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Introdução

Li os contos de Emília Daniel Leitão num só dia. Não era este 
o programa. Tinha planeado ler, aos poucos, o manuscrito 
que a Autora gentilmente me enviara. Porém, li-o de uma 
vez só. Porque Como Folhas ao Vento tem esse dom. Seduz 
e abre-se, página a página, oferecendo-nos a ternura da 
narrativa e o prazer de ler. É o segredo guardado em qualquer 
bom livro: a arte de nos entregar o prazer de querer mais e 
de nos deixar um sabor amargo quando termina, sem mais 
caminho que não seja desejar o momento em que o escritor 
nos entrega novo livro. Como Folhas ao Vento é um livro de 
contos, o que implica uma técnica narrativa tão frugal quanto 
bem condimentada para que as personagens tenham vida 
própria em pouco mais que meia dúzia de linhas e é um 
território literário onde produzimos algumas das melhores 
peças da literatura mundial. Os contos de Eça ou de Miguel 
Torga ou de Sophia de Mello Breyner, entre outros, são 
pérolas que iluminam a memória de quem os leu. E são 

por Francisco Moita Flores
sempre referência quando abordamos um livro de contos. 
São fasquia que nos coloca sempre em pessimismo activo 
perante uma colectânea do género, escrita por alguém que 
assumiu o atrevimento de caminhar por esta narrativa. 
Queremos ler, mas lemos com desconfiança. Sem querer 
comparamos e retiramos juízos de valor que, na maioria dos 
casos, nos leva a desistir, pois não se encontra o tempero 
do prazer que nos impulsiona para continuar.

Por tudo isto, Como Folhas ao Vento é um livro mágico. Às 
vezes parece autobiográfico, outras vezes percorre com 
energia, e de forma surpreendente, a imaginação, com 
pinceladas impressionistas vigorosas, intensas, revelando 
uma escritora sóbria, madura, de quem se fica à espera de 
mais obras. Embora tenha ficado ternamente apaixonado 
pel’ “O Velho Cajueiro”, “Os Passos do Tango” e “Aconteceu 
em Pesenas”, o conjunto geral da obra revela-nos uma 
escritora adiada, que só agora nos veio dar um forte sinal 
do seu talento. Sendo que Emília Daniel Leitão não é uma 
iniciada – alguns dos contos já tinham sido publicados –, 
tem maturidade para que esta incursão mais estruturada 
pelos domínios da literatura não se fique por esta obra. 
Quem a ler vai sentir a sua falta quando terminar este 
livro. Quem assim escreve sobre a ternura, e com ternura, 
tem, de certeza, mais mil histórias para contar. Sobre si. 
Sobre nós. Com o sinal perfeito de uma escrita cristalina e 
solidária. Por mim, fico à espera do próximo livro.
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O Velho Cajueiro

Aquele era o meu cajueiro!
Uma árvore enorme, de porte erecto e altivo. Tronco 

largo a provar a sua longevidade. Possuía ramos frondosos 
que se estendiam, irradiando do tronco, como se quisessem 
atingir o infinito.

No Verão enchia-se de frutos, com a castanha bem 
proeminente, na ponta. Os cajus exibiam acintosamente 
as suas cores berrantes. Exalavam um cheiro acre, com um 
perfume intenso, que dificilmente passava despercebido e 
se estendia pelo palmar que o circundava.

Era a nossa árvore de família. O nosso ponto de referên-
cia para todas as brincadeiras, todos os encontros. Tudo se 
desenrolava à sua volta. À sua sombra ouvíamos na grafonola 
aqueles discos antigos de 78 rotações. Escondia-me, muitas 
vezes, atrás dele e muitas vezes me atrevi a tentar trepar 
o seu tronco. Sem êxito.

E agora, tantos anos depois, iria ser o protagonista de 
uma estranha história.

Lembro-me de o meu pai dormir a sesta debaixo do cajueiro, 
numa cadeira de lona, enquanto eu passava horas a fio, 
junto dele, a ler tudo o que me vinha à mão.

Trouxera, de Moçambique, uma fotografia, a preto e 
branco, do velho cajueiro, exibindo a verticalidade orgulhosa 
de quem já viveu muitos anos e viu passar várias gerações. 
Pintei, numa tela a preto e branco, uma cópia fiel da foto, 
tentando imortalizar a minha árvore. Pendurei-a no meu 
escritório, em frente à secretária e cada vez que olho o 
meu cajueiro, lembro todas as tropelias e jogos malucos 
que fazíamos à sua sombra.

Voltei a Moçambique, 20 anos depois. Fui ver a minha casa. 
Não estava tão bem como o cajueiro. Já não tinha portas 
nem janelas. Ninguém a habitava. Curiosamente havia, a 
um canto do jardim, uns resquícios de relva e uma velha e 
enorme estrelícia, toda florida, plantada pela minha mãe, 
junto a um lago, do qual apenas restavam umas pedras 
amontoadas. Quantas recordações me assaltaram naquele 
momento! Veio-me à memória o pensamento do Tomé 
da Póvoa, personagem de Júlio Dinis, quando comprou a 
quinta aos fidalgos: aquela casa era minha, aquelas árvores 
eram minhas, aquele cajueiro era meu. Pelo menos tinha 
tudo ficado no meu coração, faziam parte da minha vida…

Naquele momento revi toda a minha infância, tudo o 
que ali vivera…

Estava tão absorta que nem senti o Alberto, o capataz 
do meu pai, acercar-se de mim. Estava velho. Continuava 
a trabalhar na machamba, que agora era do governo.

– Menina, quer que lhe apanhe uns cajus? Tem de levar 
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alguns para a senhora e para a menina Teresa.
– Sim, Alberto, obrigada!
As árvores estavam todas enormes e o velho cajueiro 

devia sentir-se um pouco frustrado, com tanto mato à sua 
volta.

No entanto, continuava tão imponente como outrora. 
Tinha, porventura, menos ramos, mas mais fortes. Por uma 
razão desconhecida, fez-me lembrar o sobreiro pintado 
pelo rei D. Carlos. 

Era isso! Tinha de voltar a pintá-lo, desta vez com todas 
as cores que ufanamente exibia. Tirei-lhe uma foto, mais 
ou menos do mesmo ângulo da outra que eu tinha, a preto 
e branco. Apenas pedi ao Alberto para ficar na fotografia. 
Dava-lhe mais vida.

E agora, enfrentando este quadro, digo:
– Eu é que te devia ter pintado, mas não perdes pela 

demora, vou fazê-lo, ao meu estilo!... Nem que seja para 
homenagear o Alberto. Não me deviam ter feito isto…

Dias depois de chegar a Lisboa, fui de comboio a Cascais. 
Ia visitar a minha irmã Teresa e levava comigo a foto do 
cajueiro da nossa infância. Ela iria adorar revê-lo. Meti a 
foto a marcar a página do livro que levara para ler na viagem.

Ao meu lado sentou-se um indivíduo de cerca de 50 
anos, bem-parecido, com um ar agradável, que me per-
guntou, num português muito arrevesado, onde ficava o 
Hotel Palace, no Estoril. Ia visitar um amigo que chegara 
de Marselha. A nossa conversa foi curta e embrenhei-me 
novamente na leitura do livro. O sujeito saiu no Estoril e 
eu resolvi fechar o livro para o meter na mala, pois sairia 
em seguida. Procurei a foto para marcar a página. Onde 

estava? Tinha-a deixado no meu colo, ou seria ao meu 
lado? Não a encontrei. Procurei por cima e por baixo do 
banco e nada. A fotografia desaparecera. Fiquei desolada. 
De qualquer modo, tinha-a na minha pen. Mandá-la-ia, por 
e-mail, para a minha irmã.

Mas estava intrigada. Para onde teria caído? Ou será 
que o tal indivíduo a tinha levado? Porquê? Para que a 
quereria ele?

Cinco anos depois, fui a Montpellier passar uma semana 
com a minha amiga Cèline, com quem trabalhei uns tempos, 
em França.

Uma tarde, levou-me a uma festa na Place de la Comédie. 
Uma grande praça, no centro de Montpellier, muito animada, 
com montes de gente nas esplanadas ao redor. É também 
conhecida como La Place des Trois Graces, por causa da 
estátua das Três Graças que lá se encontra, explicou-me 
a Cèline. 

Viam-se aí várias tendas com quinquilharias e uma 
feira de velharias.

Adoro deambular por feiras, mercados e coscuvilhar 
todas as tendas.

Vi uma tenda com quadros. Fui apreciá-los. Havia de 
tudo um pouco: reproduções de quadros célebres, a óleos, 
acrílicos, aguarelas e serigrafias. Havia retratos, naturezas 
mortas e vários quadros com praças e monumentos de Mon-
tpellier, certamente para os turistas levarem de souvenir…

Nisto, fiquei petrificada. Que quadro era aquele? Não 
podia ser! Ali mesmo, pintado a óleos numa tela de 90 por 
60 cm, estava uma cópia fiel da minha foto do velho cajueiro, 
com o Alberto. A cores. O tal cajueiro da foto desaparecida.
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Chamei a Cèline:
– Olha, vem ver. O meu cajueiro!
Ao princípio ela não entendeu. Pensou que estava a 

delirar, tal era o meu entusiasmo.
O dono da tenda não me soube explicar muito bem 

a sua proveniência. Parece que tinha vindo num lote de 
quadros, que comprara há dois anos, a um jovem que 
dissera estar a desfazer-se de vários objectos de uma casa 
que tinha herdado do padrinho que morrera.

– Já vendi os outros – foi-me explicando, enquanto 
punha o quadro num cavalete, para eu o apreciar melhor. 
Nem era preciso. Eu levá-lo-ia de qualquer jeito.

– Este acabou por ficar. Se estiver interessada, faço-lhe 
um bom preço. – Dizia o homem, sem compreender a minha 
emoção perante uma simples árvore…

Apetecia-me chorar. Fiquei um bom bocado sem conse-
guir falar. Que coincidência ter ido àquela feira. Não podia 
sair dali sem o meu cajueiro. Perguntei-lhe o preço e fui ver 
de perto a assinatura. Não era muito legível.

Não interessa. Queria lá saber quem o pintara. Contudo, 
a curiosidade fazia com que uma pontinha de não sei bem o 
quê me incomodasse. Como era possível isto ter acontecido? 
Talvez ainda o fosse investigar, um dia…

O certo é que acabei por trazer o quadro comigo.
Já não preciso de pintar o meu velho cajueiro. Alguém o 

pintou para mim. Agora tenho a certeza de que o indivíduo 
que se sentou ao pé de mim no comboio me ficou com a 
fotografia. Se calhar, o tal amigo de Marselha era pintor 
e fez-lhe o quadro, que o afilhado herdou. Sei lá! Nem me 
importo com isso. O enigma que o envolve confere-lhe 
ainda mais importância. Mas, pensando bem: vou mesmo 

voltar a pintá-lo. À minha maneira… Não admito que me 
roubem a ideia. Aquele é o meu cajueiro!

Estou sentada no sofá da minha sala. Mesmo em frente, 
o velho cajueiro desafia-me. Parece que se ri de mim, por 
não saber o mistério que ele encerra.

Eu contemplo-o trocista e feliz. Ele a pensar que isso 
me incomoda e eu a saber que algures estava escrito que 
ele seria meu para sempre.

        2º Prémio dos III Jogos Florais de Setúbal 

        de 2008, sob o pseudónimo Malek
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A carta

Vou contar-vos a história extraordinária do meu amigo 
Diamantino, que viveu anos amargurado, sem encontrar 
uma explicação para o que lhe acontecera. 

Vivia na África do Sul. Era filho de pai sul-africano e 
mãe portuguesa.

Curiosamente, trabalhava numa mina de extracção de 
diamantes, o que era motivo de gracejo entre os amigos. Pode 
parecer, de facto, coincidência a mais, mas o Diamantino era 
tido, por todos que com ele privavam, como um verdadeiro 
diamante. Os amigos costumavam dizer que do diamante, 
ele só não tinha a frieza.

Era um indivíduo com uma mente brilhante. Bem 
constituído, moreno, cara máscula com rugas de expressão 
bem vincadas. Vestia-se elegantemente mas com sobriedade.

Estava em Kimberley há oito anos. Vivia sozinho. 
Tinha o trabalho como companhia e um sentido do dever 
inabalável. Sandra Daniel Leitão e João Dias
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Ninguém imaginava o que tinha sido a sua vida anterior. 
Os amigos mais chegados sabiam que ele escondia um 
segredo. Um drama que o tinha afastado da alta sociedade 
que um dia frequentara.

Às vezes viam-no pensativo, com o olhar vagamente 
entristecido, parecendo flutuar para lá do horizonte. Era 
como se um nevoeiro o isolasse do mundo que o rodeava.

Quando acabara o curso de engenheiro de minas, em 
Inglaterra, era um rapaz divertido, um pouco vaidoso do 
estatuto que granjeara e um bon vivant assumido. Estava 
sempre rodeado de bonitas mulheres que pretendiam vir 
a fazer parte da sua vida.

A escolhida foi Bety. Pertencia à alta aristocracia de 
Pretória. No casamento, toda a fina-flor da sociedade 
esteve presente. 

Quinze anos decorridos, uma imagem continuava a 
persegui-lo. A da sua mulher, que acidentalmente matara, 
numa caçada, no Pilansberg. Ainda revia cada momento 
como se tivesse acontecido na véspera. Tinha no ouvido 
o barulho do helicóptero onde ele acompanhara Bety, ao 
Pretoria Academic Hospital. Ouvia o estampido dos tiros, 
os escapes dos Jeeps a partir. Sentia, ainda, muitas vezes, 
vezes demais até, o cheiro dos jacarandás, que atapetavam 
as ruas até ao hospital.

Interrogava-se, constantemente, sobre os aconteci-
mentos que tinham modificado a sua vida. Como é que 
tudo tinha acontecido?

A dúvida instalara-se em muitas pessoas. Teria sido 
mesmo um acidente? Teria sido premeditado? Pareciam 
tão felizes…

A polícia interrogara-o exaustivamente. As provas 

não eram concludentes, as razões não eram plausíveis. E a 
presença de tantas testemunhas teria sido desencorajadora. 
Só a influência do pai e a perícia de um bom advogado o 
tinham ilibado.

A empresa organizara um safari. Uma noite em Sun City, 
no The Cascades, outra no acampamento de Kwa Maritane 
e depois o Kruger National Park. Um programa aliciante, 
com muitos atractivos. Ele e Bety ficaram entusiasmados. 

Como é que tudo desmoronara? 
Robert, seu colega de universidade, trabalhava no 

mesmo projecto. Era o seu maior amigo e padrinho de casa-
mento. Sempre presente nos momentos mais importantes 
da sua vida. Que bom tê-lo sempre por perto… Durante os 
três meses em que estivera preso, tinha sido incansável. 

Quando saíra da cadeia, Robert estabelecera contacto 
com uns amigos, em Angola, que lhe arranjaram um emprego 
na Diamang. Precisava de se afastar daquele ambiente que 
se tornara demasiado pesado. Tinha que se distanciar do 
convívio dos que o apontavam como presumível autor da 
morte da mulher. A dúvida no olhar dos amigos angustia-
va-o. Vivia oprimido com os silêncios que se instalavam 
quando ele chegava, com as palmadinhas nas costas, com 
as memórias que o assaltavam.

Estivera na Diamang tempo suficiente para tudo se 
diluir. Mantivera o contacto com Robert, que se oferecia 
sempre para o ajudar.

Entretanto, este fora convidado para gerir umas minas 
em Ouro Preto, no Brasil. Escrevia-lhe raramente. Falara- 
-lhe do seu modo de vida, das brasileiras, da beleza agreste 
da cidade:
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– Esta região é uma maravilha, dizia. A cidade está 
na base da encosta duma serra recortada de ravinas. As 
ruas são estreitas e sinuosas. É lindo! E as mulheres são 
umas brasas! Tens de vir cá visitar-me – dizia sempre com 
jocosidade. 

Depois, perdera-lhe o rasto…
Naquele dia, chegou a casa à hora do costume. O seu 

fiel criado, o Josias, entregou-lhe um aviso de uma carta 
registada. Ficou curioso. De quem seria? Deitou-se intrigado. 

Acordou bem-disposto, vestiu-se rapidamente, comeu 
um porridge com leite condensado e engoliu um café à 
pressa, pois queria passar no correio, antes de ir trabalhar. 

Entregaram-lhe um volumoso envelope, proveniente 
de uma firma de advogados do Brasil. Que estranho! O que 
seria? Sentou-se no carro. Abriu, sem pressa, o envelope. 
Três envelopes numerados estavam no seu interior. Abriu 
o nº 1:

Exmo Senhor Diamantino Marques Van der Merwe

Lamentamos informar que o seu amigo Robert Adams faleceu, há 
cerca de um mês, vítima de doença prolongada. No cumprimento 
das suas últimas vontades, junto enviamos dois envelopes, dos 
quais fomos fiéis depositários até ao momento. 

Sem outro assunto, oferecemos os nossos préstimos para 
qualquer tipo de esclarecimento e apresentamos os nossos 
melhores cumprimentos.

          Paulo Aroeira
        (Advogado)

As mãos tremiam-lhe, o coração batia acelerado. Que 
saudades tinha de Robert! Porque não envidara todos os 
esforços para saber dele? 

O envelope nº 2 dizia: Para entregar a Diamantino 
Marques Van der Merwe, após a minha morte. Robert 
Adams.

Reconheceu a letra do amigo. Ficou comovido. Tanto 
tempo tinha decorrido…

Meu caro Diamantino

Espero que, apesar de tudo, esta carta te venha trazer alguma 
felicidade.

Eu sempre te admirei. Foste um bom companheiro, um 
amigo dedicado, um estudante exemplar. Acredita que sempre 
gostei de ti. Por isso me custou tanto manter esta farsa. Tudo 
começou por causa da minha ambição desmedida e da inveja que 
me começou a corroer, sem que a minha fraqueza conseguisse 
travá-la.

Eu sempre tive melhores notas do que tu. Mas foste tu que 
ficaste à frente do projecto que eu ajudara a delinear. Eu sempre 
amei a Bety, mas ela só tinha olhos para ti. Eu matava-me a 
trabalhar, mas eras sempre tu o escolhido. Todos te gabavam 
como profissional, como filho, como marido, como… sei lá… E 
eu? Sempre permaneci um passo atrás de ti. Sempre beneficiei 
da tua sombra… Tu nasceste em berço de oiro, eu não. Tu 
tinhas pais influentes, eu não. Afinal, foi isso que determinou 
os nossos caminhos… 

Agora vejo o quanto fui injusto, como te traí, como destruí a 
tua vida. Mas o desenrolar dos acontecimentos não me permitiu 
voltar atrás e tudo se foi agravando. Sei que nunca me vais 
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perdoar. Que pelo menos esta minha última acção te sirva de 
consolo e para repor a verdade. Que o meu arrependimento te 
traga alguma compaixão pela minha infâmia… A esta distância 
já tudo perdeu a importância que eu lhe conferi.

Diamantino parou de ler a carta. Um suor frio alastrava-lhe 
pela testa. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Bebeu 
um copo de água. Sentimentos confusos e contraditórios 
cruzavam-se agora na sua mente. A raiva e angústia lutavam 
desordenadas. Mesmo assim, conseguiu dominar-se. Que 
esconderia ainda mais aquela carta? O que lhe teria feito 
Robert? Respirou fundo e reiniciou a leitura.

Mas isso agora também já não interessa. Tenho os dias con-
tados. Resta-me já pouco tempo. Sabes como é este clima de 
Ouro Preto. Os dias são muito quentes e as noites muito frias. 
A minha vida de boémia também acelerou o processo. Contraí 
um cancro pulmonar. Nunca acreditei muito na gravidade da 
minha doença e não quis abrandar a minha estroinice. Assim 
como assim, já que ia morrer, o melhor era aproveitar o tempo. 

O meu sofrimento tem sido enorme. No meu estado físico 
e psicológico actual, considero isso a paga dos meus erros, da 
minha arrogância, da minha traição. Sobretudo do meu crime. 
E até aceito o meu tormento, com alguma resignação.

Junto a esta carta, está uma cópia da confissão completa, 
da forma como baralhei a polícia, para lançar as culpas da 
morte da Bety sobre ti. Não o fiz de propósito, juro-te, mas ali 
mesmo, perante tal catástrofe, resolvi tirar partido da situação. 
Podes crer que fiquei satisfeito quando tudo se resolveu a bem 
para o teu lado. Tu tinhas melhores hipóteses do que eu de te 
safares. Não tive coragem para me entregar à polícia. Podia 

não acreditar que fora um acidente…
Conseguindo-te o emprego na Diamang fiquei com o caminho 

livre para chefiar o projecto e para ocupar o lugar que pretendia 
na empresa. Foi a consequência lógica de uma acção que nunca 
julguei praticar. A partir daí, tive tudo o que quis. Menos o amor 
de qualquer mulher. Elas sempre estiveram só de passagem na 
minha vida. Depois da Bety, não consegui amar mais ninguém.

Se te serve de consolo, digo-te que o remorso sempre me 
perseguiu. Isso impediu-me de ser feliz. Espero, agora, reparar 
os danos que te causei. Deus escreve direito por linhas tortas 
e encarregou-se de me trazer à razão, dando-me uma morte 
prematura. Esta foi a forma que Ele encontrou para reparar 
os danos que provoquei.

Com a minha confissão, que quando estiveres a ler esta carta 
já estará nas mãos da polícia, ficarás ilibado das dúvidas que 
pesam sobre ti. A polícia tem um comunicado que será tornado 
público. A tua imagem será reabilitada. O teu nome ficará limpo.

Peço-te que me perdoes, se puderes. Desejo-te, muito sin-
ceramente, a felicidade que mereces.

Aceita um abraço da eternidade

                  Robert

Poisou a carta sobre o tablier do carro. Pegou no envelope 
número 3. Estava ali a sua libertação. Tapou a cara com as 
mãos. Depois, tentou acalmar-se, ergueu a cabeça, limpou 
a última lágrima que lhe escorria pelo rosto. Apetecia-lhe 
gritar. Não sabia se de raiva, se de alegria. Olhou para o 
céu e disse:

– Obrigado Bety!
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Não foi trabalhar. Não lhe apetecia ver ninguém. Pre-
cisava de se reconciliar consigo e com o mundo. Sentia-se, 
enfim, completamente livre.

Morte na ópera

Estava no computador a fazer um trabalho, enquanto ia 
lançando o olhar para a televisão, que passava excertos 
de várias óperas, quando ela apareceu. Poisou no nariz 
do tenor como se lhe quisesse dar uma picada, mas o 
tenor continuou impávido e sereno na sua cantilena, sem 
pestanejar. Enxotei-a com a mão. Esvoaçou à minha volta 
e veio em direcção ao meu nariz. Aquela mosca gostava de 
narizes, pensei eu já aborrecida, mas ainda calma. Novo 
aceno de mão e ela três vezes rodou à volta da minha cabeça, 
parecendo o Adamastor à volta da nau…

Procurei prestar atenção à música. O “Coro dos Escravos 
Hebreus”, de Verdi, acabou por me fazer esquecer a mosca. 
Quando as vozes se elevaram cantando: Quand tu chantes, je 
chante avec Toi Liberté… ela voltou e desta vez a zunir. En-
quanto o coro cantava a liberdade, a minha tinha-se acabado. 
Pronto, aí estava ela a fazer voos rasantes, tangenciando 
o meu nariz, novamente. Peguei na primeira coisa que 



“É uma escritora madura, com um equilibrado sentido dramático 
da narrativa e, até, sedutora. O livro tem momentos 

fascinantes e momentos literários muito bonitos. Não é vulgar 
e foge da vulgaridade. Culto sem ser pretensioso. Inteligente.”

Francisco Moita Flores

“O Retornado” foi para mim a melhor prenda, em muitos anos. 
Foi um viver tanto, em tão poucas palavras que me povoou a 
alma por uns dias e me fez participar no grandioso filme que

 se viveu, um palco que também considero meu e ao qual pertenço.”

Nuno Daniel

“De grande profundidade. Suspende a respiração até à última letra, 
sem falhas nem descontinuidades. Ficamos presos à espera do fim.”

Maria Lucília Mila Filipe

“Os temas e as imagens com que a autora nos presenteia nos 
seus contos, levam-nos a ficar presos, à medida que os lemos 

e ansiosos pelo que vem a seguir.”

Tarsília Sousa Teixeira


