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- Quem encontrou a chave foi um filho meu que tem 
três anos e está muito fraquinho, porque já ha muitos 
dias que não pode tomar caldo de galinha, vis.to já não 
haver, na nossa terra, nenhum dêsses animais ... Se 
Vossa Magestade me q uise gse fazer mais um favor, dava 
licença para tôda a gente voltar a ter galinhas e pintai
nhos. 

O rei que já fazia tenção de - mais dia, menos dia 
- conceder essa licença, disse logo que sim, e a se· 
nhora Silvina correu a dar a boa nova ao pinto cal
çudo. Este fez quatro piruetas e ficou satisfeitíssimo, 
porque já se habituara a andar de calção, de jaqueta e 
de colarinho, e tinha muito mêdo de que lhe cortassem 
o pescoço, dum momento para o outro. 

Dai a poucos dias, já havia muitas galinhas em to
dos os domínios de Gordanchudo III e o menino Ber
toldinho, filho da senhora Sil vi na, que já. estava com
pletamente bom, podia tomar caldinhos de frango, to
dos os dias.O herói da história era tratado como pessoa 
de família e veiu a fazer-se um galaró de grande impor- -
tância, o que não admira, visto que êle era a prova bem 
viva de que .até os reis mais poderosos podem às ve
zes aproveitar-se das habilidades duma criatura tão 
insignificante e humilde como fôra aquele felizardo do 
pinto calçudo. 
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to, e que podiam considerar-se despedidos do seu ser
viço. 

Guilherme, tornado rico dum momento para o ou
tro, nunca perdeu o seu amor pelo mar, e é hoje o pro
prietârio duma grande companhia de navegação, tendo 
por sócios o capitão e o imediato do «Cisne», o pri
meiro navio em que êle embarcou, o navio que o levou 
à Ilha dos Papagaios, isto é, à fortuna, à certeza de 
que sabia ser amigo do seu amigo. à tranqitilidade do 
seu viver abastado. 
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\ E m remotas eras houve um país muito rico, 
que estava sob o domínio dum rei já muito 
velhinho e chamado Barbilongo. Este sobera
no nunca tivera descendência e, por tal moti-

vo, não sabia a quem havia de entregar o govêrno do 
reino .. quando sentisse aproximar-se a morte. Depois 
de muito scismar, resolveu-se a chamar para a côrte 
dois rapazes do povo .. escolhidos como os melhores 
entre todos os do seu reino que gozassem boa reputa
ção. Fazia tenção de entregar o reino a um dêles, 
àquele que, durante o tempo em que o rei ainda fosse 
vivo, se mostrasse mais merecedor de tal honra. Bar
bilongo mandou ~elegados especiais que foram espa
lhar por todos os pontos do reino o pregão de que o rei 
receberia na côrte os dois melhores rapazes dos seus 
estados. 

Depois de muitas e demoradas pesquizas, todo~ . 
os delegados concordaram em que ninguem excedia os 
méritos de dois rapazes de treze a quatorze anos, en
contrados em duas ·aldeias muito afastadas uma da 
outra e chamados Leonel e Daniel. Com grandes festas 
e alegria foram os meninos conduzidos para a capital 
e trazidos à presença do rei. Daniel, o mais velho, era 
louro como uma réstea de sol e, por isso, logo o povo 
lhe chamou Príncipe Sol. O outro era moreno e triste 
como as horas de sombra e ficou logo crismado com o 
nome de Infante Sombra. Numa grande festa, foram 
apresentados ao rei. Quando passava por defronte go 
trono, Daniel olhou de frente para o soberano e, cur-
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vando-se ao de leve, beijou-lhe a mão com respeito. 
Leonel passou, com os olhos baixos, e ao chegar junto 
do trono, deixou-se cair de joelhos e beijou as duas 
mãos do velho monarca. 

O povo que assistia á cerimónia da recepção, ficou 
logo percebendo que o Príncipe Sol era mais orgulho
so e mais nobre do que o Infante Sombra. 

Passou-se tempo. Os dois rapazes continuavam na 
côrte e iam aperfeiçoando a sua educação, para que 
qualquer dêles - o que fosse preferido - pudesse vir 
a ser um excelente rei. Davam-se muito bem um com 
o outro porque eram ambos bons e não conheciam a 
inveja, nem mesmo de nome. Esperavam que, quando 
um deles _subisse ao trono, não se esqueceria do anti
go companheiro e, fosse como fosse, só viam na sua 
presença um futuro todo côr de rosa 

Mas se os rapazes eram tão amigos e tão pouco 
ambiciosos, os cortezãos e o povo é que ja tinham lan
çado a sua vista de olhos e ja tinham feito a sua esco
lha. A gente da côrte simpatizava mais com o feitio do 
Infante Sombra, que era muito humilde e muito obe
diente, capaz de se deixar dominar com grande facili
dade; o povo, pelo contrário, olhava com 1nelhorés olhos 
<:> garbo e a altivez do Príncipe Sol, que era capaz de 
afrontl\r todos os perigos e sabia sempre «levar a sua 
àvante». Quanto ao velho rei Barbilongo, êsse estava 
muito indeciso e, como se sentisse prestes a deixar o 
mundo, já fizera tenção de convocar as côrtes, para 
que estas decidissem qual seria o herdeiro. -

Entre os grandes influentes no palacio real, havin 
um certo cavaleiro de nome Reginaldo, que era o 
chefe do partido que estava pronto a quebrar lanças 
pela eleição do Infante Sombra. 

Reginaldo era um homem arrogante e mau e já per
cebera que se o Príncipe Sol fosse o novo rei, nunca 
conseg.Jiria «levar a água ao seu moinho», e não pode. 
ria dar ordens no palàcio e no reino, como se estives
se em sua própria casa. 
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Na véspera do dia em 
que as côrtes se reuniam para 
designar o herdeiro, Reginal· 
do convocou para uma sala 
do palácio real alguns corte
zãos que tambem odiavam o 
Príncipe e ,dirigiu-lhes o se
guinte discurso : 

- «Anianhã, será esco
lhido o herJeiro, e como a 
gente do povo pode mais que 
os nobres - porque tem mais 
votos nas côrtes -será eleito 
o Príncipe Sol. Ora nô81 ca

.. . deixou-se caí1· de joelho1 

ros companheiroA, nunca mah; levantaremos cabeça, 
se tal acontecer! E' preciso que o nosso rei seja o In
fante Sombra, porque êsse, coitado, vai para onde o 
levem!» 

Os outros apoiaram e logo aJi foi imaginado um 
plano de defeza ... e de ataque. Vamos a ver o que os 
conspiradores fizeram ao Príncipe, .. 

• 
• • 

No dia em que as côrtes reuniam, Daniel _e Leonel 
-os dois pretendentes à coroa-, estavam juntos, numa 
sala de estudo, jogando a sua partida de damas. · 

En1 certa altura, entrou pela porta dentro um cor
tezão, amigo de Reginaldo, e poz-se a contar ao Prín
cipe e .ao Infante a seguinte história, em que acredita
ram. Dizia o fidalgo que, vindo a caminho da côrte, 
pas3ara por uma aldeia onde todos os moradores es
tavam chorosos e cheios de medo, porque um lobo ter
rível, descendo dos montes cobertos de neve, viera as
saltar os rebanhos e pôr em fuga a pobre gente dos 
campos. Era preciso matar essa maldita fera e já la em 
baixo, no pateo do palácio real, se estava organizan.do 
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um grupo de seis cavaleiros, dirigidos pelo audaz Re
ginaldo, para correr em defeza da aldeia ameaçada ... 

O Príncipe Sol, assim que tal ouviu, poz-se logo 
em pé de guerra .•. Iria tambem ! A sua coragem não 
lhe permitiria deixar os outros partirem sózlnhos, ao 
encontro do perigo. . . Poz o seu espadim à cinta e 
mandou s~lar a sua êgua branca. Dai a pouco, abando
nava a to.to o galope o palácio real, seguido pela ca
valgada dos traidores. Nem por um momento lhe pas
sou pelo espírito a ideia de que lhe estavam armando 
uma cilada. 

O Infante Sombra não foi com os cavaleiros, por
que não gostava de montar nem de andar em correrias. 

Algumas horas depois do Príncipe partir, recebeu 
o rei Barbilongo a notícia de que as côrtes já lhe ti
nham indicado o seu sucessor. Seria o Príncipe Sol, o 
garboso mancebo, lindo como a própria luz, branco e 
rosa Jo como as manhãs de primavera. O rei aceitou a 
decisão; o Infante Sombra submeteu-se a ela, com o 
seu eterno sorriso triste, e as ruas que iam dar ao pa· 
lácio encheram·se de povo que cantava e dançava, doi
do de satisfação. 

Mas o peor era que as horas iam passando, pas
sando, e o Príncipe sem regressar à cidade TO povo, in
formado da a ventura a que êle se arriscára, começava 
a J.nquietar-se, quando, ao fundo da grande estrada que 
atravessava a cidade, surgiu a escolta de cavaleiros 
que partira com o príncipe e era comandada por Regi· 
naldo. Logo tôda a gente cercou os recernchegados, 
mas a degolação e a tristeza foram enormes quando vi
ram que Reginaldo trazia na mão, erguido ao alto, o 
gôrro de plumas rôxas que o Príncipe Sol costumava 
usar. 

Que. teria acontecido ao mancebo? Com fingidas 
_ lágrimas na voz, Reginaldo -o traidor l - contou que 

o príncipe, querendo ir surpreender o terrivel lobo ao 
seu coviL subira até ao mais alto pico do Monte Azul 
e, em dado momento, a sua égua branca escorregara e 
ambos - o príncipe e a égua - tinham rolado por um 
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desfiladeiro. A neve caia etn 
grossos flocos e o corpo do 
príncipe e o da sua monta
da já estavam cobertos por 
uma espessa camada e po
diam considerar-se desapa
recidos para sempre. 

O velho rei Barbilongo, 
ao ter conhecimento do de
sastre, caiu para o lado, mor
to pela comoção. Os cav alei
ros da côrte - com Reginaldo 
à frente l - aclamaram logo 
rei o Infante Sombra, que 
chorava a perda do compa
nheiro com verdadeiras e 
sentidas lágrimas. O povo 
amaldiçoou Reginaldo, o 
mensageiro da Desgraça, e 
não querendo ainda acredi · 
tar em tamanha fatalidade, 
acabou fogo as danças, mas 
continuou a cantar: 

«O Principe Sol 
Inda ha de voltar ... 
Pois nunca o Sol morre 
Nem pode acabar ... ! 

O povo tinha razão. O 
Sol não morre e o Príncipe 
Sol, na verdade, tambêm 
não tinha morrido. 

Realmente, os ca valei
ros traidores levaram-no, 
enganado, até ao pico da 
Montanha Azul, mas, em vez 

•.. e pôr em fuga a pobre gente dos campos. 
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de terem assistido à sua desastrosa morte, tinham, por 
8uas próprias mãos, procurado dar-lha. Depois de o 
terem atordoado com pancadas· por todo o corpo, ata
ram-no, muito bem ligado, a um poste de ferro que 
marcava o ponto mais alto do Monte, e deixaram-no 
ali ficar, para que os lobos o comessem e não se en· 
contrasse o mais pequeno vestígio do seu crime. Deram 
uma forte pancada na cabeça da égua e, julgando-a 
morta, regressaram ao palácin, onde a sua chegada 
càusou a: impressão que já se conhece. 

O Príncipe Sol, ao voltar a si, ficou indignado con
tra a covardia dos seus inimigos e fez tôda a diligên
cia por se libertar das cordas que o prendiam. Infeliz
mente~ as mãos dos malvados tinham sido cuidadosas: 
todos os esforços· do desgraçado mancebo ficaram sem 
resultado. Quanto mais êle se mexia, mais as cordas 
se apertavam, ferindo-lhe o corpo. Ao lado dêle, a sua 
égua branca, já desperta da pancada que recc bera, 
olhava-o com infinita tristeza. · 

A noite vinha caindo. Era a hora en1 que as feras 
saiam dos seus covis. O Príncipe sentiu que os ·~eus 
momentos de vida estavan1 contados. Já via a luzir, no 
escuro da .noite, os olhos dum lobo feroz e esfomeado. 
O lobo avançou para êle, mas, no instante em que se 
precipitava sôbre o seu corpo sem defeza, a égua Dia
na, dando um enorme salto, veiu cair com todo o seu 
pêso sôbre a fera que atacava o seu senhor. Sufocado 
pela carga, o lobo morreu. 

Mas outros perigos ameaçavam o príncipe. Os cor
vos voejavam-lhe sôbre a loura cabeça e já um lhe ro
çàra pelas faces as suas azas negras e agoirentas. A 
égua, soltando longos relinchos, assustava os corvos e 
as águias. Mas sobreveiu um perigo <le que ela não po· 
dia defender o dono. A neve começou a cair e o Prín
cipe Sol, apesar de ser «Sol», não podia derretê-Já. As 
roupas estavam esfarrapadas e o trio era tanto e de 
tal ordem, que o pobre rapaz passou aquela noite 
chorando lágrimas de fogo e, quando a manhã nas
ceu, sentiu que estava quási cego, por ter chorado 
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• , . a sua égua fitl lembrara se de i·oer as cordas que o prendiam • .• 

com tanta dor. Os cabelos tinham-lhe embranquecido 
e pareciam uma camada de neve que nunca mais se 
fundiria. 

A fome já estava a causar-lhe a maior tortura 
e o desventurado príncipe começava jà a desejar a 
morte, quando percebeu que havia uma esperança de 
salvação. Diana, a sua égua fiel, lembrara-se de roeras 
cordas que o prendiam e, pouco a pouco, sentia-se li
berto ... Mais de uma hora durou o paciente trabalho 
do animal, mas, finalmente, o seu jóvem senhor estava 
livre! E, agora, que fazer?! No decorrer daquela noite 
de aflição. o Princip~ Sol perdera a luz dos olhos e, 

m vêr, já não podia ser alegre nem dar alegria aos 
ns s(1bditos. Ao mesmo tempo, depois de saber quanta 
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traição e quanta intriga podem e cultar-se sob o sorriso 
dos cortezãos, não lhe agradava voltar a êsse mundo 
de maldade. Quem sabe mesmo se, vendo o assim es
farrapado, cego e coberto de cabelos brancos, o povo, 
não o reconhecendo, o tomaria por um im.postor I? 

E o Príncipe Sol, levando à rédea a sua égua Dia
na, poz-se a caminho, em direc~ão oposta à da capital 
do reino de Bar bilongo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Durante semanas, o pobre Príncipe Sol caminhou 
por montes e vales, alimentando-se com os frutos sil
vestres que a sua égua apanhava e lhe vinha trazer. 

Em certo dia, sentou-se ao pé dum alto carvalho, 
para descansar, e poz se a afinar uma flauta de cana 
onde costumava tocar: Nêsse momento ouviu passos e 
sentiu que a sua égua branca relinchava. Como estava 
cego, o pobre Daniel não poude vêr quem era •.. 

Ouviu uma voz que lhe dizia: «Eu sou uma pobre 
velhinha, e vou a caminho de um país onde governa a 
rainha Lisabela, a pobre rainha a quem as fadas encan
taram a ítnica filha que tinha - 1nas sinto que já não 
posso aguentar as canseiras da jornada. Emprestas
me o teu cavalo, lindo ceguinho r» Daniel respondeu : 
- «A minha égua Diana t o ítnico ente dêste mundo a 
quem posso chamar amigo e preferia morrer a perdê· 
-la. Mas se prometes restituir-ma, empresto-ta.> -
«Pro1neto, -disse a velha - prometo que assim que 
chegares ao reino de Lisabela e te apresentares ao chefe 
das cavalariças reais, êle te entregará o teu c1valo; 
para que te reconheçam, apresenta-lhe êste anel que 
te dou. No anel ha uma safira e, como recompensa do 
favor que. me prestas agora, fica sabendo que, se em 
qualquer momento da tua vida arremessareE; ao chão 
com a pedra do teu anel, poderás vêr realisado um de-

. sejo qualquer.» 
Dizendo isto, a velha entregou ao Príncipe um anel 

que _êle enfiou no dedo, e logo a seguir trepou para a 
sela da égua, pondo-se a caminho. Daniel ficou muito 
triste com a falta do fiel animal e sem saber como 

48 

havia -de arranjar ·o seu sustento. Em todo o caso, lá 
foi caminhando, e com tanta sorte que as frutas das 
árvores vinham cair-lhe -debaixo das mãos. 

Passados dois di::is, estava de novo a descansar, 
afinando a sua flauta, quando percebeu que se aproxi
mava alguem. Desta vez, era um homem, tambem muito 
velho, que lhe dirigiu as seguintes palavras: - «Lindo 
ceguinho, eu vou a caminho do palácio de Lisabela, a 
rainha a quem as fadas encantaram a única filha que 
tinha. Era um grande favor se me emprestasses a tua 
flauta, porque jà vou muito aborrecido com a jornada 
e gostava de ir tocando, para espairecer.» Daniel res· 
pondeu: «A minha flauta era uma boa companheira, 
mas já que tanto a desejas, leva-a». -Então o velhote 
retorquiu: «Obrigado pela tua generosidade e, como 
recompensa dela, aceita o meu bordão para te encos
tares. Se alguma vez te encontrares em aflição, bate 
três pancadas com êle no chão e pede .o que desejares. 
M,as já te previno de que não poderás pedir mais do 
que uma cousa T»r- Ditas estas palavras, o velho pe
gou na tlauta e entregou, em troca, o bordão a que se 
encostava. " 

Mais desconsolado do que nunca, ·Daniel poz-se a 
caminho e, depois de muitos dias .. de jornada, ent.rou 
finalmente nos domínios da rainha Lisabela e foi di
reito ao ,palacio rea1. Dirigiu-se ao chefe das cavala
riças e pediu que lhe restituisse a sua égua, depois de 
ter mostrado o anel com a safira. Logo o pedido foi 
satisfeito e o estribeiro-mór ofereceu-lhe pousada nos 
seus alojamentos. 

Uma noite, estando de conversa com o seu novo 
atl1igo, Daniel veitt a saber a história do que aconte
cera à princesa Iris, filha da rainha Lisabela. 

Esta rainha era a mais rica soberana de todo o 
mundo, e tendo um grande orgulho na beleza da filha, 
muitas vezes afirmava que não havia, em parte algu~ 
ma, outra pessoa que tivesse uma cabeleira mais loura 
do que a princesa.-Ora, um dia, aconteceu dizer isto na 
presença dum feiticeiro que tinha umas barbichas alou-
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radas em que fazia muito gôsto. Julgando que as pala
vras da rainha tinham o fim de amesquinhar as suas 
barbichas, o feiticeiro deitou um mau olhado à prince· 
zinha e, resmungando ameaças, saítt do palácio. Daí 
por diante, a princezinha nunca mais teve um instante 
de alegria e ninguem ruais a víu sorrir ; passava a 
maior parte do tempo mergulhada numa grande sono
lência, sem se interessar por nada. Debalde os reis 
seus pais prometeram riquezas a quem a acordasse e 
lhe restituisse a alegria antiga. Os anos foram passan
do e longe de melhorar do seu encantan1ento,. Irises
tava ca:Ja vez mais triste e abatida. O rei morreu de 
desgôsto. A rainha não tinha outros herdeiros e via 
que sua filha não se encontrava em estado de lhe su
ceder no trono, a-pezar-de já ter os seus dezóito anos. 
Mandou então chamar tôdas as fadas e bruxos que re
sidiam nos seus domínios e convocou-os, em dia certo, 
para virem ao seu palácio. 

Uma dessas fadas era a velhinha a quem Daniel em
prestara a sua égua ; um dos bruxos era o velho que 
lhe pedira a sua flauta. As fadas e feiticeiros, depois de 
verem a menina encantada, disseram à rainha qual era 
o único meio de a curar. Era preciso que a rainha pu
desse dizer, muito convencida disto, que havia no mun
do uma pessoa, pelo menos, cujos cabelos eram mais 
dourados do que os da princesa. Mas para que a rainha 
estivesse bem convencida do que dizia, era preciso que 
conseguisse encontrar essa pessoa, a qual devia ser um 
homem e devia casar com a princesa,. para que, assim, 
esta e a mãe tivessem sempre diante dos olhos a prova 
de quanto era atrevido e infundado o seu orgulho. 
Como Iris só podia casar com um rei ou com um prin· 
cipe, a rainha Lisabela já mandara pedir a todos os so
beranos que mandassem os seus retratos pintados a 
côres verdadeiras, para vêr se algum estaria nas con-

, dições exigidas. 
Ouvindo contar esta história, Daniel lembrou-se 

do tempo em que todos lhe chamavam o Príncipe Sol, 
porque os seus cabelos ·- agora brancos, por causa 
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dos tormentos so
fridos, - eram lou
ros como os . pró
prios ráios do Sol. 
E, silenciosamente, 
uma lágrima lhe ro
lou pelas faces ..• 

Daniel resolve· 
ra ficar em caea do 
estribeiro - mór do 
palácio, o qual lhe 
arranjàra um' em
prêgo compa ti vel 
com à sua cegueira: 
passava os dias 
areando os metais 

• 

das rédeas e dos .. . os reis seus pais, chorando, prometeram riquezas • •• 
arreios. Com o pri-
meiro dinheiro ganho nêsse oficio, comprou uma flauta 
e, às tardes, sentado no páteo do palácio, tocava as 
mais lindas árias do seu país. 

Um d1a, a princesa Iris - a princesa encantada -
começou a achar muito bonitas as árias do pobre cego 
e, como gostasse de o ouvir melhor, logo a rainha Li
sabela mandou chamar o rapaz. Daniel foi levado ao 
quarto da princesa e, por ordem da rainha, começou a 
tocar. Nêsse dia, a menina conseguiu estar mais tempo 
acordada e, daí por diante, Daniel vinha tôdas as tar
des tocar para junto dela. Pouco a pouco, a princesa 
lris começou a gostar muito do ceguinho e pediu à rai
nha para o fazer seu pagem. 

Por es~a época, começaram a chegar ao palá
cio os retratos a côres de todos os reis e príncipes dos 
países vizinhos, que pretendiam casar com a princesa. 
Entre êles vinha o dum príncipe que era lindo e tinha 
os cabelos côr de ouro novo. A rainha disse à filha que 
talvez lhe conviesse aquele, o único cujos cabelos eram 
mais dourados do que os de Iris. A princesa começou 
por dizer que não queria casar, mas, por fim, decidiu-
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.. se. Nessa tarde, quando o seu pagetn Daniel -veiu to
car para a câmara, travou-se o seguinte diálogo: «Sa
bes, Daniel, que vou casar con1 um príncipe muito lin
do?» - «Não sabia, princesa !ris». E, dizendo isto, o 
pobre cego sentia vontade de chorar, porque tambêm 
já gostava muito da princesa. - «.Gostas que eu me 
case, pagem Daniel?» - preguntou ela, numa voz tam
bêm muito triste. - «Desejo do coração a vossa felici
dade, e se o príncipe que ides despozar vo-Ja pode dar, 
sinto-me contente. Mas, dizei-me, senhora.. como é o 
retrato do vosso noivo .•. Dizei-me c01no o achais ... » 
- Então a princesa respondeu, quásí a chorar : ((E' lou
ro, louro como os raios do Sol; é branco e rosado 
como as manhãs de primavera. E' tão alto como tu, e 
tem os olhos azuis, talvez da mesma côr de que eran1 
os teus olhos. O príncipe meu noivo parece-se contigo .. 
como um filho pode parecer-se com o pai, porque êle 
é novo e tu já tens a cabeça coberta de cabelos côr de 
nevet» 

O que a princesa !ris não quis dizer era que só se 
resolvera a desposar êsse pretendente precisamente 
por êle ser parecidíssimo, pelo menos no retrato, com 
o seu pagem ceguinho. O que ela não dizia era que cada 
vez gostava mais do pagem e que, apezar dêle ser cego 
e ter os cabelos brancos, o preferiria a todos os prín
cipes, se fosse possível a filha duma rainha casar com 
un1 pobre tocador de flauta. Ao mesmo tempo, Daniel 
- que tambêm gostava já muito da princesa - estava 
a lembrar-se de que se não fosse a traição dos maus 
eortezãos, não teria êle sofrido os tormentos que o ti
nham cegado e envelhecido de repente, dum dia para o 
outro. 

Muito triste, Daniel ia a retirar-se dos aposentos 
da princesa, quando esta o chamou para lhe dizer ainda 
quàlquer cousa a respeito do seu ·casamento: - «Da
niel, ·esqueci-me de te dizer que o meu noivo - o que 
se parece muito· contigo l - é dotado duma formosura 
tão esplêndida que, quando ainda não era rei, chama
vam-lhe o Príncipe Sol ... » Felizmente, a princesa, nêsse 
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momento, não 
estava olhan
do ,para o seu 
pagem e por 
isso não , viu 
que êle empa
lideceu, assim 
como tambêm 
não percebeu 
quanto a sua 
voz estava tré
mula, ao pre
gu ntar: - «Di
zei-me, minha 
linda prince
sa: quem vos 
contou tudo 
isso àcêrca do 
vosso noivo?» 
-«Foram os 
cavaleiros da 
sua côrte que 
vieram trazer
me o seu re-

.... 

trato. Foi o ... vinha 1ô:tas as tardes tocar para jun!o dela 

nobre cavalei-
ro Reginaldo, que é hoje o primeiro ministro nos do-
1nínios de El-rei Barbilongo II, que assim se chama 
hoje o antigo Príncipe Sol, aquêle que vai ser me~ 
esposo ... » 

Daniel nada mais preguntou e, fazendo uma reve: 
rência_, saiu da câmara real. Ia ,com a cabeça perdida. 
Agora compreendia tudo! O retrato que Regina~do 
trouxer~. era com certeza um retrato dêle próprio, 
Daniel, feito pelo pintor da côrte, no tempo em que 
era o herdeiro pr~sumptivo. Como se sabia que a rainha 
Lisabela só daria a mão de sua filha a um príncipe 
ou rei que fosse louro como o Sol, o traidor Reginaldo 
- que queria vêr entrar nos domínios de Barbilongo a 
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grande riqueza da princesa Iris, não hesitara em comê
ter mais aquela traição e, em vez de trazer o retrato 
do antigo Infante Sombra, que era moreno como um 
índio, trouxera o do Príncipe Sol, que estava dado 
por morto. A princesa, assim enganada, iria para o 
reino de Barbilongo e, quando desse pela cilada, já era 
tarde para voltar atraz. Mas era preciso desmascarar 
os culpados l Como, ainda não sabia; mas era p1·eciso 
velar pela sorte da infeliz menina ... 

Daniel poz se a pensar e a arquitectar o seu plano 
de defeza .•. Não convinha armar escândalo na côrte. 
indo contar tudo à rainha Lisai'ela. Decerto que nin
guem acreditaria nas palavras do miscravel cego que 
acusava o nobre ministro Rcginaldo. Era preciso re· 
correr à astúcia ... 

* 
• • 

Chegou finalmente o , dia em que a princesa Iris, 
acompanhada por sua mãe, a rainha Lisab~ la, e pelos 
enviados do seu futuro marido - isto é, por Reginaldo 
e mais alguns cavaleiros-saiu dos seus domínios, em 
direcção ao reino de Barbilongo. 

Daniel, deixando passar um dia depois da partida 
do cortejo real, foi ter com o estribeiro·mór e pediu
lhe que lhe restituísse a sua égua Diana. Depois de 
ter ajaezado o animal com os arreios mais ricos, ofe
recidos pelo seu amigo, pegou no bordão que lhe ofe
recera o feiticeiro a quem dera a sua flauta, e poz-se 
tambêm a caminho dó reino de Barbilongo II, toma 1do 
as mesn1as estradas por onde seguira a comitiva real, 
tendo sempre todo o cuidado em nunca passar à frente 
desta. 

Passadas duas semanas de viagem, chegou às por
tas da capital do seu país, mas, em vez de entràr, ins
talou-se numa hospedaria, onde esperou que chegasse 
o dia marcado para as bôdas do rei com a princesa 
Iris. Teve o desgôsto de vêr que a gente do povo, com 
quem falava, não reconhecera nêle o seu antigo prin-
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cipe, mas como era perigoso para os seus planos que o 
reconhecessem, consolou·se.. O que mais lh~ custou 
foi ver que nem mêsmo já o reconhecia uma pastorinha 
com quem brincara em criança e junto da qual se 

. • . jur,to da qualjie aj1Jelhou, pedindo-lhe noticias .• 

ajoelhou, pedindo-lhe noticias de alguns outros amigos 
de infância. A pastora fez-lhe ;a vontade, sem compre
ender a razão por que aquêle pobre cavaleiro cego era 
tão curioso. Mais tarde, Daniel teve ocasião de notar 
que o povo ainda falava muito no adorado Príncipe Sol 
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e, às tardes, quando estava sentado à porta da estala
gem onde se hospedara, ouvia as mulheres do povo a 
embalarem os filhos com uma cantiga que o fazia chQ, 
rar de alegre comoção : 

O Príncipe Sol 
Inda ha de vokar ... 
Pois nunca o Sul ruorre 
Nem pode acabar •.. 

Os dias iam-se passando na espectativa. Daniel 
ouviu dizer que a princesa Iris se apresentava em pú
blico com -um parecer muito melancólico e que sua 
mãe, a rainha Lisabelà, tinha sempre um ar muito zan
gado. Então, pensava que certamente elas já tinham 
descoberto o engano de que havia111 sido vitimas e 
que a rainha devia estar furiosa, por vêr que sua filha 
não desposava um príncipe louro, - como os feiticei
ros e as bruxas lhe tinham indicado - mas sim um rei 
de cabelos negros como a noite e moreno como a som
bra. E pensava tambêm que o seu antigo companheiro, 
o Infante Sombra, era um rei que se deixava levar pe
los cortezãos e a quem, com certeza, o seu ministro 
Reginaldo tinha aconselhado que era preciso, para in
terêsse do reino e do povo, desposar a princesa Iris, 
mesmo contra vontade dela. O antigo Infante, hoje rei 
Barbilongo II, não era mau e só a sua pouca energia o 
levava a ser cúmplice de tão grande maldade. 

Entretanto, chegavam os últimos dias antes doca
samento. Daniel estava, uma madrugada, sentado a por
ta da sua hospedaria, quando ouviu um tropel de ca
valos que se aproximavam a todo o galope. Sentiu 
que, ao passarem junto dêle, um dos cavaleiros parara .. 
dirigindo-lhe a palavra: - «Que fazes tu aqui, pagem 
da princesa Iris ?» Então Daniel, reconhecendo a voz 
dum dos fidalgos do reino de Lisabela que tinham acom
panhado a sua rainha e a sua princesa, respondeu: 
«Vim assistir às bôdas da minha senhora, a princesa 
Iris, e estou aqui a descansar. ,E vós, Senhor, aonde vos 

56 

uirigis com êsses outros cavaleiros que já vão longe ... 7» 
- «Dirigimo-nos ao nosso pais - respondeu o fidalgo 
- e levamos uma mensagem da rainha Lisa bela para o 
general em chefe dos seus exércitos. Fugimos sen1 nin
gue111 dar por nós e vamos buscar as nossas tropas 
para atacar êste pais de traidores. A rinha anda fu
riosa porque a enganaram, e a princesa, essa, anda 
doente de tanta tristesa ... Mas, adeus, nós van1os bus· 
car os nossos aguerridos exércitos e. mesmo que já 
cheguem tarde para evitar o casamento, hão de vingar 
a ofensa que nos fizeram. É provavel que eu morra 
no combate mas a minha rainha será vingada ... !» 
Dizendo estas palavras, o fidalgo montau de novo e, 
dentro em pouco, sumia· se numa nuvem de poeira. 

Daniel teve vontade de lhe gritar que parasse, que 
o seu sacrifício era iníttil, mas já ningucm o ouviria. 
Cheio de mortal impaciência - compreendendo que, 
sem a sua intervenção, urna guerra cruel se desenca
dearia sôbre o tranquilo viver daquêle povo que tanto 
o estimava - o cego esperou que chegasse o próprio 
dia do casamento. Na manhã dêsse dia, havia um gran
de torneio em que tomariam parte os mais destros ca
valeiros do reino. As ruas enchiam-se de povo que ca
minhava para o local do espectáculo, mas um instante 
chegou em que todo êsse povo, já aglomerado nos gran
des degraus que rodeavam o circo onde se realizaria o 
torneio, deixou o caminho livre para que Daniel pu· 
desse entrar na cidade, levando à mão a sua égua 
Diana, ricamente ajaezada. 

Sem que ninguem desse por tal, Daniel chegou às 
portas do circo, precisamente no momento em que um 
arauto gritava : «Em nome de El-Rei Barbilongo II! 
Todos os cavaleiros dêste e doutros reinos que quei
ram tomar parte no torneio em honra da princesa Iris, 
devem caminhar para defronte da tribuna real e colo
car-se em poHição de combate l» 

Daniel, sem hesitar, atirou ao chão com a safira do 
seu anel e, no momento cm que esta se partia em mil 
bocadinhos, disse, em voz baixa: «Peço à fada a quem 
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emprestei o meu cavalo, que me faça aparecer vestido 
de ferro como os cavaleiros que vão combater, para 
que eu, a-pesar-de cego, possa sair vencedor do torneio». 
Acto contínuo, sentiu-se envolvido numa cota de ferro 
e sentiu o rosto coberto pela viseira do capacete; ao 
mesmo tempo, alguem lhe metia na mão uma lança de 
ferro. Saltou para o cavalo e, deitando fóra a lança, 
agarrou no seu bordão, no qual tinha atado umas fitas 
com as côres da bandeira do reino de Lisabela. Colo. 
cou-se defronte da tribuna real, percebendo bem que a 
sua entrada causava espanto1 se bem que nin'guem lhe 
visse o rosto, coberto pelo capacete. 

O povo, vendo a égua Diana, lembrou-se da an· 
tjga égua branca do seu querido Prfncipe Sol, e, na 
tribuna real, Reginaldo e os seus companheiros senti· 
ram o primeiro arrepio de mêdo. Entretanto, a prin· 
cesa Iris, reconhecida pela gentileza do cavaleiro que 
atara à ponta da sua extraordinária lança, as fitas do 
seu país, lançou.lhe uma camélia vermelha que trazia 
à cintura. Dan!el ei;tendendo as mãos e mesmo sem 
vêr, apanhou a flor no ar e, entalando-a num enfeite 
da sua armadura de ferro, começou o conbate. 

Alêm de Daniel, eram quatro os adversários e era 
preciso ,que um dêles conseguisse deitar abaixo dos 
respectivos cavalos, todos os outros. Daniel não sabia 
explicar como aquilo era, mas uma força sobrenatural 
guiava o , seu btaço que, brandindo o seu bordão, con
seguiu desmontar, num abrir e fechar de olhos, os qua
tro combatentes, que eram os melhores cavaleiros do 
mundo. Então o povo, deslumbrado pela galhardia da
quele misterioso cavaleiro - que ninguen1 sabia quem 
era - rompeu em brados de aplaUso e admiração. 

Chegou o momento em que os cavaleiros tinham 
que levantar a viseira dos seus capacetes e descobrir 
completamente o rosto. O vencedor era o último a mos
trar-se e sôbre êle choveriam flôres, sendo lhe ofereci
dos os mais ricos presentes. No instante em que todo 
o· povo, o rei, os cortezãos e os convidados estavam 
com os olhos fixos em Daniel, êste, antes de tirar o 
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elmo, assentou no chão a ponta 
do seu bordão e, dando três pan
cadas, disse em voz baixa: « Pe
ço ao feiticeiro a quem dei a mi
nha flauta, que faça co1n que eu 
volte a ser como era no tempo 
em que todos tne chamavam o 
Príncipe Sol». E, num gesto brus· 
co, deitou ao chão o seu capacete 
de ferro. 

Então, perante o olhar des· 
lumbrado daquelà enorme multi
dão, surgiu a figura ainda res-

·~ lançou-lhe uma camélia vermelha, 

plandecente da que 1 e 
mesmo principe louro 
e rosado como as ma
nhãs:;'d(primavera ... 
Depois de um minuto 
de surprêsa, a alegria 
do povo tomou uma 
feição tumultuosa. Os 
gritos de júbilo estru
giram nos ares T Na tri
buna real, Barbilongo 
I 1 voltava a ser o ln· 
tante Sombra e, sorrin
do com o seu~~sorriso 
sempre triste, estendia 
os braços para o seu 
antigo companheiro e 
amigo. 

A ·rainha Lisabela 
e a pr.incesa lris não 
percebiam nada do 
que se passava, mas .. . que éle apanhou no ar. 
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O casamento do Prírtcipe Sol com a Prince«a Iria 

tinham a certeza de que eraqualquer cois~ boa para 
elas. 

Só, no fundo da tribuna, uns vultos se sumiam no 
escuro, tremendo como varas verdes. Eram Reginaldo 
e o seu bando de cavaleiros traidores. Aproveitando 
a confusão e a alegria geral, fugiram do circo e, mon
tando nos seus cavalos, saíram da cidade, galopando á 
t édea larga. 

A alguns quilómetros da cidade encontraram os 
primeiros batedores da vanguarda dos exércitos de Li
sabela, que rnar,·havam sôbre a capital de Barbilongo 
II. Deu-se uma pequena escaramuça que teve como re
sultado ficarem feridos e maltratados alguns dos trai
dores, os quais, nessa altura, deram bastantes provas 
da sua cobardia, pois perante a certeza do que estava 
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para 1hes acontecer - ttm castigo mêrecido - puzerâtrt
• Se a lastimar a sua vida e a querer dar falsas explica
ções do seu mau procedin ento. Presos e conduzidos à 
presença do general em chefe, Reginaldo e os seus com
panheiros foran1 imediatamente fuzilados, recebendo 
assim um .castigo que ainda foi pequeno demais para 
as suas culpas. · 

A essas horas, já o Príncipe Sol, sentado ao lado da 
princesa Iris, na sala do trôno do palácio real, con
tava tôda a sua história e pedia à rainha Lisabela a 
mão da sua filha. tste favor foi·lhe .concedido e, logo 
em seguida, o rei Barbilongo II entregava ao seu qüe
rido companheiro a corôa e o sceptro que lhe perten
ciam. Mas o Príncipe Sol não aceitou a oferta e ficou 
resolvido que Barbilongo II continuaria a reinar na
quêle pais, ao passo que o Príncipe Sol, tendo casado 
com a pritfcesa Iris, seria, mais tarde, rei nos domínios 
de Lisabela. Os exércitos desta aceitaram o pacto e o 
povo de Barbilongo II exigiu só a promessa de que to
dos os anos o Príncipe Sol visitaria aquela terra onde 
fôra tão querido e tão chorado. 

E, nessa mesma noite, deitado de novo no seu leito 
de rei, o Príncipe Sol adormeceu, ouvindo o povo, em 
trasbordante alegria, a cantar pelas ruas. 

.~ 
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Emendas que é preciso fazer: 

Pag. Linha Onde está Devia estar 

13 i4 chamou a chamou-a 
i4 33 baixando se baixando-se 
25 38 mas logo, por infelicidade mas, logo por infelicidade 
33 25 debaixo da ... debaixo da p ••. 
46 H,U indignado contra indignado com 
48 3 vendo o vendo-o 
57 6 rinha rainha 
70 i4 aearici·as acaricia-as 

As ilustrações do conto Flor-Que-O-Sol-Beija fo
ram feitas por Mamia Roque Gameiro e não por Maria 
Roque Gameiro. 
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