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Nos

dias

de

hoje,

as

pessoas

preferem ver um filme do que usufruir da
companhia de um bom livro.
No meu caso, sempre preferi os
livros, daí estar a escrever este texto sobre
um deles. Desde o primeiro que li até hoje, o
meu preferido sempre foi O Cavaleiro da
Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner
Andresen. Apesar de o acharem um pouco
infantil, é dos melhores que existem.
Este conto fala-nos de um cavaleiro
que, numa bela noite de Natal, informa a sua
família de que partirá em direção à Terra
Santa, para passar o Natal seguinte na gruta
onde Cristo nasceu, só voltando passados
dois anos. Embora pareça uma história
triste, pelo facto de que o Cavaleiro partirá
sem a sua família, a verdade é que não o é.
Aliás, trata-se de um livro de aventuras, e
escrito de uma maneira tão bonita que
ninguém é capaz de a superar.
Para além da história, este livro é muito cativante devido às suas descrições pormenorizadas e à
maneira como são apresentadas as personagens. Estas vão-nos aparecendo ao longo do caminho do
Cavaleiro, como, por exemplo, o mercador de Veneza, o banqueiro de Florença, os frades do convento,
o negociante flamengo de Antuérpia e alguns habitantes da sua aldeia que lhe deram abrigo durante
algum tempo, quando voltava para casa.
Esta parte do livro é uma das mais bonitas e apelativas, pois o Cavaleiro, ao ver os seus
conterrâneos, sentiu ainda mais vontade de cumprir a promessa de estar em casa no dia de Natal. Para
isso, ainda teve de passar por várias dificuldades, pelo que precisou de ser corajoso e de não perder a

esperança de que iria voltar, como podemos ver neste excerto: «Mas foi em frente desse céu fechado e
mudo que o Cavaleiro rezou. […] – Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
Então na massa escura dos arvoredos começou ao longe a crescer uma pequena claridade.»
Depois disto, o Cavaleiro agradeceu a Deus e retomou o seu caminho. E foi assim que, no dia de
Natal, dois anos depois da sua partida, o valente Cavaleiro chegou a casa.
E é por estes motivos todos que O Cavaleiro da Dinamarca é um dos melhores livros que alguém
pode ler.
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