia                

videojogo que pudesse ser mais fantástico do que aquilo. 
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3 | Tartaruga 

  

Já habituado ao seu novo corpo e ao novo estado dentro de água, seguia o               

peixe sem fazer perguntas. A sensação de se sentir parte do rio, da água, dos               

peixes, das pedras e das plantas, fazia com que se sentisse muito bem. Sentia que               

fazer parte daquele cenário, daquele todo e de toda aquela vida era sem dúvida,              

melhor do que um jogo. Sentia-se um sortudo, por estar a ter a experiência de ser                

água. 

 

O peixe deixou-o sem nada dizer durante um tempo. Sabia que ele estava contente,              

pelas ondulações e ondas que fazia com o seu fluir. Poderíamos dizer que parecia              

um peixe na água, como se sempre tivesse sido aquele o seu lugar.  

 

O peixe perguntou se ele gostaria de saber mais sobre a água. Ele nem pensou               

duas vezes a responder que sim. Então o peixe disse para o seguir. Iriam até um                

curva do rio onde vivia uma tartaruga que era bióloga e grande conhecedora do que               

é a água.  

 

E lá foram os dois, deslizando pela corrente, brincando um com o outro e fazendo               

adeus aos outros peixes e plantas que encontravam. Até que chegaram à curva que              

o rio fazia, perto de uma enorme pedra onde morava a tartaruga. Lá estava ela               

muito calma a observar uma alga que tinha ido parar à sua carapaça.  

 

O peixe fez um olá, abanando a cauda várias vezes, ao que a tartaruga respondeu               

com um aceno da sua pata esquerda, muito demorado pois ela era muito lenta.  

Ele ficou a pensar como deveria cumprimentar a tartaruga. Não tinha cauda como o              

peixe e as suas patas eram um pouco diferentes às da tartaruga. Resolveu             

simplesmente sorrir à tartaruga. A tartaruga disse para o peixe: 

 

- Estou a ver que trazes aqui um amigo novo. 

- Sim, é verdade. Tão novo que ainda se está a ambientar ao rio e à água.  
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Então a tartaruga virou-se para ele e perguntou: 

 

- E sabes o que é a água? 

- Sei! É uma coisa maravilhosa!  

 

E lá brincava ele indo e vindo ao fundo do rio e voltando com uma velocidade                

incrível que fazia as plantas e os peixes balançarem à sua passagem. 

 

- Sem dúvida que é. - respondeu a tartaruga, ajeitando-se lentamente na sua            

pedra e acrescentou - Mas sabes realmente o que é a água?  

 

Ele ficou calado e parou de ondular. 

 

- Aprende, aprende! Olha que a tartaruga é mesmo sábia. Até eu vou estar             

com atenção para aprender um pouco mais. - disse o peixe.  

 

Girou alegremente sobre si e procurou um sítio na pedra para poder descansar e              

ficar atento ao que a tartaruga tinha para dizer. A tartaruga continuou: 

 

- A água é uma substância maravilhosa como tu disseste, que está dentro de             

ti, nas tuas células, no teu sangue, nas minhas células, dentro de mim, dentro              

do peixe, dentro desta pedra, à nossa volta, dentro da tua casa nas tubagens              

e pelas torneiras, no jardim da tua casa, na tua escola, no mar, nas nuvens,               

nos pássaros, nas árvores, nos frutos e nas flores, no mel, nas abelhas...  

 

A tartaruga faz uma pausa para respirar e continuou: 

 

- Podemos perceber que a água está presente em tudo e em todo o lado. Já               

tinhas pensado nisso? 

- Não, confesso que não sabia que a água está em todo o lado. Nunca sequer               

tinha pensado nisso. Mas como é que isso é possível?! Como é que a água               

pode estar presente em todo o lado?!! 
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Dizia ele muito agitado, interessado e atento no que a tartaruga lhe estava a dizer. A                

tartaruga tirou um livro debaixo da pedra onde se encontravam, abriu o livro,             

procurou, procurou e disse: 

 

- Então vamos lá ver se te consigo explicar cientificamente o que é a água.              

Para isso temos de ir para um mundo muito, muito pequeno, microscópico e             

abstracto de átomos e moléculas,  onde tudo é vibração. 

- Átomos e moléculas?! - interrogou-se ele na procura da resposta da           

tartaruga.  

 

A tartaruga percebendo a sua inquietação, continuou: 

 

- Sim! Mas eu vou explicar melhor, não te preocupes. A água é formada por              

partículas muito pequenas chamadas átomos que agrupados formam        

moléculas. 

- Átomos agrupados que formam moléculas? – perguntou ele meio confuso. 

- Sim, pequenas partículas microscópicas que se juntam umas com as outras           

dando origem às moléculas. No caso da água é H2O.  

 

Rapidamente ele interrompe a tartaruga e diz: 

 

- Ah! Isso eu já ouvi! H2O é a fórmula química da água, certo?  

 

A tartaruga com as suas patas achatadas e longas e muito devagar, bate-lhe             

palmas e disse: 

 

- Muito bem! Estás a ver, até sabes a fórmula química da água. E sabes o que                

significa o H e o O? 

- Pois, isso acho que não sei mesmo. - disse ele meio envergonhado e triste.  
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A tartaruga entretanto faz um sinal ao peixe, que saiu do seu descanso na pedra e                

foi ao fundo buscar três pedrinhas: duas muito similares e uma um pouco maior que               

as outras duas. Com as pedrinhas em cima da pedra da casa da tartaruga, onde se                

encontravam todos, a tartaruga continuou: 

 

- Não fiques assim, é natural não saberes qual é a constituição química da             

água. Vamos ver se te consigo fazer perceber com estas pedrinhas. Como            

tinha dito antes, a água é formada por moléculas que por sua vez são              

formadas por átomos.  

 

A tartaruga coloca as duas pedrinhas mais pequenas lado a lado e diz: 

 

- No caso da molécula da água é formada por dois átomos de hidrogénio, que              

é um elemento mais abundante da crosta terrestre e um átomo de oxigénio. 

 

Pega na terceira pedra um pouco maior do que as outras e coloca-a no meio da                

outras mais pequenas, colocando-as em contacto e continuou: 

 

- Estes 3 átomos a vibrarem e agrupados dão origem à molécula de água que              

como tu bem disseste é H2O. O que tu não deves saber é que uma simples                

gota de água é constituída por milhões de moléculas como esta. Por isso             

imagina os milhões de milhões de moléculas de água que existem aqui na             

água do rio e pelo mundo fora.  

 

Na cara dele apenas se via uma expressão de admiração e completa surpresa pela              

informação que a tartaruga lhe estava a contar. Apenas conseguiu abrir a boca e              

dizer: 

 

- Uau! 

- E esta é apenas uma das formas em que podemos encontrar a água, no seu               

estado líquido, pois também a podemos encontrar no estado sólido e no            

gasoso, sabias? - perguntou-lhe a tartaruga. 
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- Sim, isso acho que sei. O estado sólido é o do gelo e o dos icebergs. O                 

gasoso, não tenho a certeza, mas acho que é o das nuvens e o do vapor de                 

água, será? 

- Muito bem! - respondeu a tartaruga com mais um aplaudir de palmas tão             

lento, tão lento que quase deu sono.  

 

O peixe que estava muito quieto a ouvir e observar a tartaruga também saiu da sua                

calma e bateu com a sua cauda na pedra. A tartaruga continuou: 

 

- E sabes que a quantidade da água no nosso planeta é a mesma há milhões e                

milhões de anos? 

- A quantidade de água no planeta Terra é a mesma há milhões de anos?!              

Então mas está sempre a cair água da chuva e a desaparecer água pelos              

canos das casas, pelo terra também desaparece a água... Desculpa, mas           

não consigo entender. - disse ele muito desconfiado.  

 

O peixe também ficou de barbatana levantada e em sentido. De facto parecia muito              

estranho. Então a tartaruga explicou: 

 

- Então oiçam! Desde o primeiro dilúvio que aconteceu há muito mais de 4 mil              

milhões de anos, quando o planeta terra não era nada como é hoje, antes              

ainda do tempo dos dinossauros. A temperatura da atmosfera desceu o           

suficiente para que o vapor de água que existia à volta do planeta,             

condensasse e dessa forma, foi como se um imenso oceano caísse do céu,             

surgindo assim o planeta que ainda hoje é azul quando visto dos céus. 

- Pois é! É azul, mas chama-se terra. - disse rapidamente interrompendo a            

tartaruga, que respondeu: 

 

- Não podia concordar mais contigo. De facto chama-se Terra apesar de ser            

constituído por mais de metade de água, cerca de 70% do planeta é             

constituído por água. Mas deixa-me acabar o meu raciocínio sobre a           

quantidade de água no planeta. 
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- Desculpa! - disse ele meio envergonhado.  

 

A tartaruga continuou: 

 

- A água está em movimento contínuo há milhões e milhões de anos, graças             

ao seu ciclo: o ciclo da água ou ciclo hidrológico, onde a água sofre              

mudanças de estado. Dos mares é evaporada água, através do calor dos            

raios de sol. A água sob a forma de vapor é transportada a grandes              

distâncias e quando chega a uma zona mais fria condensa e forma nevoeiros             

e nuvens, a partir dos quais se dá a precipitação ou chuva.  

A água da chuva, pode evaporar novamente ou cair nos rios, como este por              

exemplo, e nos lagos. Chama-se a isso, o escoamento superficial. Pode           

ainda infiltrar-se no solo, que é chamado escoamento subterrâneo. Quer o           

escoamento superficial, quer o escoamento subterrâneo, vão desaguar e         

chegar aos oceanos directa ou indirectamente, através dos cursos de água. E            

novamente o calor do sol evapora a água e voltamos ao início do ciclo.  

 

A tartaruga quando acaba de falar, olha para os dois que estão com os olhos muito                

abertos e muito atentos a ouvir a sua descrição. 

 

- Uau! Fantástico! - disse ele enquanto o peixe batia novamente com a sua             

barbatana. E acrescentou: 

 

- É mesmo uma aventura ser água. Não fazia ideia que tudo isso acontecesse.             

Sempre que abro a torneira, sai água, nunca tinha pensado de onde vinha e              

pelos vistos, dá a volta ao mundo. 

- Fico contente que estejas a perceber a importância e a grandiosidade da            

água, de facto o abrir da torneira não diz muito sobre a água. - disse a                

tartaruga. 

 

Nesse momento, perto de onde eles estavam, passava uma lontra que levava um             

tronco grande e a muito custo lhes deu um olá meio desastrado e continuou o seu                
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caminho com algum esforço. O rapaz olhou para a lontra e pensou que poderia              

ajudá-la. A tartaruga percebendo isso disse: 

 

- Podias ir ajudar a lontra. Concerteza que vai para o dique que fica depois da               

curva do rio. A lontra também sabe muito sobre a água. Vai! 

 

Dito isto, a tartaruga piscou o olho aos dois. O peixe deixou a pedra e esperou que                 

ele se despedisse da tartaruga com um grande agradecimento e acariciando com o             

seu corpo fluido a carapaça da tartaruga. E lá foram os dois, no alcance da lontra                

pelo rio fora.  

 

Quando chegaram perto dela, ele agarrou num dos lados do tronco, o peixe no meio               

e a lontra ficou com a outra extremidade. Os três iam a sorrir na direcção do dique                 

que ficava depois da curva do rio. 
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4 | A lontra  

 

A lontra que era muito brincalhona, começou logo na conversa: 

 

- Então quem és tu, que nunca te tinha visto por estas águas? 

- Sou amigo do peixe. Ele anda a mostrar-me o rio e ensinar-me a importância              

da água. - disse ele, enquanto olhava para o peixe que lhe sorria com a               

cauda. 

- Se és amigo do peixe, também és meu amigo! E um amigo ajuda sempre o               

outro, por isso vão ajudar-me a arranjar o dique. - disse a lontra             

piscando-lhes o olho.  

- Claro que sim! - responderam os dois quase ao mesmo tempo. 

- O peixe sei que sabe. Mas como não te conheço, pergunto-te se sabes o que               

é um dique. - perguntou a lontra ao rapaz. 

- Não tenho a certeza, mas acho que é como as barragens ou parecido… Mas              

posso ir nadar rapidamente e perguntar à tartaruga bióloga que sabe tudo            

sobre a água.  

 

O peixe sorriu mais uma vez com a sua cauda e disse: 

 

- Não me parece necessário. A lontra também é bem conhecedora do que é a              

água e uma esperta em diques. 

 

Enquanto estavam com esta conversa nem deram conta de que já estavam em             

frente do sítio onde a lontra tinha construído um dique há muito tempo atrás. A               

lontra fez sinal aos dois para pararem e deixarem o tronco. Virando-se para ele              

disse: 

 

- Pois melhor do que eu te explicar, é veres pelos teus próprios olhos.  

 

E dito isto a lontra também largou o tronco e deu uma corrida até ao dique. Fez um                  

gesto largo de apresentação ao mesmo tempo que sorriu de orgulho. O peixe disse: 
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- Há mais de 10 anos que a lontra construiu e toma conta desta obra de pura                

engenharia. Para ele e para todos nós habitantes do rio é um grande orgulho. 

- Obrigado! - disse a lontra - E sim, tens razão quando dizes que um dique é                

parecido com uma barragem, apenas tem uma escala e materiais de           

construção diferentes. Aqui usamos o que a natureza nos oferece: troncos,           

pedras, plantas fibrosas, terra e barro. Só não produzimos eletricidade como           

algumas das barragens. É incrível o que a água pode fazer. 

- Lontra, explica-lhe a importância do dique aqui no rio. - disse o peixe. 

 

A lontra que tinha apanhado o tronco entretanto, estava a colocá-lo num buraco que              

havia no parede, para vedar a passagem da água e disse: 

 

- O dique serve para regular o nível da água no rio. Também tem a função de                

fazer com que possa existir áreas de terra seca nas margens depois do             

dique, o que é necessário para alguns animais e plantas.  

- Deixem-me ver se percebi bem: o dique funciona como um regulador do            

volume de água no rio, será isso? - perguntou o rapaz. 

- Muito bem! - disse o peixe dando voltas à volta dele. 

- É isso mesmo! - disse a lontra enquanto se juntava a dar voltas com o peixe                

que exclamou:  

 

- A amiga lontra é uma espécie de um guardião que nós temos.  

- Sabes que a quantidade de água salgada no planeta é muito grande, mas a              

quantidade de água doce, como aqui no rio, é muito, muito pequena. Por isso              

temos de a preservar muito bem. 

 

Dito isto, foi novamente arranjar o tronco no buraco, para a água não fugir e ajeitou                

as pedras, dizendo: 

 

- Ah, é verdade! Já me esquecia. O dique também serve para alguns animais             

poderem atravessar de uma margem para a outra e também poderem beber            
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da água fresca que escapa pelas frestas do dique, com toda a calma e              

segurança. 

 

Ele aproveitou as palavras da lontra e esticando o seu corpo de água, passou por               

um buraco que havia na parede de pedras e troncos do dique.  

Foi surpreendido por voltar a sentir o ar no seu corpo, coisa que já não acontecia há                 

algum tempo. Do outro lado, havia um desnível do rio que dava origem a uma               

pequena queda de água e um pequeno lago, antes do rio seguir o seu caudal               

normal.  

 

Sentiu novamente o ar a tocar-lhe o corpo antes de mergulhar de cabeça             

novamente no rio. Veio à superfície e ficou deslumbrado. Daquele lado do rio havia              

patos e cisnes a nadar na água. Veados e mais lontras a brincarem nas margem.               

Parecia que estava noutro lugar.  

 

A lontra e o peixe que tinham notado a sua fuga, estavam em cima das pedras do                 

dique a observar a sua alegria e admiração por aquela parte do rio. A lontra               

gritou-lhe: 

 

- Sabes que a água foi o meio onde surgiram os seres vivos. Toda a vida têm                

água.  

- Água é vida! - gritou ele, enquanto voltava a saltar para onde estava o peixe               

e a lontra.  

 

A lontra juntou-se a ele dizendo: 

 

- Sabes que quando estavas na barriga da tua mãe antes de nasceres, eras             

quase só água? 

- Estás a brincar comigo! - respondeu admirado. 

- Não. A constituição de um feto, que é um bebezinho ainda em estado de              

embrião é de aproximadamente 97% de água. - disse a lontra. 

- Uau! Começamos todos por ser água. Nunca imaginei! Que coisa fantástica. 
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- Sem dúvida que sim. Mas nem tudo é assim tão fantástico aqui no rio e na                

água. - disse a lontra pouco animada.  

- Não acredito!! Até agora só tenho aprendido e vivido coisas fantásticas. 

- A lontra tem razão. - disse o peixe. 

- Infelizmente sim. Mas melhor do que eu para te contar essas coisas pouco ou              

nada fantásticas, será o amigo lagostim. Ele sim, sabe do que não se deveria              

saber, do que não deveria existir. Vão até ao fundo negro, vão encontrá-lo             

por lá, de certeza. - disse a lontra triste.  

- Oh, estás a deixar-me preocupado e triste. - disse ele enquanto olhava para o              

peixe que lhe respondeu: 

- Não é para ficares, é apenas para saberes mais sobre a água ou o que               

fazem dela e a ela. Mas sim, é melhor irmos ter com o lagostim para te                

explicar tudo. 

 

O peixe começou a nadar na direção contrária ao dique e despediu-se da lontra              

acenando com a sua cauda, como fazia sempre. A lontra para animar o rapaz,              

deu-lhe um grande abraço e fez-lhe cócegas nos pés, o que fez com que ele               

animasse o seu espírito e fosse ter com o peixe mais contente do que estava depois                

de ter ouvido o que a lontra tinha dito. 
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5 | O Lagostim  

  

À medida que se iam aproximando do sítio que a lontra tinha indicado, o              

fundo negro, onde existia um esgoto de uma fábrica, a água começava a ficar              

menos cristalina e menos límpida.  

Viam-se pequenas partículas e impurezas em suspensão na água que faziam com            

que a visibilidade do rio não fosse a mesma. Naquele sítio a água não estava tão                

cristalina. Também havia um qualquer odor um pouco desagradável que não se            

notava no resto do rio.  

 

Ele ia atrás do peixe e, pela primeira vez desde que se meteu dentro da água,                

estava novamente com algum receio, parecia que não era o mesmo rio, tudo estava              

diferente. As pedras e as rochas não estavam límpidas e reluzentes como a da casa               

onde vivia a tartaruga bióloga, as plantas não eram tão bonitas e vistosas como as               

restantes e olhou com mais atenção à sua volta, via menos peixes e animais              

naquela zona.  

 

Ele próprio sentia no seu corpo de água, que a água não era igual à do restante rio,                  

fazia-lhe uma espécie de comichão e várias vezes se coçou com força.  

 

Estava tão distraído com os pensamentos e observações daquele sítio que nem            

reparou que o peixe tinha parado um pouco atrás. Estava a conversar com o              

lagostim vermelho. 

 

O lagostim vermelho era um investigador da qualidade da água. Ele andava sempre             

rio acima, rio abaixo, a ver as zonas que estavam sujas e poluídas. Procurava              

sempre limpar o que podia com as suas tenazes grandes e fortes e tomava, sempre               

que possível, medidas para evitar que essa poluição e sujidade continuasse. O que             

não era fácil, pois não dependia dos habitantes, plantas e animais do rio, mas sim               

dos humanos.  
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Voltou para trás e quando chegou ao pé do peixe e do lagostim, este último               

escondeu-se rapidamente, a correr com as suas patinhas para detrás de uma rocha             

que estava cheia de lixo, dizendo: 

 

- Mas ele parece um humano!  

 

O peixe deixou-se rir e disse: 

 

- Já não é bem um humano, é mais água que outra coisa. Mas não tens de ter                 

medo dele. Ele não te fará mal algum, só quer ouvir e saber o que tu bem                 

sabes sobre a água. 

- Sobre a água ou sobre a poluição dos humanos? - perguntou o lagostim. 

- Isso mesmo. - respondeu prontamente o peixe. 

 

Ele percebeu, pela reacção do lagostim que os humanos não deveriam ser bem             

vindos por aqueles lados. Aproximou-se muito devagar ao mesmo tempo que o            

lagostim, ainda um pouco receoso, saiu de trás da pedra e começou por dizer: 

 

- Desculpa se não fui muito bem educado a receber-te, mas tenho sempre            

algum receio dos humanos! Se não é porque nos vem pescar com as redes e               

os camaroeiros, é porque atiram lixo para o rio e nem reparam se há animais               

no alcance ou porque fazem descargas sem controle e sem cuidado algum            

no rio.  

 

O rapaz ficou mesmo envergonhado por ouvir tudo aquilo. Não disse, mas ele             

mesmo, por vezes, atira lixo para o rio quando andava por ali a passear. Sempre               

que vinha a comer um gelado, era certo que o papel do gelado ia parar ao rio.                 

Gostava de ver o invólucro do gelado a boiar e ser arrastado pela água, corrente               

fora. Mas não disse nada. E para que o lagostim e o peixe não notassem o seu                 

embaraço, resolveu fazer uma pergunta ao lagostim: 

 

- Descargas sem controle? 
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- Sim, não acreditas?! Basta irmos um pouco mais para a direita e vamos             

encontrar um cano de esgoto a céu aberto. Sabes o que isso quer dizer? -               

perguntou o lagostim. 

- Não, acho que não sei. - respondeu ainda meio envergonhado por ser um             

humano naquele habitat e pelo desconhecimento do que o lagostim lhe           

perguntava. 

- Melhor do que eu explicar, é veres pelos teus próprios olhos. Anda! - sugeriu              

o lagostim. 

 

E lá foram os três! Devagar, pois tinham de se desviar das impurezas em              

suspensão na água, se não queriam ficar com elas agarradas aos corpos. Tinham             

de se desviar de sacos de plástico, garrafas, restos de embalagens e todo um              

número de coisas que pertenciam a um balde de lixo e não à água do rio.  

 

Quando chegaram ao sítio que o lagostim indicou, depararam com um buraco de             

um cano de esgoto grande na parede da margem do rio, de onde saía um líquido                

escuro, viscoso e com um odor forte a porcaria. O lagostim parou e não deixou o                

rapaz e o peixe avançarem mais. Não era saudável estar em contacto com aquela              

água contaminada e poluída com químicos e detritos. O lagostim disse: 

 

- Aqui tens um esgoto a céu aberto.  

- Nem sei o que diga… - disse o rapaz envergonhado. 

 

Encostou-se ao peixe, como se o quisesse proteger daquela coisa. De alguma            

forma sentia-se um pouco culpado por aquilo também, ao fim de contas, ele era              

ainda, um humano. O lagostim continuou: 

 

- Os humanos são uns irresponsáveis. Despejam os detritos, os óleos e os            

químicos das fábricas e dos esgotos, das casas e da agricultura nos rios. Na              

maioria das vezes sem qualquer tipo de depuração ou separação do que é             

tóxico e nefasto para a natureza. 
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- Só posso pedir desculpa, amigo lagostim… E prometo que não voltarei a            

deitar nada para o rio, nem para o chão. - disse ele sem conseguir olhar o                

lagostim. 

 

O lagostim continuou: 

 

- Depois esses detritos e essa poluição da água dos rios vai desaguar ao mar              

e do mar é evaporada, acabando por cair novamente na terra sob a forma de               

chuva. Chuva essa, poluída e nociva para a saúde de todos nós. 

- Queres dizer que estamos a envenenar-nos a nós próprios, a fazer mal a nós              

mesmos? - perguntou ele ao lagostim, que simplesmente respondeu: 

- Sim, é isso mesmo. 

 

Ficaram todos em silêncio durante uns segundos, sem saber o que dizer e a ver               

aquele cenário horrível, feio e nada saudável. Até que o rapaz perguntou: 

 

- E o que posso eu fazer? Diz-me, por favor! 

- Além de teres cuidado com o lixo que fazes e para onde o atiras. Podes               

também alertar os outros para fazerem o mesmo e não poluírem a água,             

porque no fim de contas, a água somos todos nós, está dentro de todos nós. 

 

E dizendo isto, o lagostim fez sinal para se irem embora, pois estava quase na hora                

de fazerem mais uma descarga e não seria nada bom apanhar com ela. 

 

Despediram-se os dois do lagostim. Ele muito triste e sem grande vontade de falar,              

apesar das tentativas do peixe para o animar, fazendo cócegas na sua barriga. 
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7 | A Concha  

  

A tarde já ia muito avançada e o sol estava quase a pôr-se no horizonte, o                

que fazia com que a luz no rio e a visibilidade dentro da água fosse reduzida. Ainda                 

meio abalado com o que o lagostim tinha dito, mas menos triste e observando a               

falta de luz, disse para o peixe: 

 

- Parece que é quase noite. Outra coisa que nunca tinha pensado: que            

também há noite no rio. 

- Estás a ficar com medo, é isso? - perguntou o peixe a sorrir. 

- Não, claro que não tenho medo! Apenas mais uma coisa que nunca tinha             

pensado.  

 

Fazendo umas grandes piruetas à volta do peixe, deixando-o meio tonto. Quando o             

peixe recuperou, disse: 

 

- Podes não estar com medo, mas a noite está mesmo a chegar e terás de ir                

embora.  

- Não! Não! Quero ficar mais tempo, por favor! Quero saber como é a vida no               

rio de noite, devem haver outros animais que só aparecem na escuridão da             

água. Por favor! - suplicou ele. 

- Talvez numa outra vez. - respondeu o peixe. 

- Mas porquê? - perguntou ele meio irritado. 

- Porque o teu irmão deve estar preocupado com a tua ausência. E porque             

quando o sol desaparecer, acaba o teu tempo de magia… 

- O meu tempo de magia!?! - perguntou ele muito admirado - O que é esse               

tempo? Não te entendo.  

 

Enquanto falavam, quer um quer outro, tinham parado quase por completo de andar             

no rio, até a própria corrente de água do rio parecia que tinha abrandado e tudo à                 

volta estava muito calmo, e o escuro a crescer rapidamente. O peixe depois de ter               
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suspendido por completo o seu movimento na água e de terem ficado os dois              

praticamente cara com cara e olhos nos olhos, lá lhe disse: 

 

- O espírito da natureza concedeu-te o teu desejo, mas tal como num            

videojogo, existe um tempo para completar e fazer ou percorrer as coisas. E             

o teu está a chegar ao fim… 

 

Ele não disse nada. Apenas ondulava o seu corpo fluído ao sabor da corrente.  

O peixe percebeu, sentiu a sua tristeza e tentando animá-lo disse: 

 

- Não fiques assim. Pensa antes que tiveste uma oportunidade fantástica de           

conheceres a imensidão da água, deste rio, a mim, à tartaruga bióloga, à             

lontra, ao lagostim… Que vais ter histórias para contar ao teu irmão e aos              

teus amigos. E vais ter a missão de dizer às pessoas o que é a água e para                  

não a poluírem. E quem sabe, um dia destes, não te vejo por aqui a passear,                

dou um salto e molho-te todo. 

 

O peixe tentava animá-lo. Mas ele continuava ao sabor da corrente. Nem parecia o              

mesmo que tinha andado a brincar pelo rio o tempo todo, metendo-se com tudo e               

com todos. 

 

O peixe, dava voltas, já sem saber o que dizer ou fazer e a preparar-se para o                 

deixar. Sabia que pouco tempo depois, acabaria a magia e ele regressaria à             

superfície da água e já não conseguiria mais mergulhar e andar pelo rio, como tinha               

feito. Foi quando ele irrompeu o silêncio e perguntou ao peixe: 

 

- Como posso falar com o espírito da água, diz-me? 

 

O peixe ficou muito surpreendido, paralisado e sem saber propriamente o que lhe             

responder. Ele insistiu: 

 

- Diz- me como posso falar com ele? 
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- Eu acho que isso não é possível. Lamento… 

 

E dizendo isto, o peixe começou a nadar contra a corrente e a preparar-se para o                

deixar. Ele disse: 

 

- Espera por favor! Tu disseste que bastava eu acreditar para as coisas serem             

possíveis. Pois eu acredito que é possível falar com o espírito da água! 

 

O peixe parou, voltou-se para ele, abanou a sua cauda como se estivesse a sorrir.               

Pensou, pensou e disse: 

 

- Creio que a coisa mais próxima de poderes falar com o espírito da natureza,              

será falares com a pérola branca... 

- Pérola branca?! - perguntou ele. 

- Sim. A pérola branca é um molusco que vive dentro de uma concha perto da               

nascente do rio. Dizem que não tem idade e que é com ela que o espírito da                 

natureza fala. Ambos decidem as coisas que acontecem por aqui e pelo            

mundo inteiro. 

- Vamos até ela, por favor amigo peixe. Por favor! 

- Não sei se temos tempo: a pérola branca fecha todos os dias a sua concha               

quando o sol se põe. 

- Ainda há uns raios de sol a trespassar as águas. Vamos já! Agarra-te a mim               

que eu consigo nadar mais rápido que tu.  

 

E assim aconteceu. O peixe envolveu-se no corpo fluido do rapaz e num instante              

chegaram ao sítio onde a água nascia, perto de umas rochas cinzentas e brancas. E               

tal como disse o peixe, lá estava a pérola branca na sua concha reluzente que se                

estava a fechar. Ele gritou: 

 

- Espere! Espere, por favor Dona Pérola! 
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O pobre peixe que não estava habituado a nadar tão depressa, recompondo-se            

ainda da viagem, intercedeu e disse: 

 

- Pérola branca. Desculpe esta ousadia, mas é um caso muito importante e só             

pode ser tratado por si. 

- Muito bem. - disse solenemente a pérola - De que se trata?  

 

Ele olhou para o peixe que lhe fez sinal para falar. Ele chegou-se mais perto da                

concha da pérola e disse: 

 

- Como posso falar com o espírito da natureza? 

- E que lhe queres tu dizer? - respondeu a pérola. 

- Gostaria de lhe pedir para me deixar ficar aqui no rio, na água, para sempre!               

Gostaria de lhe pedir que me transformasse em água. 

 

O peixe esbugalhou os seus olhos ainda mais. Não estava à espera que ele              

dissesse uma coisa dessas. A pérola continuou: 

 

- Tens consciência do que estás a pedir? Do que te irá acontecer e do que               

deixarás de ter. Olha que isto já não é um jogo! 

 

Ele pensou um instante e disse: 

 

- Sim, tenho. Nunca tive uma certeza tão grande. 

- O teu desejo e as tuas palavras chegaram até ao espírito da natureza. Bem              

vindo, rapaz de água. 

 

E enquanto acabava de dizer estas palavras, a sua concha acabou por se fechar.  

O peixe dava voltas e piruetas de contente. Ele, subitamente, sentiu toda a água do               

mundo a correr-lhe nas veias. Sentia a água dentro de cada planta, dentro do seu               

amigo peixe, de cada animal, de cada homem, de cada mulher e criança. Era como               

se sentisse toda a água do mundo, e toda a água do mundo estivesse dentro dele. 
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8 | O Irmão 

 

Uns dias mais tarde, o seu irmão que procurava por ele, encontrou a roupa              

dele naquela pedra lisa da margem direita do rio. Diz-se que o irmão passou a vida                

toda a estudar a água e a natureza com o propósito de se transformar em água e ir                  

para junto do seu irmão, até lhe chamaram O homem que queria ser água.  

 

Todas as noites adormecia a olhar para um copo com água e a ouvir a voz do                 

irmão.  

  

 
 
 
 

 
 
 

Nelson Água  
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