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O PEIXINHO QUE NÃO SABIA NADAR 
(Para a Maria, mãe da Leonor, no dia dos seus 24 anos) 

“Avô, conta-me uma história...” 

“Uma história... mas que história queres tu que te conte?” 

“Uma que eu ainda não saiba... “ 

Eu estava cansado... andar ao compasso de uma criança curiosa, 
irrequieta e irresistível como a Leonor ao longo da “promenade” em que 
cada recanto suscita uma pergunta e mais um porquê, deixava-me 
exausto... não me canso quando caminho no meu passo linear nem muito 
depressa nem muito devagar, à velocidade em que as ideias fluem... de 
vez em quando paro mais para apontar no meu cadernito de bolso 
alguma coisa que tenho medo de deixar escapar no labirinto da 
memória... 

“Vá lá avô... uma história... preciso mesmo de uma história...” 

“Precisas de uma história... ora essa... é a primeira vez que oiço uma 
necessidade dessas... se precisasses de tomar um gelado ou um sumo de 
laranja eu podia compreender...” 

“Mas tu não entendes avô que uma história é uma coisa diferente... para 
eu pensar e ver acontecer  alguma coisa que eu nunca tinha ouvido 
antes...” 



“Olha, vamo-nos sentar naquele banco ali, ficamos a ver o mar, é tão 
bonito...” 

“Mas tu contas-me uma história... “ 

Sentamo-nos no banco de pedra e ficamos os dois a olhar o mar lustroso, 
faiscando ao sol como uma joia reflectindo a luz... fui apontando os 
barcos que passavam com turistas procurando ver a ilha de fora para 
dentro... estávamos perto da escultura de Zarco em bronze... também eu 
gostava de ter visto a ilha como um ponto verde num mar azul até se 
tornar um penhasco com algumas enseadas... a emoção da descoberta de 
um corpo novo... o desejo de lhe lançar a mão... 

“E a minha história, avô? Eu já vi o mar... agora quero ver o que não 
vejo...” 

Aquela curiosidade de Leonor deu-me um certo sobressalto... pensei que 
os turistas que faziam a circunavegação da ilha viam a terra de fora para 
dentro e que a mim restava, talvez, levar a Leonor a ver também, de fora 
para dentro, não a ilha onde estávamos de pés bem assentes na terra... 
aliás, apenas os meus enquanto os de Leonor balançavam inquietos a um 
palmo do chão...mas o próprio mar que parecia imenso ali em frente...   

Pensei como estaria aquele mar lá em baixo... descendo da sua superfície 
como quem desce alguns degraus aquáticos e pudesse ver tudo 
resplandecente e belo, luminoso e transparente...sentei-me num desses 
degraus em que os limos a eles agarrados dançavam ao ritmo das 
correntes marinhas... e comecei a ver o princípio de uma pequena 
historiazinha...  

“Já te contei Leonor, a história do peixinho que não sabia nadar?” 

“Do peixinho que não sabia nadar, avô?... Não, essa não conheço... oh 
conta-me avô.... por favor...” 

“Os primeiros raios de sol que tinham penetrado no cristal azulado das 
águas marinhas foram encontrar D. Bodiana com um pressentimento de 
que tinha chegado a sua hora... a hora com que durante tanto tempo 
tinha sonhado e agora lhe dava forças e coragem para arrostar contra o 
peso do seu ventre dilatado que parecia querer arrastá-la para as 
profundezas...” 

“D. Bodiana... quem é a D. Bodiana avô?” 
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Não lhe quis explicar a sua relação com o bodião, aquele peixe de grande 
boca aberta e os olhos redondos e hirtos como se tivesse morrido de 
espanto ou estivesse apenas a sonhar, adormecido na cama de gelo 
granizado, na montra do “Barqueiro”, o restaurante  onde tínhamos ido 
saborear uns magníficos filetes na véspera...  

“É um peixe muito lindo, grande, com manchas por vezes cinzentas, por 
vezes coloridas... se for macho chama-se Bodião... se for fêmea eu 
chamo-lhe... Bodiana... não é um nome lindo?” 

“Parece até um nome de princesa!” 

“Não é mesmo? E olha que ela é mesmo uma princesa... pelo menos para 
o D. Bodião que se apaixonou por ela quando os seus cardumes se 
cruzaram num dia como este... de sol... eles olharam-se... ela continuou 
o seu caminho mas não resistindo à curiosidade, voltou-se para trás e viu 
que ele também estava parado, tinha deixado o cardume seguir o seu 
destino e flutuava um pouco mais acima do que ela, mais perto da luz da 
manhã, as suas escamas refulgindo... e quando os seus olhares se 
encontraram,  Bodião não hesitou em aproximar-se rodeando Bodiana 
como se dançasse à sua volta, um bailado que mexia com a água e com o 
coração da sua jovem companheira a pouco e pouco descendo os dois 
para a penumbra rochosa do mar mais profundo como se precisassem da 
escuridão do oceano para ganharem coragem para o primeiro beijo.”  

“Os peixes também dão beijos, avô?” 

“Mas é claro Leonor... todos os animais dão beijos para não morrerem... 
os beijos são uma prova de amor e sem amor não há reprodução e sem 
reprodução acabava-se tudo... por isso, estás, a ver, os beijos são a ponte 
para a eternidade...” 

“Não percebo nada avô... o que é a eternidade?”  

De facto não era preciso ir tão longe para contar a história de D. 
Bodiana... que afinal era a história de um bodiãozinho prestes a nascer e 
que por um percalço ovular iria passar pelas maiores complicações para 
começar a nadar... e com isso sobreviver!  O certo é que eu ainda não 
tinha chegado lá e, para falar verdade, não sabia mesmo como tudo isso 
podia acontecer... mas ali estava Leonor, olhando-me com aquele seu 
olhar impaciente de quem quer realmente ver, com os olhos da sua mente 
ansiosa pela novidade que não me deixava ficar calado muito tempo sem 
avançar na história... mesmo com algumas perguntas pelo meio que me 
davam o tempo necessário para ir construindo a minha pequena 
historiazinha. 
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“A eternidade é uma coisa difícil de explicar... olha, é viver para sempre... 
é claro que não podes viver para sempre com cinco anos, em cada ano 
ficas mais crescida, vais sabendo mais coisas e um dia quando tiveres de 
contar alguma história, já saberás o que é isso de eternidade... por agora 
vamos voltar mas é lá ao fundo do mar... enquanto há luz do sol para 
vermos o que vai acontecer... e D. Bodiana também precisa do sol para 
ela própria dar à luz...” 

“Ela vai ter peixinhos, é isso avô? E vai ser um  filhinho dela que não vai 
saber nadar?” 

“Meu Deus! Como é que tu sabes, se eu nunca te contei esta história? 

Leonor ria da sua esperteza natural... puxei-a para mim... com ternura e 
sei lá se com uma pontinha de inveja... ela tinha a cabecinha cheia de 
ideias e um dia seria também uma contadora de histórias... ou não era 
inveja mas já uma sombra de saudade de um tempo futuro em que eu já 
não a poderia ouvir. Ou poderia? 

Bodiana esta cada vez mais aflita... olhava e procurava por todo o lado à 
sua volta pela presença de Bodião sem o qual todos os seus sonhos se 
poderiam perder... Também aquele seu marido nunca estava no seu lugar 
quando era mais preciso... estava a ser injusta... Bodião só tinha olhos 
para ela e como ela sempre soube, desde o primeiro  momento ele estava 
a guardar-se para ela, para aquela hora divina em que não só a sua 
espécie se iria propagar como o seu amor se iria transformar num 
cardume reluzente como as constelações no céu que eles nunca tinham 
visto nem ouvido falar mas de que não precisavam nada de saber para 
traduzir tudo o que sentiam um pelo outro... Mas o momento era grave... 
e Bodiana lutava contra o peso da sua tão carregada barriga enquanto 
alçava, meio desnorteada, o olhar para o alto na expectativa desesperada 
de ver Bodião cruzar os raios solares que mergulhavam nas águas como 
lanças de luz... Ainda assim, com o coração apertado, D. Bodiana adejou 
mais uma vez as suas barbatanas para que o seu corpo  volumoso e 
pesado a não empurrasse ainda mais para o fundo... De Bodião, nem 
sinal... 
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Bodiana fechou os olhos, pensou seja o que Deus quiser... tinha  chegado 
a sua vez e não seria diferente com ela do que vira acontecer com outras 
da sua espécie... Procurou seguir as recomendações... estabilizar a sua 
flutuação, ora subindo ora descendo consoante a sua boca se enchia de 
água para lhe oxigenar a circulação cada vez mais pressurosa e inquieta e 
a esvaziava pelas guelras... Por momentos pareceu-lhe que sim, que 
estava a conseguir mas as correntes submarinas, como os ventos no ar, 
remexiam as águas profundas fazendo-a perder o equilíbrio... agitou as 
barbatanas mas não pôde evitar que se sentisse a afundar ainda mais, 
raspando numa rocha de coral, fazendo-lhe sentir um arrepio na pele... 
uma nuvenzinha vermelha tingiu o mar assinalando que se tinha 
cortado... bateu desesperada as barbatanas para se libertar daquele 
recife de lâminas cortantes e voltar para mais perto da superfície onde a 
luz lhe levantava o ânimo e a esperança... ora, de esperanças estava ela, 
cada vez mais impaciente de as ver realizadas... 

Uma sombra passou-lhe por cima... e ela logo pensou que fosse Bodião o 
seu bem amado companheiro que àquela hora devia estar de regresso da 
sua afanosa volta pelos cardumes amigos alertando-os orgulhosamente 
de que tinha chegado a hora de constituir família... o seu próprio 
cardume. Nesse mesmo instante D. Bodiana sentiu o dorso a latejar, eram 
as contracções a começar o trabalho de parto... as dores fizeram-na 
esquecer por alguns segundos de mover as suas pequeninas barbatanas 
para poder manter a melhor posição... e sentiu o seu ventre carregado 
como uma âncora pesada voltava a precipita-la naquela profundeza 
subitamente assustadora... Em pânico bateu as barbatanas e a cauda 
mas fê-lo tão desastradamente que só conseguiu piorar as coisas... voltou 
a chocar contra a rocha acabando por tombar para um dos rebordos do 
rochedo onde ficou anichada... sentiu um momento de descanso mas logo 
ganhou consciência de que tinha de fazer um derradeiro esforço para sair 
dali... precisava ganhar altitude para chegar às águas brilhando lá em 
cima, mais aquecidas e propícias a uma desova bem sucedida. Debateu-
se de um lado para o outro para se libertar daquela armadilha rochosa e 
voltou novamente a sentir-se flutuar, já não lhe valia de nada pensar 
agora em Bodião... o seu destino de mãe não iria aguentar muito mais e 
ela estava agora no escuro... levantou os olhos ao céu azulado reflectido 
lá no alto, encheu as guelras, resfolegou, pôs todas as barbatanas a 
percutir num último balanço para subir... estava a conseguir... não podia 
desfalecer agora mesmo que o seu peso lhe parecesse redobrado... sentiu 
que outro corpo se juntava ao seu e a ajudava na subida... Bodião, 
Bodião.... mesmo a tempo, meu amor.... e Bodiana sentiu que o seu 
corpo explodia e se abria expelindo uma enxurrada de bolinhas 
transparentes que à luz coada do sol luziam como incontáveis continhas 
madrepérola... agora era a vez de Bodião estremecer e quase desfalecer 
derramando por sobre elas uma mancha láctea que as envolvia como uma 
rede tecida de fios evanescentes.” 
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Leonor ouvia a minha história absolutamente imersa na sua sequência, 
em verdadeiro suspense... uma história supostamente para crianças, que 
ganhara laivos, eu não diria imprevistos, mas de certo modo pouco 
compreensíveis para uma pequenita daquela idade... eu queria que ela 
fosse capaz de imaginar aquela expulsão de uma nuvem cristalina da 
barriga de uma mãe peixe, brilhando como perolazinhas transparentes 
aguardando a fecundação de um pai que ao mesmo tempo espalha a sua 
semente se quer assegurar a sua continuação à imagem do seu instinto e 
do seu amor. Não me fez perguntas, no entanto... como se estas coisas 
da natureza fosse melhor ignorar... ela não se esquecia que a história era 
a história de um peixinho que não sabia nadar e ela pressentia que o que 
quer que se tenha passado com ele... estava prestes a acontecer... 

“As bolinhas transparentes vogando na corrente aquecida foram-se 
tornando mais visíveis... pareciam agora quase aloiradas... já não eram 
gotinhas de madrepérola para se irem transformando em pequenas 
contas de âmbar dispersando-se como um colar de várias voltas que o 
mar levava, seguidas de perto pelos seus procriadores, o casal de bodiões 
que guardavam os ovinhos flutuantes como os pastores guardam as suas 
ovelhinhas...” 

“Cada uma daquelas bolinhas foi engrossando e alongando... uma 
manchinha preta, como um pequeno sinal foi aparecendo em cada uma 
delas... outro pontinho preto apareceu ao lado do outro...” 

“Os olhos dos peixinhos, avô?” 

“Até parece que já te contei esta história... é engraçado... porque neste 
momento eu estou a conta-la também a mim... eu próprio ainda não sei o 
que vai acontecer... “ 

“Mas tu disseste que era a história de um peixinho que não sabia nadar... 
então tu já sabes tudo...” 

“És muito esperta Leonor... mas olha... é mesmo verdade que eu estou a 
seguir os ovinhos  grávidos de D. Bodiana... estou também muito 
curioso... deve acontecer com todos a mesma coisa mas, às vezes, como  
acontece com os bebés... algum peixinho pode nascer ao contrário...  

“Ao contrário, avô?” 
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“Sim Leonor... aqueles olhinhos que vimos aparecer naquelas bolinhas 
gordurosas deixam os peixinhos distinguir a claridade e o escuro e eles 
devem seguir a luz... mas se continuarem pesadas como berlindes eles 
afundam-se a menos que façam aquilo que todos os peixes sabem que 
têm de fazer para sobreviver... mexer-se... espernear... esticar o ovo e 
libertar a pequenina cauda que, ao mover-se, lhes permite nadar... 
navegar, seguir na direcção que os raios de sol agora mais fracos e 
esparsos lhes vai indicando...” 

“E houve um peixinho que não conseguiu pôr o rabinho de fora...” 

“Adivinhaste... és muito esperta Leonor, um dia ainda vais ser tu que me 
vais contar histórias... e eu não morrerei enquanto tiveres uma história 
para me contar...” 

A pequena Leonor sorriu mais para me comprazer do que por 
compreender o meu síndroma de Xerazade... ela estava era desejosa de 
ver o que ia acontecer com aquele peixinho que de olhos esbugalhados se 
viu a precipitar-se perigosamente para o fundo escuro do oceano, 
aterrorizado ao pressentir o contorno das rochas que lhe pareciam 
fantasmas capazes de o engolir dum momento para o outro...  

“No seu esforço de romper o ovo, tudo o que o bodiãozinho conseguiu foi 
fazer emergir a sua cabecita de olhos arregalados de pânico por se 
encontrar sozinho a embater e a saltitar pelos socalcos do rochedo dando 
voltas sobre si mesmo, sentindo a vertigem de quem se sentia um peso 
morto...” 

“Lá em cima Bodião e Bodiana seguiam com mil e um cuidados aquelas 
bolinhas esbranquiçadas e gelatinosas sacudindo os rabitos incipientes 
mas suficientes para os manter alinhados e em formatura... o pai já tinha 
mudado de direcção perscrutando o mar de luminosidade pardacenta  
preocupado por lhe parecer que alguém estava em falta... comunicou a 
sua ansiedade a Bodiana que se lançou para o fundo como uma seta mas 
a escuridão era uma cortina tenebrosa...” 

“O bodiãozinho sentiu-se perdido, os reflexos de sobrevivência que 
recebera dos pais asseguravam-lhe que só por milagre não terminaria  na 
barriga de um daqueles grandes peixes que preguiçosamente aguardam 
nas profundezas que o jantar caído dos céus lhe seja servido.” 

“Avô, avô... e quem salvou o bodiãozinho, a mãe ou o pai?”  

“Ora essa... quem te disse que alguém o salvou daquela terrível 
situação?” 
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“Porque é uma história e uma história nunca termina mal... pois não 
avô?” 

Naturalmente, tranquilizei a pequenita que, tal como o peixinho em 
apuros, transportava nos seus genes, a ideia de que a esperança nunca 
morre...  

“Pois é Leonor, mas o que aconteceu foi uma coisa absolutamente 
espantosa... pois tanto o Bodião como Bodiana continuavam  a sua busca 
lá em cima, demasiado acima,  não fazendo a mais pequena ideia do 
drama horrível que estava quase a consumar-se lá no fundo escuro do 
mar, habitado por monstros prontos a devorar o bodiãozinho como quem 
engole uma pipoca...” 

Leonor abriu a boca... de espanto... finalmente ia ouvir algo como nunca 
imaginara! 

Vindo não se sabe de onde, um peixinho, um peixinho um pouco mais 
crescido do que as crias que vogavam lá em cima, apareceu adejando as 
suas longas barbatanas, brancas e quase transparentes, como as asas de 
um anjo... seria assim que os olhos horrorizados do bodiãozinho o teriam 
visto aproximar-se, se ele soubesse o que eram anjos...” 

O peixinho inesperado e desconhecido – todos os peixes eram afinal 
completos desconhecidos para o bodiãozinho – só tinha um ponto de 
contacto possível... para o ajudar... a boca... o bodiãozinho fechou os 
olhos... se soubesse o que isso era ele pensaria que estava a sonhar e 
deixou-se levar conduzido pelo seu salvador que o elevava devagar, 
lentamente, até ele sentir que a luz mortiça do fim do dia lhe atravessou 
a membrana ocular e o fez abrir os olhos e começar a respirar por si só... 
até ali sentia que tinha respirado apenas pelo beijo de vida que aquele 
peixe ou anjo lhe dera e que se entranharia para sempre no seu código 
vital... esticou mais uma vez a cauda dentro da cápsula gelatinosa que 
agora se desfazia como um farrapo de filamentos em decomposição... 
olhou para o peixe angelical e viu-o a ondular a cauda como um leme 
para um lado e para o outro... o bodiãozinho fez o mesmo... sentiu que 
finalmente estava ao comando do seu painel mental de controlo... olhou 
lá para cima para os pontos luminosos que se moviam sob  a sombra 
protectora do pai e da mãe... por quem gritaria, se pudesse, com toda a 
força das suas guelras... agitadamente, desajeitadamente como era 
natural... apressou-se na sua direcção. A meio do caminho voltou-se para 
agradecer ao peixinho que o salvara da sua primeira grande aflição na 
vida... tinha desaparecido... e nunca mais o veria... ficamos sem saber se 
alguma vez o esqueceria. 
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Leonor bateu palminhas de contentamento mas lá voltou aquele franzir 
das sobrancelhas... 

“E avô, o peixinho foi feliz para sempre?” 

Sorri para a candura daquele rosto traquina que franzia a testa como se 
atravessado por uma dúvida existencial... num impulso peguei nela ao 
colo para que ela pudesse ver mais longe... como explicar-lhe que os 
bodiões e os outros peixes que todos os anos voltavam em cardumes com 
as correntes mais quentes nunca eram os mesmos? Os que não 
acabavam como atracção gulosa em qualquer montra de gelo picado de 
um bom restaurante, partiam para sempre... quem voltava eram aquelas 
bolinhas de madre pérola depois da sua efémera metamorfose.  
Mentalmente trauteei uma cantiga que acompanhava um jogo de 
infância: venho pedir ao senhor barqueiro que me deixe passar... tenho 
filhos pequeninos não os posso cá deixar... passará, passará,  mas algum 
há-de ficar... se não for o cá da frente será o filho lá de trás... 

“Sim, Leonor, o peixinho foi feliz para sempre... cada peixinho repete a 
história que te contei... porque cada bodiãozinho transporta dentro de si a 
memória do amor que o fez nascer...  assim como tu fazes as mesmas 
perguntas, os mesmos porquês e queres sempre ouvir mais uma 
história... o teu pai ao meu colo fez o mesmo há muitos anos... “ 

“Sim avô... já percebi a história do Bodiãozinho... mas agora...contas-me 
outra história?” 
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