


Vagueamos pela orla dos matagais 
que ficam por trás da casa,
junto ao vasto terreno inculto onde 
antigamente se localizava a mansão, 
agora desaparecida. 
Sem o admitirmos e sem sabermos 
porquê, sentimo-nos bastante 
inquietos. Tentamos em vão
distrair-nos e disfarçar a nossa 
angústia, mostrando um ao outro, 
durante aquele passeio errante, 
as camas das lebres e os pequenos 
sulcos de areia onde os coelhos 
ainda recentemente haviam 
esgaravatado… aqui e ali,
uma armadilha…
as pegadas de um caçador furtivo… 
mas, de vez em quando,
lá voltamos à orla da floresta,
de onde se vê a casa silenciosa
e impenetrável. 



A varanda de madeira frente 
à grande janela que dá para o pinhal 
está invadida por arbustos que 
ondulam ao vento.
Nos vidros são visíveis reflexos
de luz, talvez de uma lareira acesa,
e de vez em quando vê-se
uma sombra a passar.
Em redor, nos campos circundantes, 
na horta, na parte da quinta que 
restou das antigas dependências,
tudo é silêncio e solidão.
Os caseiros tinham partido para a 
povoação para comemorar
a felicidade dos seus patrões.
De vez em quando, o vento,
carregado de uma humidade
que era quase chuva, molha-nos
o rosto e traz-nos as notas perdidas
de um piano. Lá em baixo,
na casa fechada, alguém toca.
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À minha irmã Isabelle.
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Capítulo Um

O alunO internO

Chegou a nossa casa num certo domingo de novembro de 
189…
Continuo a chamar-lhe «a nossa casa», ainda que esta já 

não nos pertença. Partimos daquela terra há uns bons quinze anos e, 
decerto, não voltaremos lá. 

Vivíamos nas instalações da Escola Primária de Sainte-Agathe. 
O meu pai, que eu tratava por Sr. Seurel, tal como os outros alunos, 
era simultaneamente diretor do Curso Superior, por via do qual os 
alunos eram preparados para o acesso ao curso de professor, e do Curso 
Médio. A minha mãe era professora primária.

Era um edifício encarnado, comprido, com cinco portas envidra-
çadas, coberto de trepadeiras de vinha virgem, numa das extremas da 
povoação. Havia um pátio enorme com telheiros e uma lavandaria 
que abria diretamente para a aldeia através de um grande portão.
Do lado norte tínhamos a estrada, e podia ver-se uma pequena cancela 
que levava à estação de caminhos de ferro, a uns três quilómetros de 
distância. A sul e atrás, campos, jardins e prados estendiam-se até aos 
arrabaldes da povoação… tal é, de forma sucinta, a descrição desta 
casa onde decorreram os dias mais inquietos, e, simultaneamente, mais 
prezados, da minha vida. A casa na qual se iniciaram as nossas aventuras 
e onde vieram terminar, como ondas a bater num rochedo solitário. 

O acaso das colocações, a decisão de um inspetor ou de algum 
membro da edilidade conduziram-nos ali. Há muito tempo, no ocaso 
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de umas férias grandes, o carro de um camponês, que trazia atrás os 
nossos móveis e objetos de uso doméstico, deixou-nos, a mim e à minha 
mãe, diante da pequena cancela enferrujada. Garotos que roubavam 
pêssegos no jardim fugiram silenciosamente pelos buracos da cerca… 
A minha mãe, a quem todos tratávamos por Millie e que era a dona 
de casa mais metódica que alguma vez conheci, apressou-se a entrar 
nos compartimentos cheios de palha poeirenta. Constatou, para seu 
desespero, que os nossos móveis, à semelhança de todas as mudanças 
anteriores, não se adequariam a uma casa tão mal construída. Quando 
saiu, partilhou comigo a sua aflição. Enquanto falava, limpava doce-
mente o rosto com um lenço encardido da viagem. Depois, voltou 
a entrar para observar as portas e janelas que era preciso fechar para 
tornar a casa habitável… Quanto a mim, de cabeça coberta por um 
enorme chapéu de palha com fitas, fiquei por ali à espera, a andarilhar 
sobre o cascalho daquele estranho pátio, a espreitar o que havia em 
volta do poço e debaixo do telheiro. 

Esta é, pelo menos, a ideia que tenho hoje da nossa chegada. Porque 
ainda que deseje reavivar a memória longínqua desta primeira tarde 
de espera no nosso pátio de Sainte-Agathe, alinham-se na minha 
memória muitas outras esperas. Por exemplo, aquele momento em 
que, com ambas as mãos apoiadas nas traves do portão, me lembro de 
estar a espreitar, com ansiedade, alguém que descia a estrada principal.
E, se tento recordar a primeira noite que tive de passar na minha 
mansarda, a meio das águas-furtadas do primeiro andar, são também 
outras as noites de que me lembro. Nunca me vejo só naquele quarto.
Uma enorme sombra inquieta e amistosa projeta-se ao longo das pare-
des, passeando-se. Todo este cenário calmo e tranquilo – a escola, o 
terreno do Sr. Martin com as suas três nogueiras, o jardim de flores-
-maravilha, diariamente invadido por senhoras em visita – ficou para 
sempre na minha memória agitada, transformada pela presença daquele 
que veio perturbar toda a nossa adolescência e que nem a sua fuga 
nos veio sossegar. 

E quando o Meaulnes chegou já estávamos nesta terra há dez anos. 
Eu tinha quinze anos. Era um domingo frio de novembro, o pri-

meiro dia de outono a lembrar já o inverno. A Millie passou o dia 
à espera de um carro que viria da estação trazer-lhe um chapéu para 
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o mau tempo. De manhã, não foi à missa e eu estive até à homilia 
sentado no coro com os outros garotos a espreitar ansiosamente por 
entre os sinos para a ver entrar com o seu chapéu novo.

À tarde, tive de ir sozinho ao Ofício de Vésperas.
– Aliás – disse-me ela para me reconfortar, passando a mão no meu 

fato de menino –, mesmo que o chapéu já tivesse chegado, com certeza 
teria de passar o meu domingo a retocá-lo.

No inverno, os nossos domingos eram quase sempre passados da 
mesma forma. De manhãzinha, o meu pai ausentava-se para longe, 
procurava um qualquer lago coberto de nevoeiro, metia-se num bar-
quinho e ficava a pescar lúcios. A minha mãe, fechada na penumbra do 
seu quarto quase até à noite, restaurava roupas modestas. Recolhia-se 
assim, temendo que uma qualquer das suas amigas, tão pobre, mas 
também tão orgulhosa quanto ela, a viesse surpreender. E eu, findo o 
Ofício de Vésperas, esperava, lendo na sala de jantar gélida, que ela 
abrisse a porta e me mostrasse como lhe ficavam.

Naquele domingo, um grande burburinho no adro prendeu-me na 
rua mais tempo do que o costume após as Vésperas. Um batismo junto 
ao pórtico da igreja despertara a curiosidade dos garotos. No adro, 
vários habitantes da aldeia estavam equipados com os seus coletes de 
bombeiros. Com as armas em descanso, transidos de frio e a bater com 
os pés no chão para aquecer, ouviam Boujardon, o comandante briga-
deiro, enredado nas suas explicações de regras e regulamentações…1

O repicar dos sinos a anunciar o batismo parou subitamente, 
qual toque festivo utilizado por engano naquele dia e naquele lugar. 
Boujardon e os seus homens, com as armas a tiracolo, arrastaram o carro 
de bombeiros em passo lento. Vi-os desaparecer na primeira curva, 
seguidos por quatro crianças silenciosas, esmagando com as botas de 
sola grossa os ramos espalhados na estrada coberta de gelo pela qual 
não me atrevia a segui-los.

Na povoação já não se via vivalma e reinava o silêncio, com exceção 
do café Daniel, de onde se ouviam as discussões ora mais entusias-
madas, ora mais calmas dos clientes que o frequentavam. Agora, ao 

1  No tempo de Alain-Fournier, não havia quartéis de bombeiros nas povoações mais pequenas, 
cabendo a militares na reserva aí residentes o desempenho dessas funções, daí a terminologia 
militar usada. [N. da T.]
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passar pelo muro baixo do pátio grande que separava a nossa casa da 
aldeia, e ao chegar à cancela, sentia-me um tanto ansioso por causa 
do meu atraso.

A cancela estava entreaberta e percebi logo que se passava algo 
de extraordinário.

De facto, à porta da sala de jantar – a mais próxima das cinco portas 
envidraçadas que davam para o pátio –, uma mulher de cabelos grisa-
lhos debruçava-se, tentando ver através das cortinas. Era baixa e sobre 
os cabelos usava uma espécie de touca de veludo preto à moda antiga. 
Tinha um rosto magro e gracioso, mas marcado pela preocupação. 
E nem eu sei, ao vê-la, que tipo de apreensão me fez parar no primeiro 
degrau a seguir à cancela.

– Onde é que ele se meteu, meu Deus? – dizia ela baixinho. – Ainda 
agora estava aqui comigo. Já teve tempo de dar a volta à casa toda. 
Deus queira que não tenha fugido…

E entre cada frase dava três pancadinhas na vidraça que mal se 
ouviam.

Ninguém vinha abrir a porta à visitante desconhecida. A Millie 
teria, sem dúvida, recebido o chapéu da estação e, sem ouvir nada, lá 
no fundo do seu quarto vermelho, frente a uma cama coberta de fitas 
velhas e plumas desfrisadas, cosia, descosia, refazia o seu chapéu de 
segunda categoria… Com efeito, mal eu entrei na sala de jantar, pron-
tamente seguido pela visitante, a minha mãe surgiu com as duas mãos 
na cabeça, segurando arames, fitas e plumas que ainda não estavam 
em perfeito equilíbrio… sorriu-me e, fitando-me com os olhos azuis, 
cansados de ter trabalhado até ao cair do dia, gritou:

– Olha! Estava à tua espera para te mostrar…
Mas, ao deparar com aquela mulher sentada na poltrona grande ao 

fundo da sala, calou-se, desconcertada. Num ápice, tirou o chapéu e, 
durante toda a cena que se seguiu, manteve-o contra o peito, virado 
ao contrário, como se tivesse um ninho junto ao seu braço direito 
dobrado.

A mulher da touca, que tinha uma sombrinha e um saco de cabedal 
encostados ao joelho, começou a explicar-se, balançando levemente a 
cabeça e estalando a língua, na sua qualidade de mulher que está de 
visita. Recuperara toda a sua autoconfiança. Dir-se-ia que tinha até 
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adquirido, a partir do momento em que começara a falar do filho, um 
ar superior e misterioso que nos intrigou.

Vieram juntos, de carro, de La Ferté-d’Angillon, a catorze qui-
lómetros de Sainte-Agathe. Viúva – e riquíssima, como nos deu a 
entender –, tinha perdido o mais novo dos dois filhos, Antoine, que 
morreu depois de, numa certa tarde ao regressar da escola, ter ido 
tomar banho com o irmão num lago poluído. Decidira pôr o filho 
mais velho, Augustin, como aluno interno na nossa escola, para que 
seguisse o Curso Superior. 

E mal começou a elogiar este aluno interno que nos trazia, já não 
reconhecia a senhora de cabelos grisalhos que eu vira curvada diante 
da porta, um minuto antes, com aquele ar suplicante e atordoado, qual 
galinha que tivesse perdido o pinto selvagem da ninhada.

O que ela contava do filho com tanta admiração era deveras sur-
preendente: ele adorava agradar-lhe e muitas eram as vezes em que 
ele caminhava durante quilómetros pelas margens do rio, de pernas 
nuas, para lhe trazer ovos de galinhas de água ou de patas selvagens 
que encontrava por entre os juncos… também montava armadilhas. 
Na noite anterior encontrara no bosque uma faisoa presa pelo pescoço 
no arame da armadilha…

Eu, que nem me atrevia a entrar em casa com um rasgão na camisa, 
olhava a minha mãe com estupefação.

Mas a minha mãe já nem a ouvia. Chegou mesmo a fazer sinal à 
senhora para que se calasse. Depois, poisou cuidadosamente o seu 
«ninho» em cima da mesa e levantou-se em silêncio como quem quer 
apanhar alguém de surpresa.

De facto, no sótão por cima de nós, num espaço esconso onde se 
guardavam as peças queimadas de fogo de artifício do último 14 de 
Julho, alguém, num passo desconhecido mas seguro, caminhava para lá 
e para cá, fazendo estremecer o teto, para depois atravessar as enormes 
águas-furtadas tenebrosas do primeiro andar, perdendo-se finalmente 
nos quartos abandonados dos auxiliares onde se guardavam a flor de 
tília a secar e as maçãs a amadurecer. 

– Já tinha ouvido há pouco este ruído nos quartos de baixo – disse 
a Millie, baixinho –, mas pensava que eras tu que tinhas entrado, 
François. 
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Ninguém disse nada. Estávamos os três de pé, com o coração em 
sobressalto, quando se abriu a porta do sótão que dava para a escada da 
cozinha. Sentiu-se alguém a descer os degraus, para depois atravessar 
a cozinha, surgindo finalmente na entrada sombria da sala de jantar.

– És tu, Augustin? – perguntou a senhora.
Era um rapaz alto, teria uns dezassete anos. A primeira coisa que 

me saltou à vista na penumbra da noite que caía foi o chapéu de feltro 
campestre atirado para trás e a camisa preta apertada com um cinto, 
ao jeito dos estudantes. Também consegui perceber que sorria…

Ele avistou-me e, antes que alguém lhe pudesse ter pedido qualquer 
explicação, perguntou:

– Queres vir para o pátio?
Hesitei por um momento. Depois, como a Millie não me impediu, 

peguei no boné e fui ter com ele. Saímos pela porta da cozinha e fomos 
para o telheiro, já invadido pela escuridão. À luz do crepúsculo, obser-
vava, enquanto andava, o seu rosto anguloso, de nariz reto e penugem 
no lábio superior.

– Olha – disse-me –, encontrei isto no teu sótão. Nunca andaste 
por lá a bisbilhotar?

Segurava na mão uma pequena roda de madeira enegrecida. Tinha 
a toda a volta um cordão do qual pendiam foguetes já despedaçados. 
Teria sido o Sol ou a Lua no fogo de artifício do 14 de Julho. 

– Há dois que estão intactos: vamos acendê-los agora – disse ele, 
num tom calmo e com o ar de quem espera divertir-se com o resultado.

Atirou o chapéu para o chão e pude então ver que tinha o cabelo 
completamente rapado, como um camponês. Mostrou-me os dois 
foguetes com as extremidades da mecha em papel cortadas e enegre-
cidas, mas depois abandonadas pela chama. Enterrou na areia o cubo 
da roda e tirou do bolso – para meu grande espanto, porque era coisa 
que nos estava terminantemente proibida – uma caixa de fósforos. 
Baixando-se cuidadosamente, ateou a mecha. Depois, agarrando-me 
pela mão, puxou-me abruptamente para trás. 

Segundos volvidos, a minha mãe, que saía à soleira da porta com 
a mãe do Meaulnes depois de ter discutido e acertado o preço do 
internato, viu brotar sob o telheiro, com um ruído de sopro forte, 
dois feixes de estrelas encarnadas e brancas; e ela conseguiu ver-me, 



O TEMPO DAS ILUSÕES PERDIDAS 

17

no espaço de um segundo, hirto, a meio daquela luz mágica, de mão 
dada com o rapaz alto recém-chegado, imperturbável… 

E, mais uma vez, não se atreveu a dizer nada.
À noite, ao jantar, ali estava, sentado à mesa da família, um com-

panheiro silencioso que comia, de cabeça baixa, sem se perturbar com 
os nossos olhares fixos nele.


