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[51]2 Pelo jardim fresco e orvalhado, dona Sofia e a sua menina, a linda 

Edmeia, passeavam, colhendo dos canteiros variegados de flores, aqui, 

algumas polpudas rosas, lá, diversas dálias frisadas e, acolá, uns cravos 

repolhudos, evocando grossos pincéis para aquarelas. O céu azul estendia-se 

como o teto infinito de uma capela luminosa e imensa sobre as cabeças da 

mãe e da filha, ativamente entregues à doce e meiga arte de confeccionarem 

um bouquet para a avozinha que, nesse dia, fazia anos. 

Edmeia, leve como um passarito, pisava de instante a instante sobre a 

grama verde, cercando as flores cobiçadas, e o seu gorjeio era suave como 

um canto de ave. 

— Mamãe — dizia ela, pulando, alvissareira —, mire que formoso e alvo 

jasmim. Posso colhê-lo? 

— Não, filhinha — respondia a boa senhora —, não vês que o jasmim ainda 

não desabrochou de todo? Colhe antes aquela sempre-viva amarela, que já 

_________________________ 
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perdeu, ao vento da noite, algumas das suas pétalas. As flores mais velhas 

devem ser cortadas pelas nossas tesouras perversas antes das novas. Essa lei, 

que não é, aliás, e infelizmente, uma lei da natureza, seria muito aplaudida se 

fosse adotada e posta em execução! 

E dona Sofia, recordando a morte do seu filho Paulo, partido para um 

mundo desconhecido antes dela, suspirou de mansinho, olvidando que a 

pequena Edmeia necessitava, mais do que nunca, dos seus cuidados e dos 

seus [52] carinhos, pois que era frágil e mimosa como um anjo desgarrado 

na terra. 

O açafate, transbordante de rosas, de dálias e de cravos, pendia 

cheiroso do braço de dona Sofia quando ela e Edmeia chegaram ao canteiro 

das saudades. 

— Oh, mamãe! — gritou de repente a menina, juntando as mãozinhas 

furadas de covinhas — íamos justamente esquecendo as saudades, as flores 

que a vovozinha mais gosta e fita com uns olhos tão esquisitos! 

E Edmeia, sem esperar a resposta da mãe, absorta nas reflexões que o 

dito da filha lhe despertara na alma, principiou a cortar as saudades 

salpicadas de um “pólen” claro, muito leve e que é o pó de arroz das saudades. 

Havia-as de toda qualidade: brancas, roxas e negras e, sem escolher, a 

menina decepava-as de uma e outra cor, lançando-as no açafate entre as 

várias flores, que, viçosas, úmidas e coloridas, faziam com elas um completo 

contraste. Nessa confusão, as pobres saudades apresentavam um triste e 

inferior aspecto, que recordava logo o sofrimento e o desalento humanos. 

— Não compreendo o amor da vovó por essas flores tão tristes e 

tão feias — murmurou Edmeia, enxugando os dedos no aventalzinho de brim 
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pardo, debruado de vermelho, e fixando, nas saudades, um olhar de 

menosprezo. 

— Minha filha — disse a boa dona Sofia, caminhando ao lado da pequena, 

que se apressava em deixar o canteiro das flores que parecem conter lágrimas 

nas pontas dos seus finos pistilos —, como queres, na tua idade, entender os 

pensamentos da tua avozinha? Olha, tu falas sem sequer conhecer a história 

destas pobres flores, que, um dia, possuirás nos canteiros do teu coração. 

— Não, mamãe, eu prefiro de muito ter no coração um punhado de lírios 

como aqueles que enxergamos acolá — exclamou Edmeia. 

— Ah! minha pequena, não te agites em escolher já as flores que 

germinarão mais tarde no teu peito — falou em voz grave dona Sofia. — Fica 

certa de que todas se fanarão um belo dia e que somente as saudades morrerão 

contigo. 

[53] Edmeia, pensativa, escutava a mãe. 

— Outrora, minha querida — continuava a boa senhora —, as saudades 

eram somente brancas, imaculadas e puras. Feitas com as lágrimas dos 

anjinhos que fugiam para o céu com invencíveis saudades dele, essas flores, 

reservadas e singelas, pareciam flocos das nuvens do firmamento. Vieram, 

depois, as mães chorar sobre elas, inconsoláveis da ausência dos querubins 

que o seu grande amor não retivera no mundo, e as saudades, tingidas com 

o seu pranto amargo, tornaram-se roxas. As lágrimas das mães que choram 

os filhinhos contêm tanto sangue vivo dos seus corações, minha Edmeia! 

que onde tombam, mancham para sempre. 

A menina, meditativa, baixara a fronte macia e alva, sombreada pelas 

madeixas louras iluminadas pelo sol, e recordava a figurinha gentil do irmão 

que se fora para nunca mais voltar. 
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Ele partira, dormindo, todo de claro vestido, com as mãos tão pálidas 

como as pétalas das açucenas. Sempre que agora ela se deitava na sua 

caminha estreita, velada pelo filó transparente, cruzava também as suas 

mãozinhas roliças e cor-de-rosa, querendo imitar a posição das do 

irmãozinho que se fora, encerrado numa caixinha dourada como as que 

guardavam os bombons do Natal. 

Em silêncio, a mãe e a filha atravessavam o jardim refulgente de luz, 

trescalante de aromas e ecoante dos cantos dos pardais, irrequietos e 

palradores. 

Dona Sofia, estranhando a mudez de Edmeia, perguntou-lhe: 

— Que tens, filhinha? 

— Penso, mamãe, que também eu tenho saudades do céu, onde está o 

maninho. Deve ser muito lindo esse céu, porque as crianças que para lá vão 

não voltam mais — respondeu lentamente a pequenita, erguendo os olhos 

azuis para o espaço infinito e grandioso debaixo do qual ela surgia como um 

minúsculo pintinho de ouro. 

Num grito, a mãe deixou cair a cesta perfumosa sobre o chão, 

espalhando-se nele as flores numa desordem colorida e harmoniosa. E dona 

Sofia, abraçada [54] delirantemente à sua filha, pedia-lhe não pensasse mais 

nesse céu implacável, que, atraindo esses entezinhos adorados, jamais os 

restitui aos regaços das mães, doloridas para sempre. 

E, rindo e chorando a um só tempo, dona Sofia mostrava à pequenita as 

belezas da terra, as frutas saborosas pendentes das árvores, o cocoricó 

alegre das frangas no galinheiro e a corrida dos patos em prol da água fresca 

do lago. 
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— A terra é igualmente muito formosa, minha filha, e verás quantos 

encantos ela encerra. Não penses no céu, por enquanto, meu anjo, fica no 

mundo e compartilha das alegrias dos vivos — exclamava, febril, a mãe aflita. 

Edmeia, porém, sacudindo a cabecinha encaracolada, retorquiu: 

— Ah! mamãe, o céu deve ser forçosamente mais lindo do que a terra. 

Não vês que o Paulinho lá ficou para sempre? Mamãe, quero ir para lá nem 

que tenhas de verter lágrimas que se convertam em saudades brancas e 

depois em roxas, se me chorares bem. 

A pobre mãe, arrependida da sua expansão de dor em frente à filhinha 

inocente, não sabia mais que inventar para a distrair. 

Abaixando-se maquinalmente, ia apanhando, sem ver o que fazia, as 

flores caídas no solo e agora empoeiradas e emurchecidas. 

Recomposto o açafate florido, em honra do aniversário da boa vovozinha, 

Edmeia notou que uma saudade, negra como um lúgubre penacho, jazia num 

canto, olvidada pela mãe. 

Apoderou-se dela e, colocando-a na cesta sobre as outras flores, num 

tom de curiosidade, perguntou à dona Sofia: 

— E a saudade negra, mamãe? Por que ficou ela assim? 

A boa senhora bem desejava mudar a conversa, mas como fazê-lo agora?  

[55] — Minha filha — disse, titubeando —, elas tornaram-se assim pretas 

com as lágrimas das velhas, que choram durante muitos anos todas as dores 

da terra caídas sobre elas. Gerações inteiras pranteiam de saudades e o 

pranto das anciãs tinge como um tóxico formidável e invencível. Tua avó 

não prefere, ela, a saudade negra, às demais? 

— Sim, sim — replicou Edmeia, sempre pensativa —, vovó chora muito 

e, quando fala do passado, os seus olhos enchem-se d’água… Pensando bem, 
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mamãe, prefiro verter lágrimas que sejam brancas e que se transformem em 

claras saudades. Deve ser muito horrível chorar-se de tal modo que o pranto 

se torne veneno e manche as flores. E, tendo eu tantas saudades do céu, 

Jesus me mandará buscar, não, mamãe? 

— E eu, filhinha? e eu? — murmurava involuntariamente dona Sofia. 

— Você, mãezinha, arranja não ficar velha para só chorar lágrimas roxas 

de saudades. Decididamente, as saudades negras são muito feias! 

Poucos meses depois, como uma bonequinha de luxo, Edmeia, metida 

numa caixinha de cetim e de mãos cruzadas sobre o peito, brancas como 

açucenas, partia para o céu… Nesse dia, como por milagre, um tufo de 

saudades brancas florescia no jardim, saudades, que mais tarde se tornaram 

roxas com as lágrimas da desolada dona Sofia e, um belo dia, enegreceram 

de todo com o pranto frio e acre da boa avozinha.  
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