
O Carteiro Rui 

 

 Rui era o carteiro da aldeia e gostava muito da sua profissão porque levava as 

notícias às pessoas. Mas nem sempre estas eram boas, então quando vinha um 

telegrama era provavelmente a anunciar uma morte. Neste caso ele tinha a 

preocupação de chamar duas ou três pessoas para darem apoio a quem ia receber 

uma informação provavelmente fatídica. Para além das boas e das más notícias, 

também havia quem desesperasse por não as receber. Era o caso de Ti Magda que 

todos os dias esperava nem que fosse um bilhete postal da sua filha, mas ele não 

chegava. Bem que Ti Magda estava sempre à espreita, metia disfarçadamente 

conversa com o Rui, ela «sabia» que finalmente ia ter correspondência. Mas não tinha. 

E Rui, que vivia muito a sua profissão, vivia também o drama daquela mãe. 

Experimentou um dia chegar bastante mais tarde, Ti Magda estava sentada à sombra 

de um castanheiro à entrada da povoação. Rui ficou muito irritado consigo mesmo, no 

dia seguinte foi muito cedo. Como de costume, e assim tinha de ser, à chegada tocou a 

corneta, para sinalizar a sua presença. Passados três ou quatro minutos aparece 

esbaforida a velha senhora, que desta vez nem consegue encobrir a sua ansiedade: 

 «Tenho uma carta, Rui?» 

Não tinha, mas foi tão complicado dizê-lo, fingir que não estava a viver aquele 

drama… O carteiro não aguentou mais, informou o serviço que no dia seguinte não 

podia ir trabalhar, meteu-se na camioneta e foi até à cidade. Ele não conhecia Malvina, 

a filha desleixada, mas na terra dizia-se que ela trabalhava num teatro, que era uma 

actriz com fama. Na cidade quando a camioneta ia a entrar na garagem vê um cartaz 

com uma mulher em grande plano e no qual estava escrito: 

«Esta tarde grande actuação de Malvina no Teatro Municipal…». 

O Pequeno Carteiro não pensou duas vezes: informou-se da localização do 

Teatro, dirigiu-se para lá, comprou bilhete e sentou-se logo na primeira fila. Quando a 

artista terminou a sua representação e logo que as palmas acabaram diz muito alto: 

 «Malvina, a tua mãe tem muitas saudades tuas…» 



A actriz ficou muito surpreendida e correu para o seu camarim a chorar, Rui 

conseguiu sair do teatro discretamente, nunca se chegou a saber quem tinha dito 

aquelas palavras! 

O corajoso mensageiro reparou na expressão de surpresa estampada no rosto 

da artista e ficou muito esperançado em que a sua atitude viesse a ter bom fruto. No 

dia seguinte chegou bastante mais cedo à aldeia, mas escondeu-se e aguardou.Tinha 

um pressentimento, para ele era uma certeza que não admitia qualquer dúvida, da 

camioneta havia de descer uma passageira vinda da cidade e ele daria largas a um 

toque especial, uma mensagem de alegria e felicidade nunca antes ouvida, pois ele 

havia-a imaginado nessa noite… até seria correcto dizer-se que o pequeno herói tinha 

composto tal música, mas ele não tinha formação musical, compositor não conseguia 

imaginar-se. De qualquer forma deu corpo a essa música durante a noite, foi ensaiá-la 

para o monte, assim não incomodava alguém e, visto não provocar incómodo, estava à 

vontade, a concentração conseguida era elevada. Música ele não sabia escrever, mas 

fez registo mental, não esqueceu nem trocou qualquer nota, fusa ou semifusa, nem 

bemol ou sustenido. 

Tinha-se colocado em ponto estratégico para ver a camioneta surgir ainda ao 

longe, no desfazer de uma curva apertada, nunca ele tinha imaginado ficar em tal 

estado de ansiedade: viria lá a passageira desejada, finalmente Malvina visitaria Ti 

Magda, o seu esforço teria a conclusão por ele tão ambicionada ou daria lugar a 

enorme desilusão? Um ronco de motor ao longe, uma buzinadela na curva apertada, o 

veículo aproxima-se rapidamente, a adrenalina do que espera sobe vertiginosamente. 

Repentinamente este entra em descrença profunda, a filha ingrata não viajaria 

naquele veículo, quem era ele, o simples “Pequeno Carteiro Rui” para conseguir tal 

milagre?, como conseguiu ser tão tolo, acreditar em tal resultado? Mas afinal qual era 

a dúvida, não vivia diariamente ele, o simples “Pequeno Carteiro Rui” o drama de Ti 

Magda? 

Rui assume uma decisão, se Malvina não se apeasse na paragem que “corria ao 

encontro” da camioneta da carreira, assim ele imaginou em louco delírio, se Malvina 

faltasse à chamada que ele desejou e julga ter planeado, estaria ela, Malvina, em 

“maus lençóis” não teria tréguas, o Carteiro haveria de imaginar um plano de ataque, 



se ela não viesse abraçar a mãe havia de sentir a sua carreira a perigar, estava 

decidido, atrás não voltaria. 

Tudo isto decorre em poucos segundos, na paragem duas pessoas aguardam a 

carreira, naturalmente ela entra no retiro respectivo, isso não emite qualquer 

mensagem. Mas… duas pessoas estão a descer, são duas mulheres… uma é Malvina! 

Descontrolado de alegria, Rui berra e urra, salta e rebola-se no chão, ri e chora, 

canta e dança, mas que idiota ele é, pois se devia estar a tocar a sua música. Pega 

rapidamente o cornetim, não se lembra da composição, tem a mente toldada, tem a 

sensação que o instrumento se recorda por ele, a peça é executada com tal vigor e 

ouvida ao longe que, qual flautista de Hamelin, atrai todos os aldeões, os quais 

pressurosamente se dirigem ao encontro de tão mavioso som. A encabeçar o cortejo 

vem Ti Magda, canta uma letra desconhecida de todos, mas que quadra na perfeição 

com a música tocada pelo pequeno Carteiro, parece ensaiada esta cena. Malvina 

reconhece a mãe, é também reconhecida, a distância que as separa é rapidamente 

anulada, abraçam-se enternecidamente… 

Na manhã seguinte é Malvina quem procura Rui, ela deseja saber a história 

daquela música, quem a compôs, como a aprendeu ele, por certo frequentaria ou teria 

frequentado Escola de elevado gabarito, como era possível ela não conhecer 

composição tão linda?... 

Agora é Rui quem fica estupefacto, ele não tinha noção de ter feito um toque 

tão diferente do habitual, já não tinha memória de ter ido de madrugada ensaiar no 

monte, sabia somente e sabia-o muito bem que estava muito, mas mesmo muito feliz 

e que essa felicidade se derramou no entusiasmo com que executou a sua tarefa, isso 

ele sentiu-o de forma intensa. 

A cabeça de Malvina está numa confusão tremenda, acaso haverá alguma 

ponta válida para pegar naquela meada? A afirmação que ela ouvira quando havia 

terminado o espectáculo, 

  «Malvina, a tua mãe tem muitas saudades tuas…» 



só deixou de lhe martelar o cérebro no momento em que abraçou a progenitora. 

Nesse espaço de tempo, o decorrido entre ouvir essa afirmação e o reencontro 

materno, ela passou e repassou em revista aqueles anos de inqualificável 

esquecimento, desleixo, desprezo, ela não sabia como lhe chamar exactamente. 

Parecia-lhe agora que se ouvisse dizer que aquilo havia acontecido a alguém por certo 

não disporia de capacidade suficiente para tanto acreditar, recusaria aceitar tal ser 

possível, haver quem tamanha vilania cometesse. Valeu-lhe ter rapidamente 

reencontrado a mãe e a benevolência desta, a quem bastou ter reencontrado a filha 

amada. E a música tocada por Rui também foi fundamental para lhe restabelecer a paz 

interior. Intrigante era ela não conhecer aquela melodia, tinha que falar quanto antes 

com o seu tocador. Mas ainda mais intrigante é a reacção do artista. Então ocorre a 

Malvina uma ideia brilhante, primeiro deixa que o músico se distraia, depois 

manifesta-lhe o desejo de ouvir novamente a peça executada no dia anterior. Rui pega 

o cornetim, havia magia à solta, do aparelho sai novamente a melodiosa peça, os 

habitantes da aldeia começam a reunir-se, dançam alegremente e desta vez são 

acompanhados por muitas aves que voam e saltitam de árvore em árvore e também 

executam um lindo bailado nos céus, seguido de voos picados até próximo das pessoas 

para de seguida voltarem às alturas. Também esquilos, coelhos e raposas participam 

na festa, pulam, saltam e correm alegremente, descrevem círculos apertados, pulam 

uns por cima dos outros e fazem arrojadas acrobacias, enquanto ao fundo junto à 

Ribeira Larga se pode apreciar um lindo arco íris. Por fim é o sol que se associa à festa, 

começa a fazer pisca pisca. Malvina não aguentou mais, acordou e o sonho acabou. 

Mas foi o sonho mais lindo que ela alguma vez teve e foi mesmo ao encontro do 

Pequeno Carteiro: 

 − Rui, tu tocas muito bem, mas podes fazê-lo muito melhor se estudares 

Música. 

 − Eu até gostava muito de aprender, mas não quero deixar a minha profissão... 

 − E se der para fazeres as duas coisas? 

 − Isso era óptimo, mas não estou a ver como será possível... 



 − Eu dou-te uma bicicleta, assim distribuis a correspondência em menos tempo 

e podes deslocar-te até à Escola, frequentas o curso da tarde. 

Rui jamais havia falado nisso a alguém, mas a grande ambição da sua vida era 

mesmo estudar Música e ter uma Escola sua. Agora tinha a oportunidade ao seu 

dispor, agradeceu reconhecidamente a Malvina. 

Fez o curso de Música com muito entusiasmo, foi brilhante o seu 

aproveitamento, pois ele estava na área da sua preferência 

Face aos resultados obtidos, logo foi convidado para professor, o que aceitou 

com muito agrado, assim passava muito mais tempo envolvido com a Música, que 

maravilha! 


