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Capítulo I

A surpresa da Sr.ª Rachel Lynde

A Sr.ª Rachel Lynde vivia onde a estrada principal de  

 Avonlea entrava num pequeno vale, rodeada de amieiros 

e campainhas, atravessada por um riacho cuja nascente ficava 

lá para o meio do bosque, no velho lugar de Cuthbert; dizia-se 

que era um riacho intrincado e impetuoso na fase inicial do seu 

curso, com bacias perigosas e cascatas secretas. No entanto, 

quando chegava à Clareira de Lynde era uma pequena corrente 

pacífica e disciplinada, pois nem sequer um riacho se atrevia a 

passar à porta da Sr.ª Lynde sem a decência e o decoro apro-

priados. Provavelmente estava ciente de que a Sr.ª Rachel se 

encontraria sentada à sua janela, com um olhar atento a tudo 

o que se passava, fossem riachos ou crianças, e, caso reparasse 

em alguma coisa estranha ou fora do comum, não descansaria 

até descortinar os comos e os porquês das coisas.

Há muita gente em Avonlea e nos arredores que presta 

atenção à vida dos outros, negligenciando os seus próprios 

afazeres; porém, a Sr.ª Rachel Lynde era uma daquelas criaturas 

competentes, que conseguem gerir os seus assuntos e os dos 
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outros simultaneamente sem dificuldade nenhuma. Era uma 

dona de casa extraordinária; o seu trabalho estava sempre feito 

e bem feito; «geria» o Grupo de Costura, ajudava na cate-

quese e era a voluntária mais eficiente da Sociedade de Apoio 

à Igreja e do Auxílio às Missões no Estrangeiro. No entanto, 

apesar de tudo isto, a Sr.ª Rachel ainda encontrava tempo de 

sobra para se sentar horas à janela da cozinha a fazer colchas 

de algodão − já bordara dezasseis delas, como habitualmente 

contavam, cheias de espanto, as donas de casa de Avonlea − e a 

prestar atenção à estrada principal que atravessava a planície e 

serpenteava mais adiante pelo íngreme monte vermelho acima. 

Como Avonlea ocupava uma pequena península triangular 

saliente no Golfo de São Lourenço, com água de ambos os 

lados, quem saísse ou entrasse tinha de passar nessa estrada 

pelo meio dos montes, e, desse modo, tinha também de passar 

pelo escrutínio oculto dos olhos da Sr.ª Rachel, a quem não 

escapava nada.

Certa tarde, no início de junho, ali estava ela sentada.  

O sol quente e brilhante entrava pela janela; o pomar na 

encosta abaixo da casa estava todo florido de cor-de-rosa e 

branco e ouvia-se o zumbir da miríade de abelhas. Thomas 

Lynde, um pequeno homem dócil, a quem o povo de Avonlea 

chamava «o marido de Rachel Lynde», estava a plantar tardia-

mente as sementes de nabo nas encostas para lá do celeiro; e 

Matthew Cuthbert devia estar a plantar as suas sementes nos 

vastos campos vermelhos junto ao riacho, lá longe, em Green 

Gables. A Sr.ª Rachel sabia que era assim, pois ouvira-o dizer 
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a Peter Morrison, na tarde anterior, na loja de William J. Blair, 

em Carmody, que tencionava plantar as suas sementes de nabo 

nessa mesma tarde. Claro que Peter lho perguntara, uma vez 

que Matthew Cuthbert era conhecido por não dar informações 

sobre aquilo que se passava na sua vida.

Não obstante, ali estava Matthew Cuthbert, às três e meia da 

tarde de um dia de trabalho atarefado, a conduzir calmamente 

pela planície e a subir o monte; vestia uma camisa branca e 

as melhores roupas que tinha, prova evidente de que ia sair 

de Avonlea. Além disso, levava a carroça e a égua castanha, 

indicação de que iria viajar uma distância considerável. Mas 

então, onde iria Matthew Cuthbert e porquê?

Se fosse qualquer outro homem de Avonlea, a Sr.ª Rachel 

conseguiria facilmente, somando um mais um, dar um palpite 

acertado para ambas as perguntas. Todavia, Matthew saía tão 

raramente de casa, que havia de ser algum assunto urgente 

e invulgar que a isso o obrigava; era o homem mais tímido 

ao cimo da terra e detestava ter de lidar com estranhos ou 

ir a algum sítio onde precisasse de falar. Matthew de camisa 

branca e a conduzir uma carroça era coisa que raramente se via.  

A Sr.ª Rachel, por muito que puxasse pela cabeça, não con-

seguia perceber porquê e isso estragou-lhe a alegria da tarde.

– Depois do chá vou a Green Gables descobrir pela Marilla 

onde é que ele foi e porquê – decidiu, por fim, a respeitável 

mulher. – Ele não costuma ir à cidade nesta altura do ano e 

nunca faz visitas; se as sementes de nabo tivessem acabado, não 

se vestiria assim tão bem nem levaria a carroça para ir buscar 
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mais. Não ia a conduzir suficientemente depressa para ser uma 

questão de saúde. No entanto, alguma coisa aconteceu ontem 

à noite para ele partir assim. É uma incógnita, é o que é, mas 

não vou descansar enquanto não souber o que levou Matthew 

Cuthbert a sair hoje de Avonlea.

Como decidido, depois do chá, a Sr.ª Rachel pôs-se a caminho; 

não tinha de andar muito: a casa enorme em que os Cuthberts 

viviam, emaranhada em pomares, ficava simplesmente a cerca 

de quatrocentos metros acima de Clareira de Lynde. Claro que, 

seguindo o caminho, era bastante mais longe. O pai de Mat-

thew Cuthbert, tão tímido e silencioso como o filho, construíra 

o lar da família o mais longe possível da civilização sem se 

embrenhar nos bosques. Green Gables fora edificada na ponta 

mais afastada da planície e ali ficara até agora, mal se vendo 

da estrada principal ao longo da qual se dispunham bastante 

socialmente todas as casas. A Sr.ª Rachel Lynde julgava que 

viver nessas condições não se podia considerar viver.

– Na realidade, é permanecer, é o que é – declarou enquanto 

percorria o caminho bem trilhado e repleto de ervas, ladeado 

por arbustos de rosas selvagens. – Não admira que Matthew 

e Marilla sejam ambos um pouco estranhos, a viver aqui tão 

longe, sozinhos. As árvores não fazem assim lá muita com-

panhia, embora para eles pareçam o suficiente. Eu cá prefiro 

ver pessoas. Não há dúvida de que parecem suficientemente 

felizes. Mas, vendo bem, acho que já se habituaram. Os corpos 

habituam-se a tudo, até a serem enforcados, como dizem os 

Irlandeses.
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E ei-la chegada às traseiras de Green Gables, onde se des-

viou do caminho. O relvado era muito verde, estava bastante 

limpo e bem cuidado, limitado de um lado por salgueiros 

enormes, notáveis, e, do outro, por choupos negros. Não se via 

tronco ou pedra fora de sítio, pois se existissem, a Sr.ª Rachel 

tê-los-ia visto. Secretamente, acreditava que Marilla Cuthbert 

varria o relvado tão amiúde quanto varria a casa. Podia-se 

comer do chão, sem temer qualquer tipo de imundície.

A Sr.ª Rachel bateu vigorosamente à porta da cozinha e 

entrou quando lhe deram licença. A cozinha de Green Gables 

era um espaço animado, ou seria animado se não estivesse tão 

imaculadamente limpo, que até dava a impressão de ser uma 

sala de estar que nunca era utilizada. As janelas eram viradas 

a este e a oeste. A janela que dava para oeste, com vista para o 

relvado traseiro, era profusamente banhada pela luz suave de 

junho. Não obstante, a virada a este enquadrava uma extensão 

verdejante de vinhas retorcidas, que se vislumbravam depois 

das cerejeiras brancas em flor no pomar da esquerda com as 

bétulas elegantes a acenarem ao fundo, na planície junto ao 

riacho. Era ali que Marilla Cuthbert se sentava, quando se 

chegava a sentar, sempre ligeiramente desconfiada do sol, que 

lhe parecia uma coisa dançante e irresponsável num mundo 

que era preciso levar a sério; e era ali que estava sentada, a 

tricotar, com a mesa atrás de si já posta para o jantar.

A Sr.ª Rachel, mesmo antes de fechar completamente 

a porta, já tomara nota mentalmente de tudo o que estava 

na mesa. Havia três pratos, portanto, Marilla esperava que  
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Matthew chegasse à hora da refeição com mais alguém. Toda-

via, os pratos eram os habituais do dia a dia e apenas se viam 

maçãs amarelas de conserva e uma espécie de bolo; consequen-

temente, as visitas esperadas não eram visitas de cerimónia. 

Então e a camisa e a melhor égua? A Sr.ª Rachel estava a ficar 

com dores de cabeça com aquele mistério inusitado, numa 

terra habitualmente tão calma e nada misteriosa.

– Boa tarde, Rachel – cumprimentou-a Marilla energica-

mente. – Está uma bela tarde, não está? Queres sentar-te? 

Como está a tua gente?

À falta de um melhor vocábulo, pode dizer-se que existia 

qualquer coisa próxima de uma amizade entre Marilla Cuthbert 

e a Sr.ª Rachel, apesar de – ou talvez por causa de – serem tão 

diferentes.

Marilla era uma mulher alta e magra, angulosa e sem curvas; 

o seu cabelo escuro denotava já alguns brancos e estava sempre 

enrolado num carrapito no cimo da cabeça, com dois ganchos 

que o prendiam com agressividade. Parecia uma mulher de 

poucas experiências e consciência rígida, e era mesmo. Porém, 

os contornos da boca tinham um toque especial, se fossem 

mais desenvolvidos poderiam indicar um bom sentido de  

humor.

– Estamos todos bem – respondeu a Sr.ª Rachel. – Contudo, 

receei que se passasse alguma coisa contigo, ao ver o Matthew 

partir hoje. Pensei que, se calhar, ia buscar o médico.

Os lábios de Marilla contorceram-se, percebendo o que se 

passava; já estava à espera da visita da Sr.ª Rachel. Sabia que, 
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ao ver Matthew partir sem explicação, a curiosidade da sua 

vizinha seria espicaçada e ela não havia de resistir.

– Oh, não, estou muito bem, embora ontem tenha tido 

enxaquecas – comentou. – O Matthew foi a Bright River. 

Vamos receber um rapazinho de um orfanato na Nova Escócia 

e chega no comboio da noite.

Se Marilla tivesse declarado que Matthew fora a Bright 

River buscar um canguru da Austrália, a Sr.ª Rachel não 

ficaria mais estupefacta. Na realidade, ficou de boca aberta 

durante cinco segundos. Era impensável que Marilla esti-

vesse a gozar com ela, todavia, a Sr.ª Rachel viu-se forçada a  

acreditar.

– Estás a falar a sério, Marilla? – exigiu saber, quando recu-

perou a fala.

– Claro que sim – garantiu Marilla, como se ir buscar rapa-

zes de um orfanato na Nova Escócia fosse um ritual habitual 

de primavera em qualquer quinta típica de Avonlea e não uma 

inovação nunca antes vista.

A Sr.ª Rachel sentiu que lhe tinham dado um choque men-

tal. Pensou em pontos de exclamação. Um rapaz! Imaginem 

só, Marilla e Matthew Cuthbert a adotar um rapaz! De um 

orfanato! Bom, agora é que o mundo estava mesmo virado do 

avesso! Já nada mais a surpreenderia na vida! Nada!

– Mas que diabo vos passou pela cabeça? – quis saber, em 

tom desaprovador.

Tudo acontecera sem sequer lhe pedirem conselho, por-

tanto, tinha obrigatoriamente de desaprovar.
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– Bom, já há algum tempo que andávamos a pensar nisso. 

Na verdade, durante todo o inverno – confessou Marilla. – 

A Sr.ª Alexander Spencer visitou-nos na véspera de Natal e 

contou-nos que, na primavera, ia receber uma menina de um 

orfanato em Hopeton. A sua prima vive lá e a Sr.ª Spencer já 

nos visitou e sabe tudo o que há para saber. Desde então, eu 

e o Matthew discutimos o assunto de vez em quando. Pen-

sámos em adotar um menino. O Matthew não vai para novo, 

já tem sessenta, e não é tão ágil como dantes. Sofre bastante 

com problemas cardíacos. E sabes como é incrivelmente difí-

cil encontrar ajuda assalariada. Nunca se arranja ninguém, a 

não ser aqueles rapazes franceses imberbes e irresponsáveis; 

assim que consegues ensinar a um como se fazem as coisas, 

lá vai ele para as conservas de lagosta ou para os Estados 

Unidos. Inicialmente, o Matthew queria que aceitássemos um 

refugiado. Respondi com um rotundo «não». «Até podem ser 

muito bons, não digo que não, mas não quero cá árabes das 

ruas de Londres», disse-lhe eu. «Pelo menos quero alguém que 

tenha nascido aqui. Será sempre um risco, seja lá quem for. Mas 

sentir-me-ei mais descansada e dormirei melhor à noite se for 

um canadiano.» No fim de contas, acabamos por pedir à Sr.ª 

Spencer para nos arranjar um rapaz, quando fosse buscar a sua 

menina. Soubemos a semana passada pela família do Richard 

Spencer, em Carmody, que ela lá ia e dissemos-lhe para nos 

trazer um rapazinho inteligente com dez ou doze anos. Deci-

dimos que é a melhor idade, suficientemente crescido para ser 

útil a ajudar imediatamente nas tarefas e suficientemente novo 
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para o ensinarmos como deve ser. Tencionamos oferecer-lhe 

um bom lar e educação. Recebemos hoje um telegrama da Sr.ª 

Spencer, o carteiro trouxe-o da estação dos correios, a dizer 

que chegam no comboio das cinco e meia. Por isso, o Matthew 

foi até Bright River para o ir buscar. A Sr.ª Spencer leva-o lá. 

Claro que ela segue para a estação de White Sands.

A Sr.ª Rachel orgulhava-se de dizer sempre aquilo que pen-

sava e resolveu expressá-lo, depois de ajustar a sua atitude 

mental às novidades fantásticas que acabava de ouvir.

– Bom, Marilla, digo-te já sem rodeios que acho que estás 

a fazer um grande disparate; uma coisa arriscada, é o que é. 

Não sabes quem vais receber. Trazes uma criança estranha 

para tua casa e não sabes nada sobre ela, nem sobre a sua 

personalidade, nem sobre o tipo de pais que teve, nem como 

irá crescer. Ora, ainda a semana passada li no jornal que um 

homem e a mulher, a oeste da Ilha, receberam um rapaz de 

um orfanato e ele pegou fogo à casa durante a noite; e fez de 

propósito, Marilla! Quase morriam queimados nas próprias 

camas. E conheço outro caso em que um rapaz adotado chu-

pava os ovos; não conseguiam impedi-lo. Se tivesses pedido o 

meu conselho sobre o assunto, coisa que não fizeste, Marilla, 

tinha-te rogado por todos os santos para não pensares em tal 

coisa, é o que é.

Este chorrilho de advertências não pareceu ofender nem 

alarmar Marilla. Continuou a tricotar.

– Não digo que não possas ter razão, Rachel. Eu própria 

tive muitas dúvidas. Mas o Matthew estava absolutamente 
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decidido. É tão raro o Matthew meter alguma coisa na cabeça, 

seja sobre o que for, que, quando o faz, acredito ser meu dever 

ceder. Quanto aos riscos, quase tudo o que fazemos neste 

mundo implica riscos. Se virmos bem, é um risco as pessoas 

terem filhos; nem sempre se tornam boas pessoas. E Nova 

Escócia é muito próximo da Ilha. Não é como se o fôssemos 

buscar a Inglaterra ou aos Estados Unidos. Não pode ser assim 

tão diferente de nós.

– Bom, espero que corra tudo bem – expressou a Sr.ª Rachel 

num tom que indicava claramente que tinha as suas dúvidas. – 

Só não venhas dizer que não te avisei, quando ele pegar fogo a 

Green Gables ou deitar estricnina no poço; soube de um caso, 

em New Brunswick, em que uma criança de um orfanato fez 

isso e toda a família morreu com grande agonia. Só que nesse 

caso era uma rapariga.

– Bem, nós não temos uma menina – adversou Marilla, 

como se envenenar poços fosse uma façanha puramente femi-

nina e não houvesse razão para temer tal coisa no caso de um 

rapaz. – Nunca me passaria pela cabeça aceitar educar uma 

rapariga. Sinto grande admiração pela Sr.ª Alexander Spencer 

pelo facto de o ter feito. Mas também não se coibiria de adotar 

um orfanato inteiro, se metesse essa ideia na cabeça.

A Sr.ª Rachel gostaria de ficar até Matthew regressar com 

o órfão importado. No entanto, imaginando que ele ainda 

demoraria umas boas duas horas até regressar, achou melhor 

fazer-se à estrada até Robert Bell para contar as novidades. 

Certamente causaria uma sensação sem igual e a Sr.ª Rachel 
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adorava profundamente dar nas vistas. Portanto, retirou-se, 

para alívio de Marilla, que revivia as suas dúvidas e medos sob 

a influência do pessimismo da Sr.ª Rachel.

– Ora esta, do que estes se haviam de lembrar! – disparou 

a Sr.ª Rachel, quando se encontrava em segurança de volta ao 

caminho. – Realmente, parece que estou a sonhar. Bem, tenho 

pena da pobre criatura. Não se iludam! O Matthew e a Marilla 

não percebem nada de crianças e estão à espera de que o miúdo 

seja mais sensato e coerente do que o seu próprio avô, se é 

que alguma vez teve avô, o que duvido. Seja como for, parece 

impossível imaginar uma criança em Green Gables. Nunca ali 

houve nenhuma criança, já que o Matthew e a Marilla eram 

crescidos quando a casa nova foi construída; se é que alguma 

vez foram crianças, coisa em que é difícil de acreditar olhando 

para eles. Não queria estar na posição daquele órfão por nada 

deste mundo. Caramba, sinto é pena dele, é o que é.

Assim falou a Sr.ª Rachel, do fundo do coração, para as 

roseiras selvagens; porém, se tivesse visto a criança que espe-

rava pacientemente na estação de Bright River naquele preciso 

momento, a sua pena seria ainda maior e mais profunda.


