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A Nuvem Cor-de-rosa 

George Sand 

Traduzido por Diana Almeida 

À minha neta Gabrielle Sand 

Minha querida: Tendo eu já dedicado um conto à tua irmã mais velha, quero dedicar-te 

este a ti. Só o saberás ler para o ano, mas Aurore contar-to-á desde já. Contudo, no ano 

que vem haverá ainda muitas palavras que continuarás a não compreender. A tua irmã 

irá explicar-tas, pois, se faço contos para vos divertir, quero que eles vos instruam um 

pouco, fazendo-vos procurar um pequeno número de palavras e de coisas que vocês 

ainda não sabem. 

Quando vocês as duas compreenderem completamente, sem que vos ajudem, talvez eu 

já não esteja cá. Lembrai-vos então da avó que vos adorava. 

George Sand 

Nohant, 15 de Julho de 1872. 

I 

Catherine tinha três ovelhas para guardar. Ela ainda não sabia nem ler, nem escrever; 

mas não arranjava problemas e era uma boa menina, somente um pouco curiosa e de 

caprichos inconstantes, o que prova que ao menos não era casmurra. 

Um pouco depois do Natal, as suas três ovelhas deram-lhe três cordeiros, dois muito 

fortes e o terceiro tão pequeno, tão pequeno, que mais parecia um coelhinho. A mamã 

de Catherine, que se chamava Sylvaine, desprezava muito esse pobre cordeiro e dizia 

que não percebia porque é que ele tinha vindo ao mundo, pois não ia crescer, ou ia ficar 

tão enfezado que não valeria a erva que comia. 
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Estas palavras fizeram pena a Catherine, que achava esse animalzinho mais bonito, mais 

a seu gosto e à sua medida, do que todos os outros. Prometeu a si mesma ter muito 

cuidado com ele, e deu-lhe o nome de Bichette, pois era uma ovelhinha. 

Tratava-a tão bem que muitas vezes quase a fez morrer. Gostava demasiado dela: não 

parava de lhe fazer festas, andava com ela ao colo e fazia-a dormir sobre os seus 

joelhos. Os cães e os gatos pequenos gostam muito que se ocupem deles e deixam-se 

acariciar; mas os carneiros, quando estão bem alimentados, gostam mais que os deixem 

em paz, para dormirem quando querem, e para andarem e se deitarem onde lhes 

apetecer. Sylvaine dizia à filha que em vez de fazer Bichette crescer, ia impedir que tal 

acontecesse por lhe mexer demais; mas Catherine não queria de todo que Bichette 

crescesse, gostaria que ela fosse ainda mais pequena, para a poder meter no bolso. Ela 

levava todos os dias as mães ovelhas ao campo, duas horas de manhã, e três horas à 

tarde. Os dois cordeiros gordos suportavam razoavelmente a ausência das suas mães; 

parecia que sabiam que elas iam buscar leite ao campo. Bichette era menos paciente e 

mais esfomeada, e, quando a mãe voltava, soltava balidos tão queixosos ao ouvi-la 

chegar que Catherine ficava com o coração enternecido, e por pouco quase chorava. 

Fora-lhe proibido fazer sair os cordeiros. Eram muito novos e a erva demasiado fresca; 

mas pedinchou tanto pela sua Bichette que Sylvaine lhe disse; 

— Faz o que quiseres! Se morrer, não será grande a perda, e eu até gostaria de me 

desembaraçar dela: torna-te tola, não te preocupas com mais nada a não ser com ela. 

Trazes as ovelhas demasiado cedo e leva-las demasiado tarde, para não separar a 

Bichette da mãe. Leva-a lá, e que aconteça o que tiver de acontecer. 

Catherine levou a Bichette para o campo, e,  durante todo o tempo em que lá esteve, 

manteve-a dentro do avental para impedir que tivesse frio. Isto durou dois dias; mas no 

terceiro dia ela fartou-se de ser assim escrava de uma animal, e recomeçou a brincar e a 

correr como dantes. A Bichette não ficou pior; mas também não ficou melhor e 

continuou a ser um pequeno aborto. 

Certo dia, em que Catherine pensara mais em encontrar ninhos nas moitas do que em 

guardar os seus animais, encontrou para o fim da tarde um ninho de melros com três 
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filhos grandes e já bem emplumados. Não pareciam nada bravios, pois, assim que ela 

lhes mostrou a ponta do dedo imitando o grito do melro fêmea, eles abriram os bicos 

amarelos e mostraram as suas grandes goelas cor-de-rosa. Catherine ficou tão contente 

que não parou de falar com eles e de os beijar enquanto levava as ovelhas de volta a 

casa, e não foi senão na manhã seguinte que se apercebeu de uma grande desgraça. A 

Bichette não estava no curral. Tinha ficado esquecida lá fora, dormira ao relento, de 

certeza que o lobo a tinha comido. Catherine amaldiçoou os seus melros, que a tinham 

tornado cruel e negligente. Toda a sua amizade pela Bichette lhe subiu ao coração, e, a 

chorar, correu até ao prado para saber o que é que lhe tinha acontecido. 

Estávamos no mês de Março, o sol ainda não se tinha levantado, e sobre o charco que 

estava no meio do prado havia um vapor branco muito espesso. Catherine, depois de ter 

olhado para todos os lados, procurado em vão em todos os buracos, em todos os 

arbustos, foi outra vez até ao charco, pensando que a pobre Bichette lá tivesse caído; viu 

então uma coisa que a espantou muito, pois era a primeira vez na vida que ali se 

encontrava tão cedo. A névoa, que dormira toda a noite enrolada sobre a água, tinha-se 

esfarrapado com a chegada do sol e enrolado em pequenas bolas que tentavam subir; 

parecia que algumas se agarravam aos ramos dos salgueiros e ficavam presas. Outras, 

derrubadas e sacudidas pelo vento da manhã, voltavam a cair sobre a areia ou pareciam 

tremer de frio sobre a erva húmida. Por momentos, pareceu a Catherine ver um rebanho 

de ovelhas brancas; mas não era um monte de ovelhas que ela procurava, era a Bichette, 

e a Bichette não estava lá. Catherine continuou a chorar, posou a testa nos joelhos e pôs 

o avental sobre a cabeça, como uma pessoa desesperada. 

Felizmente, quando se é criança, não se pode chorar sempre. Quando se levantou, viu 

que todas as pequenas bolas brancas tinham subido acima das árvores e iam para o céu, 

sob a forma de bonitas nuvens cor-de-rosa que parecia serem atraídas e levadas pelo sol, 

como se ele as quisesse beber. 

Catherine observou-as por muito tempo enquanto se esmigalhavam e apagavam, e, 

quando baixou os olhos, viu sobre a margem, bastante longe de si, pois o charco era 

grande, a sua Bichette imóvel, adormecida ou morta. Correu até lá, e sem pensar que ela 
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estivesse morta, pois as crianças não acreditam nas coisas que lhes causariam uma 

tristeza demasiado grande, agarrou nela, pô-la no avental e largou numa correria 

levando-a para casa; mas, enquanto assim corria, espantou-se por sentir o avental tão 

leve que se podia jurar que não tinha nada lá dentro.  

— Como a minha pobre Bichette sofreu e emagreceu numa só noite! — dizia-se ela, — 

parece-me que tenho o avental vazio — tinha-o atado à volta dela e não ousava abri-lo, 

com medo de arrefecer o animalzinho que queria manter quente. 

De repente, ao virar o carreiro que seguia, viu o pequeno Pierre, o filho de Joyeux, o 

tamanqueiro, que corria ao seu encontro, levando nos braços, adivinhem o quê? A 

Bichette, bem viva e barulhenta. 

— Toma — disse o pequeno Pierre a Catherine, — eis aqui a tua ovelhinha. Ontem à 

noite, misturou-se com os meus animais quando tu regressavas a casa e paraste para me 

mostrar o teu ninho de melros. Não quiseste dar-me um dos teus melrinhos, que eu 

queria muito; mas eu sou melhor do que tu. Quando vi no curral que a tua Bichette tinha 

seguido uma das minhas ovelhas, que confundiu com a mãe, deixei-a mamar tudo 

quanto quis e passar a noite abrigada. Trago-ta esta manhã, pensando que estás 

preocupada, porque devias achar que ela estava mesmo perdida, não é? 

Catherine ficou tão feliz que deu um beijo ao pequeno Pierre, e levou-o a sua casa para 

lhe dar dois dos seus melrinhos, ele ficou muito contente e foi-se embora a saltar como 

um cabritinho. 

 Quando viu com que prazer a Bichette e a mãe se reencontravam, pensou enfim em 

desatar o avental, e só então se lembrou de lá ter posto, ou acreditado pôr, qualquer 

coisa que tomara pela sua ovelhinha; o que é que poderia ser? 

— Não percebo nada — dizia-se ela, — mas não é possível eu ter apanhado uma coisa 

que não existe. 

O medo apoderou-se dela, a curiosidade também. Foi para cima do telhado do curral, 

que descia, todo musgoso, até terra, e onde cresciam uma série de florinhas semeadas 

pelo vento, e até mesmo algumas espigas verdes já formadas. Aquele telhado era 
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pequeno mas muito bonito, bem fofo porque era em colmo velho, e bem exposto ao sol 

nascente. Mais de uma vez, durante o Verão, Catherine esquecera-se ali da hora de ir 

para o campo e dormira uma soneca para completar a noite, sempre demasiado curta 

para o seu gosto. Subiu, pois, ao cume desse tect, é assim que naquela região chamam 

ao abrigo dos rebanhos, e, com grande precaução, desatou o avental. O que é que 

poderia lá estar, meu Deus, naquele avental?! 

II 

Era um avental de algodão azul, que fora feito de um avental velho da mãe Sylvaine, e 

que não era nem novo nem bonito; mas naquele momento, se tivessem pedido a 

Catherine que o trocasse por muito dinheiro, ela não teria assentido, tão curiosa estava 

por ver o que ele continha. Abriu-o, por fim, e não viu nada. Sacudiu-o tanto quanto 

pôde, nada caiu; mas apareceu ao seu lado como que uma fumaça branca, e em menos 

de um minuto formou-se sobre a sua cabeça uma nuvenzinha em forma de bola, branca 

como a neve, depois amarelo dourada, à medida que subia, depois rosa pálido, depois 

cor-de-rosa como a mais bela das rosas, a partir do momento em que ultrapassou o cimo 

das aveleiras e dos sabugueiros que rodeavam o curral, recebendo toda a luz do sol. 

A Catherine nem passou pela cabeça ficar espantada por ter podido apanhar e trazer 

consigo uma nuvem. Não pensava senão em achá-la bonita e em ter pena por a ver 

desaparecer tão depressa.  

— Ah! pequena ingrata — gritava-lhe ela, — é assim que me agradeces por eu te ter 

voltado a pôr no céu! 

Então ouviu uma vozinha que saía da nuvem cor-de-rosa e cantarolava umas frases, mas 

que frases! 
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III 

Catherine não compreendia a mais pequena palavra. Continuava a olhar para ela, que 

aumentava ao subir, tornando-se depois toda delgada e rasgando-se numa quantidade de 

pequenas nuvens cor-de-rosa.  

— Vamos lá! — gritou-lhe Catherine, — olha como estás a ser tola e a fazer-te beber 

pelo sol, tal como ele fez com todas as outras que estavam no prado! Eu cá tinha-te 

guardado dentro do meu avental, não me ias aborrecer nada; ou então tinha-te posto no 

nosso jardim, ao fresco, debaixo das macieiras grandes, ou até no lavadouro, visto 

gostares de dormir sobre a água durante a noite. Nunca tratei de nenhuma nuvem, mas 

havia de aprender, e havia de te fazer durar, ao passo que agora és desfeita em migalhas 

pelo senhor Vento, ou devorada pelo senhor Sol! 

Catherine pôs-se à escuta para ver se a nuvem lhe respondia. Ouviu então, em vez de 

uma vozinha, uma quantidade de vozes ainda mais fracas que cantavam como 

toutinegras, sem que no entanto fosse possível decifrar o que diziam. E, como aquelas 

vozes se tornavam cada vez mais fracas à medida que se afastavam, Catherine não 

ouviu mais nada. Também não via mais nada excepto o céu bonito e claro, sem qualquer 

traço de nuvem. 

— Mamã — disse ela à sua mãe, que a tinha chamado para almoçar, — queria saber 

uma coisa. 

— E que coisa é essa, minha filha? 

— O que é que as nuvens dizem quando cantam? 

— As nuvens não cantam, tontinha; resmungam e praguejam quando a tempestade se 

mete dentro delas. 

— Ah! meu Deus! — retomou Catherine, — eu nem tinha pensado nisso... desde que 

não se meta dentro da minha nuvenzinha cor-de-rosa! 

— Que nuvem cor-de-rosa? — disse Sylvaine, espantada. 

— Aquela que estava dentro do meu avental. 
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— Cala-te — disse Sylvaine, — tu sabes que não gosto que fales por falar, para dizeres 

disparates que não têm sentido. Isso é para as crianças de dois anos; mas tu já és grande 

demais para te fazeres de tola. 

Catherine não ousou dizer mais nada e foi para o campo, depois de ter almoçado. Só lhe 

restava um melrinho fêmea, levou-a consigo e divertiu-se com ela durante uma ou duas 

horas; mas, como se tinha levantado muito cedo, deixou-se dormir bem no meio do 

prado. Já não tinha medo de perder a Bichette; deixara-a no curral com os outros 

cordeiros. 

Quando acordou, encontrando-se deitada de costas, não viu senão o céu, e, mesmo por 

cima da sua cabeça, a nuvenzinha que se tinha voltado a formar no ar mais elevado, e 

que sozinha, absolutamente sozinha no azul de um belo dia, brilhava como prata cor-de-

rosa. 

— Mesmo assim continua bem bonita — pensou Catherine, que ainda estava meio a 

dormir, — mas como está longe! Se cantar outra vez, não vou conseguir ouvi-la. Queria 

estar lá em cima: havia de ver a terra toda e de andar por todo o céu sem me cansar. Se 

ela não fosse uma ingrata, tinha-me levado lá para cima, eu deitava-me em cima dela 

como se fosse um colchão de penas, e agora via o sol de perto, e ficava a saber de que é 

que ele é feito.  

As carriças dos silvados cantavam enquanto Catherine assim divagava, e pareceu-lhe 

que aqueles passarinhos troçavam dela, gritando-lhe a rir: Curiosa, olha a curiosa! Em 

breve fizeram silêncio e retiraram-se, a tremer de medo, para debaixo da folhagem. 

Passava no céu um grande gavião, e voava em círculos mesmo por cima da nuvem cor-

de-rosa. 

— Ah! — disse-se ainda Catherine, — eles bem que podem fazer troça e chamar-me 

curiosa, eu queria era estar às costas desta grande ave de rapina. Voltava a ver de mais 

perto a minha nuvem cor-de-rosa, e talvez pudesse voar até ela.  

Acordou então de todo, e lembrou-se que não devia dizer disparates, e por isso não 

devia pensar em coisas tolas. Pegou na roca e fiou o melhor que sabia, tentando não 
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pensar em nada; mas, contra a sua vontade, levantava constantemente a cabeça e olhava 

para o céu. O gavião já lá não estava, mas a nuvem cor-de-rosa ainda lá continuava. 

— Porque é que estás sempre a olhar lá para cima, pequena Catherine? — disse-lhe um 

homem que passava no carreiro junto ao prado.  

Era o tio Bataille, que acabara de abater uma árvore morta, no prado vizinho, e trazia a 

madeira aos ombros. Era um trabalho pesado e ele apoiou-se contra um salgueiro para 

descansar um bocado. 

— Estou a ver aquela nuvem lá em cima — respondeu Catherine. — E queria que me 

dissésseis, vós que sois sábio e já viajastes bastante, porque é que ela está ali sozinha 

sem se mexer. 

— Ah, aquilo, minha filha! — respondeu o velho, — é o tipo de coisa a que, na altura 

em que viajava de barco pelo mar, eu chamaria um “floco”, e para mim teria sido um 

sinal de mau agoiro. 

— Sinal de quê, tio Bataille? 

IV 

— Sinal de grande tempestade, minha filha. Quando se vê aquilo no mar, diz-se: 

estamos metidos em trabalhos, e bem duros! Parece que aquilo não é nada; às vezes é do 

tamanho de um cordeirinho branco; pensamos que se pode meter debaixo do braço. E 

depois começa a aumentar, a escurecer, a estender-se por todo o céu, e então é que são 

elas! Relâmpagos, trovoada, rajadas de vento e o diabo a quatro! Deitamos mãos à obra, 

para não ficarmos com o barco estragado, e fugimos daquilo, se conseguirmos! 

— Ah, meu Deus! — disse Catherine, cheia de medo. — Será que a minha nuvem cor-

de-rosa vai ficar assim má? 

— Na nossa região e na estação em que estamos, os “flocos” são muito raros, e, na 

minha opinião, em terra não há nenhum verdadeiro perigo; por isso tanto faz, é estranha 

a tua nuvem cor-de-rosa! 
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— Porquê estranha, tio Bataille? 

— Ora essa! — continuou o velho marinheiro. — Eu cá acho que ela tem um ar 

estranho, e quero mas é despachar-me a fazer o meu serviço, antes do anoitecer. Ainda 

tenho três carregamentos de lenha para guardar.  

Dito isto partiu, e Catherine tentou continuar a fiar; mas estava sempre a olhar para cima 

e não havia maneira de avançar na sua tarefa e de arredondar a roca. Parecia-lhe que a 

sua nuvem engordava e mudava de cor. Não se enganava: a nuvem ficou azul, depois 

cor de ardósia, e depois negra, estendendo-se pouco a pouco até encher todo um lado do 

céu. Ficou tudo sombrio e triste, e o trovão começou por fim a ribombar.  

No início, Catherine ficou contente por ver a sua nuvenzinha tornar-se tão espessa, 

grande e forte. 

— Agora sim! — disse ela, — bem vejo que não é uma nuvem como as outras. O sol 

não a conseguiu beber, e até parece que é ela quem vai comer o sol. E dizer que esta 

manhã eu segurei uma tal nuvem dentro do meu avental! 

Estava toda orgulhosa; mas os relâmpagos saíram do mais fundo daquela nuvem 

terrível; Catherine teve medo, e despachou-se a recolher as suas ovelhas. 

— Estava preocupada contigo — disse-lhe a mãe, — está um tempo estranho. Nunca vi 

tamanha tempestade formar-se tão depressa e assim tão forte,  na estação em que agora  

estamos. 

A tempestade foi de facto terrível. O granizo partiu os vidros da casa; o vento arrancou 

as telhas do telhado, os relâmpagos caíram sobre as grandes macieiras do jardim. 

Catherine não foi nada corajosa, quis esconder-se debaixo da cama, e não conseguiu 

deixar de dizer em voz alta: 

— Malvada nuvem cor-de-rosa, se soubesse que eras tão ruim nunca te teria posto 

dentro do meu avental! 

Sylvaine voltou a ralhar-lhe, mas a menina não podia deixar de falar. 

— Ai de mim! A minha pequena é tola! — dizia Sylvaine aos vizinhos. 
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— Ora, ora! Não é nada — respondiam eles, — foi a tempestade que a assustou.  

Amanhã isso já passou. 

Na manhã seguinte, com efeito, tinha passado. O sol levantou-se todo satisfeito. 

Catherine fez como o sol e subiu ao mesmo tempo do que ele para o colmo do seu 

curral. A casa estava danificada, mas o curral, mais baixo e mais bem abrigado, nada 

sofrera. As florinhas do telhado, que a chuva derribara um pouco, a bela celidónia 

amarela, a erva-pinheira branca e a saião levantavam-se e pareciam dizer ao sol, virando 

os pequenos rostos na sua direcção: Então, sempre voltaste? Bom dia, caro pai, não te 

vás mais; não sabemos o que fazer quando te escondes. 

Também Catherine teve vontade de dar os bons dias ao pai sol; mas tinha medo que ele 

estivesse zangado consigo, por ter deixado escapar a nuvem que tanto tinha lutado com 

ele no dia anterior. Nem ousou perguntar à mãe, que passava acima dela no jardim, se o 

sol se podia zangar e fazer as pazes connosco. Sylvaine não gostava de fantasias, e 

Catherine, que era obediente, resolveu não as ter mais. 

Conseguiu fazê-lo, o seu melrinho fêmea ocupou-lhe todos os dias que se seguiram, até 

morrer por ter comido demasiado farelo com queijo fresco. Catherine ficou triste e 

começou a cuidar de um pardal, que foi comido pelo gato. Outro desgosto. Aborreceu-

se com os animais e quis ir à escola, depois ganhou gosto à roca, e ao crescer tornou-se 

uma rapariguinha muito amável e uma fiandeira muito hábil.  

V 

 Quando tinha doze anos, a mãe disse-lhe: 

— Gostarias de viajar um pouco, minha filha, e ver terras novas? 

— Certamente — respondeu Catherine, —  sempre tive vontade de ir ver as terras azuis. 

— O que é que estás para aí a dizer, pequena? Não há terras azuis! 

— Isso é que há, vejo-as todos os dias do telhado do curral; a toda a volta da nossa terra, 

que é verde, há uma grande terra que é azul. 
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— Ah! já percebo o que queres dizer; parece-te ser assim porque é longe. Ora bem! 

Vais poder satisfazer o teu desejo; a tua tia-avó Colette, que mora longe daqui na 

montanha e que tu ainda não conheces, porque há mais de trinta anos que ela não vem a 

nossa casa, quer ver-nos. Está já muito velha e mora sozinha, porque nunca se casou. 

Ela não é rica, e tu vais ter o cuidado de não lhe pedir nada; pelo contrário, temos de lhe 

oferecer tudo o que ela possa desejar de nós. Tenho medo que se aborreça e morra por 

falta de cuidados, vamos ter com ela, e, se quiser podemos trazê-la para aqui, estou 

pronta a obedecer-lhe, como é meu dever. 

Catherine lembrava-se vagamente de ter ouvido algumas vezes os pais a falarem entre si 

da tia Colette; nunca compreendera bem aquilo que se dizia, e não procurara saber mais. 

A ideia de mudar de sítio e de ver coisas novas fazia-lhe ferver o sangue; ela bem se 

esforçara por se tornar ajuizada, mas as carriças tinham tido razão ao chamá-la curiosa; 

e assim continuava, o que não era mau: gostava de se instruir. 

E lá partiu ela na diligência com a mãe; viajaram durante um dia e uma noite e 

chegaram completamente espantadas à montanha. Sylvaine achava tudo aquilo bem 

feio, Catherine não ousava dizer-lhe que achava tudo bem bonito. 

Quando desceram da carruagem e perguntaram na aldeia onde morava a senhora 

Colette, mostraram-lhes um caminho tão íngreme como o telhado do curral de 

Catherine, e disseram-lhes: 

— Não há outro, vão em frente. 

— Olha que esta! Que caminho tão estranho — disse Sylvaine, — é o mundo ao 

contrário. Era preciso ter quatro patas como uma cabra para andar nesta terra. Eis a tua 

terra azul, Catherine! Agrada-te? 

— Asseguro-te que é azul — respondeu Catherine. — Olha para o alto da montanha, 

mamã, bem vês que é azul! 

— O que tu vês é a neve, minha pobre filha, que ao perto é branca. 

— Neve no Verão? 
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— Sim, porque faz tanto frio lá em cima que a neve não funde. 

Catherine pensou que a mãe estava enganada e não ousou contradizê-la; mas estava 

impaciente por verificar a verdade e trepava como uma pequena cabra, embora não 

tivesse quatro patas ao seu serviço. 

Quando chegaram à aldeia, Sylvaine bastante cansada e Catherine um pouco esbaforida, 

disseram-lhes que a tia Colette não morava ali durante o Verão, mas continuava por 

aqueles lados, e a sua casa não era nada longe. Apontaram então para um pequeno 

telhado de tábuas, coberto por grandes pedras e rodeado por pinheiros, e disseram-lhes: 

— É ali; só têm que andar mais uma horita e estão lá. 

Sylvaine quase perdeu a coragem. Havia tanto a subir para chegar àquela casa como 

aquilo que tinham andado para alcançar a aldeia, e o caminho era ainda mais abrupto e 

assustador. 

Tinha medo que Catherine não tivesse forças para chegar até lá, e o sítio pareceu-lhe tão 

feio e tão selvagem que pensou em descer de novo e voltar rapidamente para a sua terra, 

sem que a velha tia soubesse que tinha vindo à sua. No entanto, Catherine não estava 

nada cansada nem assustada, e devolveu à mãe a coragem; e, depois de terem almoçado, 

puseram-se outra vez a subir. Não era preciso escolher o melhor caminho, pois só havia 

só um, portanto não precisavam de um guia; nem sequer se poderiam ter distraído a 

conversar com ele, as pessoas daquela terra sabiam apenas meia dúzia de palavras em 

francês. Falavam um dialecto que nem Catherine nem a mãe conseguiam compreender.  

Enfim, embora o carreiro fosse perigoso, chegaram sem acidente à casa coberta de 

tábuas; havia a toda a volta matas de pinheiros muito bonitos que deixavam a 

descoberto uma espécie de pradaria numa encosta doce, côncava a meio, sem fossos 

nem barreiras, abrigada das avalanches por rochas muito espessas; um pouco acima 

começava logo a neve, que parecia subir até ao céu, ao princípio em escadas brancas 

sustidas pelo rochedo negro, depois em cristais de gelo de um belo azul esverdeado, até 

às nuvens. 
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— Desta vez estamos mesmo na terra azul! — pensava Catherine, toda contente, — e se 

subíssemos mais um bocado estaríamos no céu. 

Naquele momento, pensou numa coisa que tinha esquecido há muito: dizia a si mesmo 

que se podia subir até às nuvens, e lembrou-se da sua nuvem cor-de-rosa como de um 

sonho que tivesse tido. A menina estava tão encantada por ver o glaciar que, de início, 

nem sequer prestou muita atenção à tia Colette. Contudo, estava curiosa por a ver, e 

mais de uma vez durante a viagem se perguntara como é que ela seria. 

VI 

Era uma mulher alta e pálida, com cabelos de prata e um rosto bonito. Não se mostrou 

muito espantada por ver Sylvaine. 

— Quase que estava à tua espera — disse-lhe ela, enquanto lhe dava um beijo. — 

Sonhei contigo e com a tua filha. Vejamos se ela é tal como a vi no meu sonho. 

Catherine aproximou-se; a tia Colette olhou para ela com grandes olhos cinzentos muito 

claros que pareciam ver as pessoas até ao fundo da alma, depois beijou-a, dizendo: 

— Muito bem, muito bem! Estou contente por esta criança ter vindo ao mundo. 

Depois de as viajantes terem repousado um pouco, ela mostrou-lhes toda a sua 

residência. 

A casa, que ao longe parecia pequena, era grande, vista de perto. Era toda em madeira, 

mas feita num pinho tão bom e tão bem construída que era muito sólida. As grandes 

pedras pousadas sobre o telhado impediam que o vento o arrancasse, ou que sacudisse 

demasiado a estrutura. Estava tudo muito limpo lá dentro e dava prazer olhar para os 

móveis encerados e reluzentes. Havia muita loiça e utensílios de cobre; como camas, 

caixas de madeira cheias de lã e de crina, com belos lençóis brancos e bons cobertores, 

pois nunca fazia calor naquele sítio. Acendia-se a lareira durante todo o Verão, e não 

faltava lenha. Uma boa parte das árvores que rodeavam a pradaria, e a própria pradaria, 

pertenciam à tia Colette, e naquele espaço, que era bastante grande, ela criava umas 

belas vacas, algumas cabras e um burrinho para fazer os transportes. Havia um 
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rapazinho para tratar dos animais e uma rapariguinha para se ocupar da casa e fazer 

recados, pois a tia Colette gostava de viver bem, e mandava-a duas vezes por semana à 

aldeia, para ir buscar carne ou pão; numa palavra, ela era rica, muito rica para uma 

camponesa, e Sylvaine, que nunca desconfiara de tal coisa, pois viera para a assistir 

caso ela precisasse, abria muito os olhos e sentia-se intimidada como perante uma 

senhora muito acima de si. Também Catherine estava um pouco confusa, não por ser 

mais ou menos pobre do que a tia, mas por ver que aquela tinha mais estudos do que 

ela. Contudo, achando-a boa e amável, tranquilizou-se e sentiu mesmo por ela uma 

grande amizade, como se a conhecesse desde sempre. 

Então, logo desde o primeiro dia, pôs-se a interrogá-la sem cerimónia, e descobriu que 

fora dama de companhia de uma senhora de idade, de quem cuidara até à morte e que 

lhe deixara os bens. 

— Mas ela não era muito rica, a minha velhota — acrescentou a tia Colette, — e não foi 

com aquilo que me deu que consegui as comodidades que aqui vedes em minha casa. 

Foi com o meu trabalho e a minha indústria. 

— Foi com o belo gado que criais? — disse Sylvaine. 

— O gado ajuda os meus negócios — respondeu a ti Colette, — mas com que é que eu 

comprei a terra para o abrigar e para o alimentar? Consegues adivinhar, pequena 

Catherine? 

— Não, minha tia, não consigo. 

— Sabes fiar, minha filha? 

— Oh, claro que sim, minha tia! Se na minha idade não soubesse fiar, seria bem tola. 

— E sabes fiar um fio muito fino? 

— Bem... sim, bastante fino. 

— Ela é a primeira fiadeira na nossa casa — disse Sylvaine com orgulho, — e podem-

lhe trazer qualquer coisa para fiar que ela consegue fazê-lo. 

— Será que ela conseguiria fiar teias de aranha? — disse a tia Colette. 
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Catherine pensou que ela estava a gracejar e respondeu, a rir: 

Ora, isso é que nunca experimentei! 

— Vejamos como fias — prosseguiu a tia, pondo-lhe ao lado uma roca de ébano e 

dando-lhe um pequeno fuso em prata. 

— Olha que utensílios tão bonitos! — disse Catherine, admirando a fineza da roca, que 

era direita como um junco, e o fuso, leve como uma pena. — Mas para fiar, minha tia, é 

preciso ter-se qualquer coisa para pôr na roca. 

Encontra-se sempre qualquer coisa, quando se é industrioso — respondeu a tia. 

— Mas eu não vejo aqui nada para fiar — retorquiu Catherine, — pois faláveis em teias 

de aranha, e a vossa casa está demasiado bem limpa para que haja um só fio. 

— E lá fora, Catherine? Visto estares na soleira da porta, não vês nada de nada para pôr 

na tua roca? 

— Não, minha tia, pois seria preciso que a casca das árvores fosse moída e a lã das 

ovelhas cardada... a não ser que fiasse aquelas nuvens que estão lá no alto, por cima do 

glaciar e que parecem grandes bolas de algodão... 

Ora bem! E quem é que te disse que as nuvens não se podem fiar? 

Desculpe, eu não sabia — disse Catherine, ficando pensativa e atoleimada. 

VII 

Então não vês que a tua tia avó está a brincar contigo?  

— Porém — prosseguiu a tia, —sabem vocês como é que me chamam nesta terra? 

— Não faço ideia — respondeu Sylvaine, — não percebemos a língua da montanha, e 

vós podeis fazer pouco de nós à vontade. 

— Eu não estou a fazer pouco de vocês. Chamem o Benoît, o meu jovem empregado, 

que está a servir o jantar debaixo do caramanchão, ele fala francês; perguntem-lhe como 

é que eu me chamo. 
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Sylvaine chamou Benoît, e fez-lhe a pergunta sem rodeios: 

Como é que chamam, cá na terra, à senhora Colette, minha tia? 

— Ora essa! — respondeu Benoît. — Chamam-lhe a grande fiadeira de nuvens! 

Fizeram a mesma pergunta à criadita, que sem hesitar respondeu a mesma coisa. 

— Aqui está uma coisa espantosa! — disse Catherine à mãe. — Fiar nuvens! Mas olhe, 

minha tia — acrescentou ela, — ensina-me algo de que sempre desconfiei: que se 

podem manejar aquelas coisas. Uma vez, quando eu era pequena... — parou ao ver que 

a mãe lhe mostrava má cara, como se lhe dissesse: não comeces com esses disparates. 

A senhora Colette quis saber tudo, e Sylvaine disse-lhe: 

— Peço que a desculpe, porque é uma criança. Ainda é tão nova! Ela não está a brincar 

convosco como fizestes com ela; vós tendes esse direito, e ela sabe bem que não o tem. 

— Está bem — retorquiu a velha, — mas isso não me diz o que ela queria dizer!  

— Minha querida tia — disse Catherine, com os olhos cheios de lágrimas, — eu não 

estava a brincar, mas a mamã julga que sou mentirosa. Garanto-vos que uma vez, 

quando era pequena, transportei uma nuvenzinha branca dentro do meu avental! 

— Ai, sim? — disse a tia, sem parecer nem zangada, nem surpresa. — E o que é que lhe 

fizeste, minha linda? Tentaste fiá-la? 

— Não, minha tia, deixei-a voar, e ela ficou toda cor-de-rosa, e foi-se embora a cantar. 

— Percebeste o que ela dizia na canção? 

— Nem uma palavra! Eu era tão nova! 

— Depois de ter voado, não se transformou numa tempestade? 

— Foi tal como dizeis, minha tia, despedaçou o nosso telhado e partiu a macieira 

grande, que estava carregadinha de flores. 

— Ora aí está o que dá não desconfiar das ingratas! — retorquiu a senhora Colette, 

sempre muito séria. — É preciso desconfiar de tudo o que muda e as nuvens são aquilo 
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que de mais mutável há no mundo. Mas penso que devem estar com fome, o jantar já 

está pronto. Ajudem-me só a deitar o pão na sopa e vamos para a mesa. 

O jantar foi muito bom, e Catherine fez-lhe honras. O queijo e as natas estavam 

excelentes; houve até sobremesa, pois a tia guardava dentro de um frasco uns biscoitos 

de amêndoas e mel que tinham sido feitos por ela e estavam deliciosos. Nem Sylvaine, 

nem a sua filha tinham alguma vez comido semelhante refeição. 

Quando acabaram de jantar, a noite chegara, a senhora Colette acendeu o candeeiro e 

trouxe um pequeno baú que pousou em cima da mesa. 

— Vê isto — disse ela a Catherine. — É preciso que saibas porque é que me chamam a 

fiadeira de nuvens. Aproxima-te também, Sylvaine, vais ficar a saber como é que eu fiz 

a minha pequena fortuna. 

O que é que estaria dentro daquele baúzinho, cuja chave a tia Colette segurava? 

Catherine estava morta por saber.  

VIII 

Era uma coisa branca, fofa e leve, que se parecia tanto com uma nuvem que Catherine 

soltou um grito de surpresa, e Sylvaine, pensando que a sua tia era uma feiticeira ou 

uma fada, ficou lívida de medo. 

Contudo, não era uma nuvem, mas um grande tufo de uma meada de fio tão fino, tão 

fino, tão fino, que seria preciso cortar em dez um cabelo para se conseguir algo assim 

tão fino. Era tão branco que nem se ousava tocá-lo, e tão frágil que se temia emaranhá-

lo se se soprasse para cima. 

— Ah, minha tia! — exclamou Catherine, radiante, — se fostes vós que fiastes isso, 

bem se pode dizer que sois a melhor fiadeira do mundo, e que todas as outras apenas 

torcem fio. 

— Fui eu que fiei isto — respondeu a senhora Colette, — e todos os anos vendo várias 

caixas destas. Não repararam, ao vir para aqui, que todas as mulheres fazem uma renda 

muito fina, que se vende muito cara. Eu não consigo fornecê-las a todas e há muitas 
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fiadeiras que trabalham bastante bem, mas nenhuma se aproxima de mim, e pelo meu 

fio pagam dez vezes mais do que pelos outros; todas querem do meu, porque com o meu 

fazem-se trabalhos que deixarão de se poder fazer quando eu não estiver mais neste 

mundo. Estou já muito velha e seria pena que o meu segredo se perdesse; não é verdade, 

pequena Catherine? 

— Ah, minha tia! — exclamou Catherine, — se mo quisésseis dar! Não é pelo dinheiro, 

é que teria tanto orgulho em trabalhar como vós! Dai-me o vosso segredo, peço-vos. 

— Assim, de repente? — disse a tia Colette, rindo. — Pois bem, já te disse, trata-se de 

aprender a fiar as nuvens! 

Fechou o baú, e, depois de ter beijado Sylvaine e Catherine, retirou-se para o seu quarto. 

Elas deitaram-se no quarto onde estavam, onde também havia uma terceira cama para 

Renée, a criadita. 

Como a cama dela estava muito próxima da de Catherine, puseram-se as duas a 

bichanar em voz baixa, antes de adormecer. Sylvaine estava tão cansada que nem teve 

tempo de as ouvir. Catherine fez mil perguntas a Renée, que tinha mais ou menos a 

mesma idade do que ela. Só pensava numa coisa, queria saber se ela conhecia o segredo 

da sua tia avó para fiar nuvens. 

— O único segredo — respondeu-lhe Renée, — é ter muita destreza e paciência. 

— Mas olha que agarrar uma nuvem, pô-la na roca, impedir que se desfaça entre os 

dedos, puxar um fio... 

— A dificuldade não está aí; o mais complicado é fazer a nuvem. 

— Como? Fazer a nuvem? 

— Claro, cardá-la! 

— Cardar a nuvem! Mas com quê? 

Renée não respondeu; tinha adormecido. 

Catherine também tentou dormir, mas estava demasiado excitada; o sono não vinha. A 

candeia estava apagada, e na chaminé não restavam senão umas poucas de brasas. 
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Entretanto, via um rasgo de luz no alto do quarto. Levantou a cabeça da cama e viu que, 

ao cimo das escadas por onde a tia Colette subira, luzia ao longo da porta um fiozinho 

de luz. Não se conseguiu aguentar mais, e, com cuidado, foi descalça até às escadas. 

Estas eram de madeira, e Catherine tinha medo de as fazer ranger. Era tão leve que 

conseguiu chegar ao último degrau e olhar para o quarto da tia através da fenda da 

porta. Conseguem adivinhar o que lá viu? 

IX 

A única coisa que viu foi um quartinho muito bem arranjado, com uma pequena 

lâmpada pendurada da chaminé. Não estava ninguém naquele quarto, e Catherine 

retirou-se, envergonhada, pois sentia que acabara de fazer uma coisa errada, ao querer 

apoderar-se de surpresa de um segredo que já não merecia aprender. Regressou à cama, 

censurando-se, o que fez com que tivesse sonhos maus. Ao acordar, prometeu a si 

mesma deixar de ser tão curiosa e respeitar a vontade da tia. Renée levou-a consigo para 

ordenharem as vacas, depois conduziram-nas até ao prado, se é que se pode chamar 

prado a uma saliência na montanha, naturalmente cheia de erva e sem ser cultivada. 

Ainda assim, era um sítio bem bonito. Uma bela água muito fria que vinha do glaciar 

desviava-se ao longo dos rochedos e ia cair em cascata para lá da pastagem. Catherine, 

que nunca tinha visto cascatas senão nos açudes dos moinhos, achou aquelas águas tão 

belas que ficou encandeada a olhar para todos os diamantes que elas arrastavam sob o 

sol. No entanto, não ousava atravessá-las saltando de pedra em pedra, como fazia 

Renée; mas depressa se habituou, e ao fim de duas horas aquilo já era para ela um jogo. 

Quis então subir ao glaciar. Renée mostrou-lhe até onde é que se podia ir sem risco de 

encontrar fendas, e ensinou-lhe a maneira de andar sem escorregar. No fim do dia, 

Catherine estava toda entusiasmada e até sabia algumas palavras do dialecto da 

montanha. 

Como para ela tudo era novo, divertiu-se muito e ficou tão afeiçoada à montanha que 

teve um grande desgosto quando, no dia seguinte, Sylvaine lhe falou em voltar para a 
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sua terra. A tia Colette era tão doce, tão indulgente! Catherine ainda gostava mais dela 

do que da montanha.  

— Ora bem, minha filha! — disse-lhe Sylvaine, — há uma maneira de te satisfazer, é 

ficares por cá. A tua tia avó quer conservar-te junto a si, e prometeu-me que te vai 

ensinar a cardar e a fiar tão bem como ela; mas é preciso tempo e paciência, e como eu 

sei que tu és demasiado viva e sujeita a mudar de ideias, disse que não. No entanto, se te 

achas capaz de aprender a fiar tão bem como a tua tia, tal como já conseguiste fiar tão 

bem como eu, não posso opor-me a que te tornes rica e feliz como ela. Cabe-te a ti 

pensar no assunto. 

A primeira ideia de Catherine foi beijar a mãe e jurar que não a queria deixar; mas no 

dia seguinte, Sylvaine disse-lhe que era errado negligenciar a oportunidade de se 

instruir, e ela hesitou. No outro dia, Sylvaine disse-lhe: 

— Nós não somos ricas, a tua irmã já tem três filhos, e o teu irmão mais velho cinco; e 

eu, assim viúva, tenho medo dos meus dias de velhice. Se tu fosses rica e sábia, ias 

salvar toda a família. Fica aqui, a tia Colette gosta muito de ti, os teus defeitozinhos não 

a chocam, e eu bem vejo que ela está disposta a cobrir-te de mimos. Tu gostas deste 

sítio, e eu virei aqui buscar-te dentro de três meses; nessa altura, se quiseres voltar 

comigo para a nossa terra, voltaremos. Caso contrário, ficarás aqui, e quem sabe se a tua 

tia não te dará um dia tudo o que possui? 

Catherine pôs-se a chorar, ao pensar em deixar a mãe. 

— Fica comigo — pediu-lhe, — juro-te que vou aprender a cardar e a fiar na perfeição. 

Mas Sylvaine já estava com saudades da sua terra. 

— Se eu ficar aqui — disse ela, — acabarei por morrer, ou por ficar maluca. Vê lá se é 

isso que tu queres! Por outro lado, vê lá se, podendo tu fazer-nos ricas, acreditas dever 

recusá-lo. 

Catherine foi-se deitar a soluçar, mas prometeu à mãe que faria aquilo que ela lhe 

dissesse para fazer. 
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No dia seguinte, Renée não a acordou e ela dormiu até às nove da manhã. Viu então 

junto à sua cama a tia Colette, que lhe disse, abraçando-a: 

— Minha querida Catherine, vais ser corajosa e sensata! A tua mãe partiu de manhã 

cedo; beijou-te com todo o seu coração enquanto dormias, e encarregou-me de te dizer 

que voltaria daqui a três meses. Não te quis acordar, pois ficarias muito triste por a ver 

partir. 

Catherine chorava muito, e ao mesmo tempo pedia à tia que lhe perdoasse por estar tão 

triste.  

— Eu não acho mal que tenhas saudades da tua mãe — prosseguiu a tia Colette, — é 

assim mesmo, e não serias uma boa filha se não tivesses saudades dela. Mas para o teu 

bem peço-te, minha querida, que tenhas o máximo de coragem possível; prometo que 

farei o meu melhor para que sejas feliz comigo. Deves pensar que a tua mãe também 

está muito triste, e que a única coisa que a pode consolar é saber que tu te submetes de 

boa vontade ao seu desejo. 

Catherine fez um esforço por se controlar e abraçou a tia, prometendo-lhe que iria 

trabalhar muito. 

— Por hoje — respondeu a tia, — vais distrair-te e passear. Vamos começar amanhã. 

X 

Com efeito, no dia seguinte Catherine teve a sua primeira aula; mas não foi nada 

daquilo que esperava. Não lhe foi revelado nenhum segredo; a tia deu-lhe uma roca 

cheia de linho e disse-lhe: 

— Faz o fio mais fino que conseguires. 

Para a primeira vez, era suficiente, pois na terra de Catherine só se fiava cânhamo, para 

se fazer uma tela resistente. Não se saiu muito mal, e contudo estava tão longe, tão 

longe daquilo que queria fazer que receava mostrar a sua obra à tia. Esperava uma 

reprimenda; mas, pelo contrário, a tia fez-lhe elogios, dizendo que estava muito bem 
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para o primeiro dia, e que ainda estaria melhor no dia seguinte. Catherine pediu para 

ficar em casa, queria ver a tia trabalhar. 

— Não — disse aquela, — eu não consigo trabalhar quando estão a olhar para mim. De 

resto, só trabalho no meu quarto, e na tua idade não tem jeito estar-se fechado. Vais 

trabalhar enquanto passeias, ou enquanto olhas para as minhas vacas, como quiseres. 

Não te vou obrigar a nada, pois vejo que não és preguiçosa e sei que farás o teu melhor. 

Na verdade, Catherine não era nada preguiçosa; mas era impaciente, e aquela maneira 

de aprender as coisas sozinha não ia de encontro à ideia de um grande segredo, que ela 

receberia tal como se engole uma chávena de leite com açúcar. Todos os dias fazia um 

pequeno progresso, entregava cada tarde o fuso cheio de um fio mais fino do que o da 

véspera; mas não se apercebia muito bem disso, e ao fim de uma semana sentiu-se 

enfadada e aborrecida com a tia, cujos encorajamentos a impacientavam. Também 

Renée, apesar de amável e prestável, a irritava com a sua tranquilidade. O seu dever era 

tratar dos animais e dos lacticínios, e não se interessava por mais nada. Benoît quase 

nunca estava por ali; vivia no bosque, e quando tinha tempo livre caçava e só queria a 

companhia do seu cão. Catherine encontrava-se com frequência sozinha, e só via a tia às 

horas das refeições; à noite, a senhora Colette retirava-se cedo para o seu quarto, para 

trabalhar. Renée começava a ressonar mal pousava a cabeça no travesseiro; Catherine 

entregava-se às suas fantasias e devaneios e às vezes chorava. Dizia a si mesma que, da 

maneira como a senhora Colette encaminhava as coisas, teria cabelos brancos como a 

tia antes de saber fiar tão bem quanto ela, e, pensando na mãe, temia o seu escárnio 

quando, passados três meses, não a encontrasse nem um bocadinho mais avançada do 

que no primeiro dia. 

Certa manhã, Catherine saiu muito cedo. Tomara a resolução de fiar tão bem naquele 

dia que a tia se veria forçada a confiar-lhe o seu segredo. Ia sentar-se no meio do 

rochedo, para não ver nada à sua volta e não se distrair: mas será possível não se ver 

nada? Catherine levantou os olhos, contra a sua vontade, e viu o glaciar que se elevava 

acima dela e o alto da montanha que estava descoberto. Até àquele momento Catherine 

nunca o vira, pois tinha sempre havido um vapor que o escondia. Estando enfim o céu 
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completamente limpo, pôde admirar aquela neve rendada a branco sobre o ar azul; foi 

então tomada por um desejo de ir até lá acima; mas era muito perigoso. Renée tinha-a 

advertido a esse respeito e a tia Colette proibira-a de tentar, dizendo que isso era uma 

coisa para os rapazes.  

Catherine suspirou, e contentou-se em olhar para aquela coisa tão bela que gostaria de 

lhe poder tocar, e que parecia estar bem próxima, embora estivesse muito distante. Viu 

então aquilo que ainda não vira no céu daquela terra: flocos de nuvenzinhas douradas 

que se acumulavam em volta do mais alto cume do glaciar, fazendo-lhe como que um 

colar de pérolas grossas.  

— Como é lindo — dizia-se ela, — e como eu gostaria de fazer um fio bastante 

delgado, para enfiar pérolas tão ligeiras! 

Enquanto pensava nisto, viu no cume do glaciar qualquer coisa pequena, mas brilhante, 

um ponto vermelho que se movia com os raios do sol, mesmo por cima do colar de 

nuvenzinhas. O que é que aquilo poderia ser? Uma flor, um pássaro, uma estrela? 

XI 

— Se eu tivesse — pensava ela, — os óculos de prata da minha tia avó, de certeza que 

ia conseguir ver o que é aquilo, pois ela disse-me que com aqueles óculos via tudo o que 

os olhos não conseguem ver. 

Teve mesmo de se contentar com os seus olhos, e, olhando sempre, viu o pequeno ponto 

vermelho atrair todas as nuvenzinhas douradas, até ficar tão embrulhado nelas que 

deixou de se ver por completo. Todas as nuvenzinhas reunidas faziam agora apenas uma 

nuvem grande em forma de bola, que brilhava e girava no pico mais elevado, como o 

galo de um cata-vento sobre um campanário. 

Passado um momento, aquela bola soltou-se e começou a subir, tornando-se cada vez 

mais pequena, até ficar completamente cor-de-rosa, e Catherine ouviu-a cantar numa 

voz pura como cristal, com a ária mais bonita do mundo: «Bom dia, Catherine. 

Catherine, reconheces-me?» 
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— Sim, sim — exclamou Catherine, — reconheço-te, eu levei-te no meu avental! Tu és 

a minha amiga, a nuvem cor-de-rosa, aquela que fala e cujas palavras percebo agora. 

Querida nuvenzinha, tu és um pouco doida, partiste o meu belo pomar florido, mas eu 

perdoo-te! És tão cor-de-rosa e eu gosto tanto de ti! 

A nuvem respondeu: 

— Não fui eu, Catherine, quem partiu o teu pomar florido, foi o trovão, aquele malvado 

que se aloja dentro do meu coração e me faz ficar doida. Mas vê como sou doce e 

tranquila, quando olhas para mim com amizade! Não vens um dia destes até ao topo do 

glaciar? Não é assim tão difícil como te disseram; é mesmo bastante fácil, basta 

quereres. De qualquer modo, eu estarei aqui, e se tu caíres, cairás em cima de mim, eu 

agarrar-te-ei para que não te magoes. Vem amanhã, Catherine, vem mal o dia nasça. 

Esperarei por ti toda a noite, e se não vieres vou ficar tão triste que me fundirei em 

grossas lágrimas e amanhã vai chover o dia todo. 

— Eu vou! — exclamou Catherine, — podes ter a certeza que vou! 

Mal deu esta resposta, ouviu um barulho como um tiro de canhão, seguido por uma 

rajada de metralhadora. Ficou tão assustada que fugiu, pensando que a maliciosa nuvem 

voltara a ser traiçoeira e a pagar-lhe o bem com mal. Enquanto corria, desvairada, em 

direcção a casa, encontrou Benoît que passeava tranquilamente com o seu cão.  

— Foste tu — perguntou-lhe ela, — que fizeste aquele trovão com a tua espingarda? 

— O barulho de há bocadinho? — respondeu ele, rindo. — Não foi nem trovoada, nem 

a minha espingarda, foi uma avalancha.  

— O que é que tu queres dizer com isso? 

— É o gelo que funde com o sol, rebenta e cai, arrastando pedras, terra e às vezes 

árvores, quando as encontra no seu caminho, e pessoas também, se a má sorte fizer com 

que não se desviem a tempo; mas nem sempre se tem má sorte, é mesmo muito raro. Tu 

precisas de te habituar a ver este género de acidentes, agora que o bom tempo voltou, 

isto vai ver-se todos os dias, se calhar a todo o momento. 
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— Deixa estar que eu vou-me habituar. Mas já que estás aqui, Benoît, diz-me lá se tu 

eras capaz de subir ao pico grande do glaciar, tu que és um rapaz e não tens medo de 

nada? 

— Não — disse Benoît, — não se sobe a esses picos. Mas eu já estive lá bem perto e 

cheguei mesmo ao sopé. Agora é que não estamos na estação para fazer esse tipo de 

brincadeiras, está demasiado calor, e a qualquer momento podem-se abrir fendas. 

— E será que me podias dizer o que é aquela coisa vermelha que se vê na ponta do 

glaciar? 

— Então tu  já o viste, o pontinho vermelho? Tens bons olhos! É uma bandeira que uns 

viajantes tinham espetado no rochedo mais alto da montanha, vai fazer um mês, para 

indicar àqueles que os observavam cá de baixo que tinham conseguido subir até ali. 

Entretanto, veio uma rajada de vento que os forçou a descer muito depressa, deixando lá 

a bandeira, que a borrasca levou até ao pico do glaciar, onde ficou presa à espera que 

uma outra tempestade a solte. 

Catherine teve de se contentar com a explicação de Benoît; mas tinha-lhe passado pela 

cabeça uma ideia estranha que lhe voltou ao ver ao longe a tia Colette, a passear na base 

do glaciar com o seu capuz de lã escarlate pela cabeça e pelos ombros. Estava 

suficientemente perto para Catherine a conseguir reconhecer, e, ainda que a pobre 

pequena não tivesse fiado sequer três alnas naquele dia, foi logo ao seu encontro, sem 

pensar em largar ali a sua roca cheia e o seu fuso vazio. 

XII 

Quando se viu muito perto da tia apercebeu-se da sua distracção; mas era tarde demais 

para recuar. Abordou-a resolutamente, perguntando-lhe se não tinha medo de se cansar, 

ao andar assim no glaciar. 

— Na minha idade — respondeu-lhe a senhora Colette, — já não nos cansamos, 

caminhamos com a vontade, as pernas seguem-nos sem sabermos que elas existem; mas 
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eu não venho do glaciar, minha filha. Nesta altura, o tempo por lá não é nada bom. 

Estou a seguir os carreiros seguros, há-os sempre quando se conhecem. 

— Então, minha tia, éreis mesmo vós que estáveis lá em cima há cerca de uma hora? Eu 

vi o vosso capuz vermelho. 

— Lá em cima, Catherine? O que é que tu queres dizer com lá em cima? 

— Não, sei — disse Catherine, perturbada; — pareceu-me ver-vos no céu, por cima das 

nuvens. 

— Quem é que te fez acreditar que eu seria capaz de ir a um sítio assim tão alto? Achas 

que sou uma fada? 

— Meu Deus! Minha tia, se fôsseis fada, não seria de admirar. Eu não vos quero zangar. 

Diz-se que há fadas boas e fadas más; vós só podeis pertencer às boas, e as gentes da 

aldeia que sobem até aqui e que eu começo a conseguir compreender, dizem com razão 

que vós trabalhais como uma fada. 

— Já mo disseram muitas vezes a mim própria — respondeu a senhora Colette, — mas 

é uma maneira de falar, e não é por isso que eu sou uma fada. Bem vejo que tens uma 

cabecinha cheia de fantasias estranhas; é da idade, não gostaria de te ver tão sensata 

como eu, seria cedo demais. Contudo, um poucochinho de razão não te ia fazer mal, 

minha linda. Vejo que hoje não aprendeste muito a fiar! 

— Ai, minha tia! Bem se podia dizer que não fiei de todo! 

— Não chores, minha filha, isso há-de vir, isso há-de vir com o tempo e a paciência... 

— Ah! Dizeis sempre isso — exclamou Catherine, despeitada. — Na verdade, vós 

tendes muita paciência, paciência a mais, minha querida tia, tratais-me como uma 

criança, não acreditais que eu consiga aprender depressa, e, no entanto, se vós 

quisésseis.... 

— Vamos lá ver! — disse a tia. —  Tu censuras-me como se houvesse um segredo que 

pudesse substituir a vontade e a perseverança. Digo-te que não o conheço, e que não me 
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foi revelado nenhum. Estás amuada? Tens uma ideia qualquer que eu não consigo 

adivinhar; queres abrir-me o teu coração e deixar-me lê-lo como um livro? 

— Sim, quero — disse Catherine, sentando-se sobre uma enorme pedra musgosa junto à 

senhora Colette. — Vou-vos contar tudo, pois tenho uma falta na consciência e acho 

que é isso que me está a tornar um bocado tola. 

Catherine confessou então a sua curiosidade, e contou como tinha espreitado pela fenda 

da porta da tia. 

— Não vi, nem descobri nada — disse ela, — vós não estáveis lá. Mas se não tivésseis 

saído, ter-vos-ia visto a trabalhar e teria roubado o vosso segredo. 

— Não terias roubado nada de nada — respondeu a senhora Colette. — Volto a dizer 

que não tenho nenhum segredo. Se tivesses entrado no meu quarto poderias ter subido à 

minha sala de trabalho, que é por cima. É lá que cardo aquilo que chamam a nuvem, e, 

como é insalubre cardar dentro de casa, por causa dos pequenos filamentos que entram 

nas narinas e nos pulmões, faço esse trabalho na zona mais alta do meu chalé, num local 

onde o ar circula livremente e leva para longe esses fiozinhos imperceptíveis, que te 

fariam mal, a ti e aos outros. Mas não me estás a contar tudo, Catherine: que ideia é que 

tu tens das nuvens, visto estares sempre a falar disso? Será que estás a confundir as 

nuvens do céu com a matéria fina e branca que eu extraio do linho, e que, na nossa terra 

de fiadeiras hábeis, chamamos nuvem para indicar uma coisa leve por excelência? 

Catherine ficou muito mortificada ao ver que se tinha enganado de uma maneira tão tola 

acerca do sentido de uma palavra, e que tinha construído mil quimeras por causa de uma 

metáfora tão simples. Tudo aquilo não lhe explicava as suas próprias visões, e, 

querendo tirar todas as dúvidas, voltou a falar da sua nuvem cor-de-rosa, e contou tudo 

o que se passara. 

A senhora Colette ouviu-a sem a repreender e sem troçar dela. Em vez de lhe ralhar e de 

lhe impor o silêncio, como fizera Sylvaine, quis conhecer todas as fantasias que viviam 

naquela cabecinha, e, depois de ter ouvido tudo, ficou pensativa, permaneceu uns 

minutos em silêncio, e disse por fim: 
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— Bem vejo que gostas do maravilhoso, e que temos de ter cuidado com isso. Também 

eu sonhei com uma nuvem cor-de-rosa, quando era criança. Depois tornei-me uma 

rapariguinha e encontrei-a. Tinha ouro no uniforme e um grande penacho branco... 

— O que é que estais a dizer, minha tia? A vossa nuvem estava vestida e tinha um 

penacho? 

— É uma maneira de falar, minha filha. Era uma nuvem brilhante, muito brilhante, mas 

não era mais do que isso. Era a inconstância, o sonho. Também ele trazia a tempestade, 

e dizia que a culpa não era sua, pois tinha relâmpagos no coração. E um belo dia, quer 

dizer, um mau dia, quase que fui quebrada, como a tua macieira florida; mas isso 

emendou-me, deixei de acreditar nas nuvens e deixai de as ver. Desconfia das nuvens 

que passam, Catherine, sobretudo das nuvens cor-de-rosa! Prometem bom tempo e 

transportam em si a tempestade! Vamos lá! — acrescentou ela, — volta a pegar na tua 

roca e fia um pouco ou dorme uma soneca, vais ver que a seguir fias melhor. Nunca se 

pode perder a coragem. Os sonhos voam, o trabalho fica. 

Catherine tentou fiar, à conversa com a tia; mas os olhos fecharam-se-lhe, e o fuso 

escapou-lhe dos dedos. 

XIII 

De súbito, foi sacudida como que por um tremor de terra. Viu a tia Colette de pé, ao seu 

lado, e pela primeira vez furiosa. Tinha o capuz vermelho sobre os ombros , e os seus 

cabelos brancos flutuavam como um nimbo em redor do seu belo rosto pálido. 

— Estás a dormir, preguiçosa — disse-lhe com um ar zangado. — Disse-te para 

escolheres e já escolheste: sonhas, e não fazes nada! Vamos lá, de pé! Segue-me; bem 

vejo que tenho de te revelar o meu segredo. Vais aprendê-lo... 

Catherine levantou-se, e, ainda meio a dormir, seguiu a tia Colette; mas seguiu-a com 

dificuldade, pois a velhota caminhava mais depressa do que o vento e subia uma grande 

escada de safiras e esmeraldas com uma agilidade espantosa. Catherine encontrou-se 
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num maravilhoso palácio de diamantes, onde se andava por cima de tapetes de arminho, 

através de colunatas de cristal. Depressa se encontrou no cume do maravilhoso edifício. 

— Eis-nos no topo do glaciar — disse então a tia, soltando uma risada medonha. — 

Agora tens de ter coragem para me seguires até ao pico mais alto. Segura-te ao meu 

vestido, vamos! Não é para teres medo. A nuvem cor-de-rosa está à tua espera, e tu 

deste-lhe a tua palavra. 

Catherine agarrou-se à saia da tia, mas escorregou e não conseguiu subir. Então a tia 

disse-lhe: 

— Agarra-te a esta corda e não tenhas medo! 

Lançou-lhe um fio tão fino, tão fino que mal se via. Ainda assim, Catherine agarrou-o, 

e, embora puxasse com muita força, e escorregasse a cada passo, o fio não se partiu. 

Chegou assim ao cimo do pico de gelo, onde a tia lhe arrancou a roca das mãos e a 

espetou na neve, dizendo-lhe com uma voz terrível: 

— Visto que não te sabes servir disto, eis a ferramenta que te convém!  

Pôs-lhe, então, nas mãos uma vassoura tão comprida e tão cabeluda como um pinheiro 

gigante. Catherine pegou nela e achou-a muito leve. 

— Agora — disse a tia, — trata-se de varrer — e empurrou-a rudemente para o espaço. 

XIV 

Catherine pensou que tinha sido precipitada para o sopé da montanha, mas não; 

encontrava-se suspensa no ar, através do fio que a tia lhe prendera à volta do braço, e 

conseguia caminhar sobre as nuvens com tanta facilidade como se estivesse na pradaria.  

— Vamos, varre! — gritava a senhora Colette. — Traz-me para aqui essas nuvens 

todas, preciso delas todas, todas, sem que falte uma só. 

Catherine varria, varria, mas não suficientemente bem, ou depressa, para o gosto da tia. 
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— Vamos, mais depressa, quero isso mais bem varrido! Afasta-te mais, mais! Será 

preciso dar-te bois e uma carroça para me trazeres essas nuvens todas? 

Catherine percorria o céu inteiro, trazendo as nuvens aos montes, empurradas pela sua 

vassoura gigante. Num instante, varreu cuidadosamente todo o céu. 

— Traz-me cá esses montes! — continuava a gritar a senhora Colette. — Empurra, 

empurra! Tenho que juntar isso tudo num só monte, quero-as ter a todas nas mãos! 

Catherine empurrava, juntava, e Colette amontoava tudo aquilo numa massa gigantesca 

que cobria o pico do glaciar. 

— Agora volta para aqui! — disse-lhe ela, — tens de me ajudar, mas deixa-me primeiro 

pôr os óculos! — pôs sobre o nariz aquilino os seus grandes óculos de prata. — Mas o 

que é aquilo que eu estou ali a ver? — gritou ela. — Esqueceste-te da nuvem cor-de-

rosa! Achas que quero poupar a tua amiguinha? Vai depressa buscar-ma e nem penses 

em deixá-la escapar! 

A nuvem cor-de-rosa fez Catherine correr muito. Levada pelo vento, ia desaparecer; 

Catherine deitou-lhe o fio que a sustinha no ar, e ela veio imediatamente para o seu 

avental, toda encolhida, a cantar com uma voz doce e queixosa: 

— Querido aventalzinho que já me salvaste, salva-me outra vez! Catherine, boa 

Catherine, tem piedade de mim; não me entregues à fiadeira! 

Catherine voltou para junto da tia. Tinha tirado e atado o avental, esperando que a 

senhora Colette não desse por nada. O facto é que ela se encontrava muito ocupada; 

tinha desenriçado e alisado todo aquele monte de nuvens, e, armada com cardas muito 

finas, começava a cardar as nuvens. Fazia aquilo tão depressa que num instante acabou, 

e, como Catherine se baixasse para apanhar um pedaço daquele algodão brilhante, o 

avental desatou-se e a nuvem cor-de-rosa caiu sobre aquela monte. 

— Ai que grande tratante tu me saiste! — disse a tia, agarrando na nuvem com as suas 

cardas. — Pensavas que não a ia descobrir! Para o monte, nuvem cor-de-rosa, para o 

monte como as outras!  
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— Minha tia, minha tia! Tende piedade dessa! — exclamou Catherine. — Piedade para 

a minha nuvenzinha! 

— Põe-na na tua roca — respondeu a senhora Colette. — Vês como já está cardada? 

Faz um fio, e depressa, depressa, disse eu! 

Catherine voltou a pegar na sua roca, pôs-se a fiar de olhos fechados, para não ver a 

agonia da nuvenzinha; ouvia queixas fracas; quase que largou a roca e fugiu; mas as 

mãos entorpeceram-lhe, os olhos velaram-se-lhe, e encontrou-se deitada em cima da 

pedra musgosa, ao lado da sua tia, que também estava a dormir. 

XV 

Levantou-se e sacudiu a senhora Colette, que lhe disse, estreitando-a num abraço: 

— Olha! Fomos as duas preguiçosas, deixámo-nos dormir, tanto uma como outra. 

Sonhaste com alguma coisa? 

— Oh, sim, minha tia; sonhei que fiava tão bem como vós; mas aquilo que estava a fiar 

era a minha nuvem cor-de-rosa! 

— Olha, minha filha! fica sabendo que eu já fiei a minha há muito tempo. A nuvem cor-

de-rosa era o meu capricho, a minha fantasia, a minha má sorte. Pu-los na minha roca e 

o trabalho, o belo e bom trabalho, fez do inimigo um fio tão ligeiro que não mais o 

senti. Se fizeres o mesmo que eu, não poderás impedir as nuvens de passar, mas ter-te-

ás abastecido de coragem. Vais apanhá-las, cardá-las, e fiá-las tão bem que elas 

deixarão de poder fazer tempestades à tua volta e dentro de ti mesma. 

Catherine não compreendeu muito bem a lição; mas não voltou a ver a nuvem cor-de-

rosa. Quando, três meses depois, a mãe veio vê-la, já fiava dez vezes melhor do que no 

início, e após vários anos era tão hábil como a tia Colette, da qual era a rica herdeira. 


