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A ÁRVOREZINHA QUE QUERIA SER CRESCIDA 
 
 
 
Era uma vez uma arvorezinha que não passava de um pequeno 
arbusto no meio daquela floresta de árvores portentosas, de copas 
frondosas lá nas alturas, mais parecendo nuvens verdes num 
mundo em que tudo era monotonamente verde apesar dos mais 
diversos cambiantes que essa cor é capaz de assumir desde o  
verde acinzentado ao acastanhado dos troncos e ramos, do 
emaranhado sombrio de lianas que só durante uns segundos do dia 
lhe deixavam passar um pequeno raio de sol... até à folhagem que 
mudava de tonalidade com a intensidade da luz... e do vento e 
brilhava quando as águas da chuva saltavam de folha em folha 
deixando cair uns derradeiros pingos para lhe matar a sede, a ela, 
arvorezinha sem esperança, tão novinha mas já quase dobrada em 
busca dos raios de luz que se escapavam por aqui e por ali... 
  
Houve uma altura em que as árvores frondosas não se tinham 
elevado tão alto e ainda lhe davam alguma conversa... uma ou 
outra deixava-a até com uma palavra de conforto “vais ver que o 
teu dia também vai chegar e vais subir, como nós, lá para cima, de 
onde se vê tudo à volta e o próprio céu.. tão azul...” 



	   2	  

 
A verdade é que o tempo foi passando e cada vez mais lhe parecia 
que, à medida que as suas amigas cresciam e se engalanavam de 
verdura esplendorosa, ela continuava mais raquítica e atrofiada, 
incapaz, com a sua pequena cabeleira de folhas descoloridas cada 
vez mais vergada para o chão, perdido mais do que nunca o 
caminho da luz que só o Sol, lá no alto poderia dar... apenas alguns 
pingos de chuva passados de folha em folha lhe chegavam aos 
sulcos sequiosos e lhe acordavam um resto de ânimo para gritar de 
forma a ser ouvida pelas suas irmãs daquela floresta impenetrável 
“digam-me ao menos o que é que vocês veem aí de cima... para eu 
não morrer estúpida...” 
 
“Uma verdadeira maravilha irmãzinha, nem imaginas como isto aqui 
é um verdadeiro encanto... vemos tudo à nossa volta, é um mar 
verde até ao horizonte, cheio de ondas que giram e rodopiam com o 
vento, como se fossemos voar, arrancadas do solo, para dançarmos 
sem fim num céu muito azul onde correm nuvens brancas e 
brilhantes...passando pelo meio de um arco mágico com todas as 
cores do universo... 
 
A pequena arvorezinha procurava ver tudo isso com os olhos da 
alma... ria-se, levantava a sua copazinha como uma cabecita de 
criança irrequieta ao ouvir um conto de fadas... bateria palmas se 
pudesse, e no meio da sua vida tão confusa e caótica era feliz... 
imaginando o que a felicidade poderia ser... porém, com o passar 
do tempo e de muitas chuvas... quase que já não ouvia o que 
diziam as suas irmãs mais velhas da floresta, tal era a distância que 
as passou a separar... a arvorezinha chorava, rezava, procurava 
resignar-se... mas uma ponta de azedume começou a subir-lhe pelo 
caule tão frágil que abanava ao mínimo restolho dos outros 
pequenos e mil e um arbustos que a apertavam ainda mais e a 
tornavam absolutamente irrelevante. A solidão levava-a pensar no 
que estariam a gozar lá em cima as irmãs mais velhas a quem nada 
era recusado, a luz abundante, a água caída dos céus regando as 
suas cabeleiras fartas e reluzentes, o festejo constante da dança 
dos ventos, o arco-íris que tantas vezes lhe fora descrito como uma 
estrada de cores, de luz e água ligando a floresta ao outro lado do 
universo... 
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Os próprios pássaros de bicos lacados e de cores garridas que 
animaram a sua infância com o seu cantar e voejar estavam cada 
vez mais lá para cima esquecidos de quem é pequenino e adorava 
as suas correrias e a sua chilreada... tudo crescia, tudo subia de 
nível, menos ela, a pobre, a mísera, a desprovida de tudo, até do 
próprio ar para respirar... sentia-se abafar... 
 
Até que um dia... que barulho ensurdecedor era aquele?... um 
matraquear incessante, um avançar trepidante que à medida que se 
aproximava parecia sacudir a própria floresta e pôs toda a 
passarada numa debandada espavorida no meio da maior gritaria... 
 
Era a marcha do progresso, com a falaciosa promessa de tudo 
transformar... embora tudo soasse mais como uma pesada ameaça 
de destruição... vieram os tractores, os homens com as serras 
mecânicas e, de um dia para o outro, a arvorezinha pobrezinha e 
desprezível encontrou-se numa clareira inundada de  luz do sol, 
finalmente toda iluminada mas solitária, sentindo-se perdida, como 
se tudo o que acontecera fora apenas um sonho mau ou, então, o 
castigo dos céus pela sua  ambição desmedida, talvez mesmo pela 
sua pontinha de inveja.... 
 
O tempo continuou a passar, como antes, mas o certo é que a 
partir daquele momento nada foi como dantes... a arvorezinha foi-
se habituando às suas novas condições de vida...voltaram a cair as 
chuvas e desta vez a terra ficou um lago à sua volta e ela sentiu-se 
muito mais forte e pela primeira vez há muito muito tempo ela 
sentiu rebentarem nos seus raminhos frágeis folhas novas muito 
verdes e tenras, crescendo enroladas e abrindo-se devagar à 
medida que o sol ia subindo no alto do céu. Afinal as suas preces 
foram ouvidas... endireitou a sua copa agora mais densa e 
verdejante e sentiu-se... como havia de dizer o que sentia... mais 
alta, mais altaneira... e aquela incómoda sensação de inveja foi-se 
deixando substituir por uma súbita pontinha de orgulho... talvez 
vaidade... uma coisa nova e diferente de tudo quanto sentira 
antes... 
 
Várias estações das chuvas se sucederam umas às outras, a 
arvorezinha estava... irreconhecível... o seu caule enfezado tinha 
engrossado e endurecido, os ramos frágeis  ganharam desenvoltura 
e ela sentiu pela primeira vez o prazer de sentir neles poisar as 
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araras e os papagaios da floresta... a sua copa era agora uma copa 
de verdade, espaçosa, cerrada, espessa, uma onda verde quando 
agitada pelo vento, inebriada por finalmente estar a tocar o céu... o 
sol brilhava tanto diante dela que não via nada...”meu Deus, estou 
cega... não consigo ver nada...” 
 
Não via... mas ouvia, vozes que vinham do passado... um murmúrio 
trazido pelo vento sussurrante... inquieta reconheceu por instantes 
as vozes das irmãs desaparecidas há tanto tempo mas que, no 
entanto, de repente lhe deram a sensação de estarem ali ao lado 
troçando dela: “a vaidade cega... a vaidade cega...” 
 
Sentiu o roçagar da passarada pelos seus ramos e folhagem como 
se debandassem dali a toda a pressa. As vozes foram diminuindo e 
logo substituídas por um silêncio de morte. A arvorezinha teve um 
mau pressentimento. Quando é que ela já tinha sentido o mesmo? 
As vozes do passado não eram, afinal, uma ironia mas um subtil 
aviso... o silencio que se instalara na floresta um alerta 
ensurdecedor. 
 
Ainda encandeada pelo fulgor de tanta claridade vinda do alto a 
arvorezinha mal se apercebeu do rufar dos motores que se 
propagava pela floresta, nem se deu verdadeiramente conta da 
marcha fatal do progresso que lhe fazia estremecer as  
raízes...  
 
A arvorezinha agora tão crescida imaginou-se vítima de uma 
alucinação... ou que estava a sofrer os efeitos da embriaguez das 
alturas, uma vertigem que lhe fez perder o sentido do equilíbrio...  
 
Um golpe na casca para marcar o ponto do serrote eléctrico subiu 
como um arrepio frio pelo tronco acima dando-lhe um aperto no 
coração... 
 
Sentiu-se gelar apesar do calor do sol que lhe aquecia a fronde... a 
vertigem fê-la balançar mas devolveu-lhe a vista a tempo de ver as 
nuvens do céu girarem à sua volta desferindo setas de luz por todos 
os lados... sentiu-se elevada no ar... parecia dançar... depois, 
quase voar, descrevendo um arco que a fez atravessar como um 
último sonho a paisagem da sua infância, a rede de lianas, os 
ramos débeis e emaranhados das árvores mais pequenas, até ao 
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tufo de verdes arbustos onde poisou num fechar de olhos... para 
sempre. 
 
No seu lugar nasceu mais uma clareira em que pequenos arbustos 
se esgueiravam em busca da sua oportunidade de subir pelo túnel 
de luz que parecia ligar o fundo cavernoso da floresta até ao céu 
que continuava a fulgir lá em cima como um anúncio luminoso de 
felicidade perpétua... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


