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CÃO QUE LARGA NÃO MORDE 
 
Depois do almoço, quando vamos do Centro Social para a Escola, misturamo-nos com os grupos de 
turistas que seguem pelas ruas estreitinhas em direcção ao Castelo de São Jorge. Aos pares, de mãos 
dadas, o nosso grupo não se pode desfazer, nós com as educadoras, os turistas com guias de 
bandeirinha na mão para se ver ao longe. Nós somos muitos e eles também, e estas ruas não foram 
pensadas para tantas crianças e turistas ao mesmo tempo, em dias de sol assim a caminho do Verão. 
Com o Castelo partilhamos as vistas e os pavões que, de salto em voo, de telhado em telhado, vão e 
vêm até ao nosso pátio e ficam a ver-nos saltar à corda no recreio. As penas coloridas que deixam 
pelo chão, aproveitamos para os trabalhos manuais. 
 
Vamos continuar a ver as ameias do Castelo a partir do nosso pátio, ele está lá para durar, não é 
como o castelo de cartas que construí durante uma manhã inteira e meia tarde com cinco baralhos 
de cartas e que a minha sobrinha fez desmoronar em segundos quando passou a correr. 
Somos crianças, conhecidas por coleccionar tudo e mais alguma coisa, incluindo pés e braços 
partidos: a andar de bicicleta, rasteiras, quedas a correr. Cadernetas de cromos: de animais, de 
jogadores de futebol. E a minha colecção de pedras que tenho em casa. Umas são dali de perto da 
rua onde vivo, outras são as que a minha prima me manda da Inglaterra pelo correio. Pedras pelo 
correio? Sim, manda-me pedras inglesas pelo correio! 
 
Mas a melhor colecção que temos são as imitações das maneiras esquisitas como andam os mais 
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velhos. Olha, o meu irmão anda assim com um pé para fora, assim, estás a ver? O meu pai anda 
com os dois pés para fora, como o Charlot. O Charlot é careca? E o vizinho que anda sempre assim 
a abanar a anca. Têm com cada maneira de andar. Quando vesti as calças e enfiei as duas pernas no 
mesmo lado também tropecei sozinho. Distracções, invenções, imprecisões. Como aquele rio no 
Norte de Portugal chamado rio Domingo, que nos outros dias da semana vai seco e só enche no dia 
que lhe deu nome. Ainda não estudámos essas matérias, e os rios podem ser como quiserem desde 
que acabem no mar. É indiferente, estranho é que as bancadas para as Marchas Populares não 
estejam ainda montadas na Avenida da Liberdade. É que alguns de nós somos as mascotes dos 
nossos bairros e vamos desfilar junto das madrinhas e dos padrinhos da marcha, e sem bancadas 
vamos desfilar para quem? 
 
Entretanto pode ser que apareça a minha cadela que desapareceu há um mês. Como é que se chama? 
Kika ou Kitty. Não te lembras do nome? Só a tive durante cinco dias e logo desapareceu. Parece 
que desapareceu de vista e largou consigo o nome e tudo. Quem não volta mais é o peixe que 
morreu no aquário quando eu vomitei lá para dentro. Não se sabe se morreu de susto ou de quê. A 
autópsia não foi conclusiva. Talvez haja novidades quando nós regressarmos de uma viagem que 
combinámos. Vamos de vaivém, numa viagem muito especial, uma viagem mesmo espacial, a 
Saturno, buscar-lhe os anéis. Mas prometemos deixar-lhe os dedos.  
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