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I
Maria Criança

quarta-feira, 8 de novembro de 1995

A minha campainha não para de tocar, mas estou com muita pre-
guiça para sair do sofá ainda para mais comecei agora a ver um filme 
e não queria nada tirar os olhos da televisão. Podia não ir à porta e 
fingir que não ouvi, mas pode ser o carteiro e depois se o meu pai 
descobre vai-me melgar até mais não. Vou pôr o cronômetro do reló-
gio a contar e não posso demorar mais que uns verdadeiros e exatos 
cinco segundos!

- Pedro!? Eish pois é, já me esquecia que hoje tínhamos combina-
do lanchar…Entra, tira os sapatos e corre que comecei agora a ver o 
‘’Rei Leão’’.

Começo a correr para a sala, mas o parvo começa logo a retorcer os 
olhos e a andar num passo mais lento que uma tartaruga. 

- Estás a ver isso outra vez!? A semana passada ainda vimos isso… 
Qualquer dia o teu leitor de VHS enjoa de estar sempre a ler a mes-
ma fita. Ah e mais, prometeste que hoje íamos começar a desenhar o 
projeto da casa da árvore.

Ops, esqueci-me completamente.
— Tens razão! Esqueci-me disso pá…
Não posso deixar o Pedro na mão, já é a sexta vez que adiamos o 

início do nosso grande projeto e hoje o papá chega mais cedo! É a 
oportunidade de ouro para o convencermos a deixar construir a nossa 
casa da árvore na Cerejeira que tenho no jardim das traseiras.

— Eu trato da estrutura e tu como és menina podias começar a 
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pensar na decoração! Mas atenção Maria, nada de cor-de-rosa… Isto 
é uma construção séria e não uma casa de Barbies.

O Pedro sabe mesmo tirar-me do sério, claro que ia dizer para eu 
ficar com a parte da decoração, como se eu não fosse mulher suficiente 
para usar o martelo e o alicate. Aliás, no outro dia até fui eu que pen-
durei no quarto um quadro que a minha mãe bordou com o meu nome! 

— Pedro, nem penses que eu vou apenas pensar na decoração da 
casa, quero ajudar na construção também! 

— Maria, tu sabes que és a minha grande amiga, mas continuas a 
ser uma menina e não tens os meus músculos… Entendes?

Músculos? O Pedro parece um fio de esparguete! Deve com certe-
za querer que eu fique com dores de barriga de tanto rir.

— Claro, muitos músculos… Eu olho para ti e lembro-me logo do 
Brad Pitt.

Solto uma gargalhada gigante e o Pedro cora. Ui, ficou envergo-
nhado, é melhor mudar de tema de conversa.

— Olha, mas o importante agora era escolhermos o símbolo para 
pôr na placa da casa.

— Depois das tuas piadas perdi toda a minha inspiração de génio! 
Podíamos pintar um bocado, a ver se temos alguma ideia… Para além 
disso ainda não me deixaste experimentar o teu estojo novo de pintura.

— Claro que isso tinha de trazer água no bico! Eu vou buscar o 
estojo e os livros de colorir ali ao meu quarto. Já pintei quase todos só 
tenho por colorir alguns desenhos do livro da vida animal. Que achas?

— Pode ser esse, eu gosto totil de animais!
Vou buscar o livro ao quarto e começo a folhear para escolher o 

desenho, se não o fizer chego à sala e o Pedro vai querer escolher logo 
um inseto e eu não lhes acho piadinha nenhuma. 

Deixa-me cá ver, vamos pesquisar aqui no meio dos mamíferos… 
Olha o macaco parece-me uma ótima ideia, tem um laço ao pescoço, 
que engraçado.

— Pedro! Que te parece este macaco? 
Pisco o olho e lanço um sorriso ao meu amigo, temos de usar estes 

truques de vez em quando com os rapazes como a mamã diz. 
Ela faz o mesmo com o pai e resulta, mas é diferente porque eles 

são namorados e o Pedro é só meu amigo… Não interessa, ainda assim 
espero que esta técnica resulte!

— Mm… Deixa-me ver de perto! 
O Pedro começa a olhar com muita atenção para o livro e levanta 

a sobrancelha direita, não sei como ele consegue fazer aquilo! Já me 
tentou ensinar uma vez, mas não se parava de rir com as minhas caras 
de croma enquanto tentava fazer o truque dele. Nunca mais tentei 
em frente a ele, não iria dar-lhe mais uma oportunidade para gozar 
comigo, mas de vez em quando tento em frente ao espelho da casa de 
banho. Para já ainda não obtive resultados positivos, mas quando os 
tiver vou chegar à beira dele como se nada fosse e aposto que ele vai 
ficar mega espantado.

— Concordo, mas não vamos seguir a legenda… Era engraçado se 
lhe desenhássemos umas calças e uma camisa. Ah e uns sapatos! Um 
macaco de sapatos definitivamente vai-nos ajudar a ter uma ideia para 
o nome da placa da casa.

Gargalhadas.
— Vamos negociar então… Se eu te deixar fazer isso tu vais ter de 

me deixar colorir o pelo dele de roxo.
O Pedro começa logo a rir-se quando pego no lápis roxo e começo 

a apontar na direção dele com uma cara de ameaça.
— Sim, um macaco roxo… Só tu para te lembrares disso Maria! 

Passa para cá o estojo então e vamos começar esta obra de arte.
Ouço o som da chave na fechadura, olho para o relógio e vejo que 

são seis da tarde, deve ser o pai. Estamos tramados, ainda não temos o 
desenho do projeto e temos mesmo de falar com ele hoje porque nos 
outros dias ele chega sempre mais tarde.
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Só espero que o meu pai não se atreva a dizer-nos que é uma ideia 
muito gira, mas que ‘’não é coisa para as crianças fazerem’’. Devíamos 
ter feito o projeto, assim ele via que eu o Pedro somos profissionais e 
que este assunto é muito sério!

Quer dizer…Desta vez é mesmo… Quando éramos miúdos eu e 
o Pedro queríamos criar um laser sónico para queimar os trabalhos de 
casa e o pai vem sempre com essa história para afirmar que as nossas 
ideias são muito infantis. Mas isso foi quando tínhamos oito anos… 
Agora já temos nove! Já se passou quase uma década da nossa vida, 
acho que já está mais que na hora de ele perceber que já somos cresci-
dos o suficiente para podermos criar os nossos próprios projetos.

O pai dá-me um beijinho na testa. Adoro beijinhos na testa, sabem 
a mel.

— Olá traquina! Então Sr. Pedro, por cá? Que andam a tramar os 
dois? Que desenho é esse?

O pai ainda agora chegou e já parece maldisposto quando olha 
para o nosso desenho. Eu sei que ele tem de aturar muitos chatos lá na 
oficina, mas fico mesmo sem paciência quando ele depois descarrega 
as más energias cá em casa. 

— É daquele livro que me deste da vida selvagem para colorir nos 
anos. O Pedro e eu decidimos pintar para arranjar inspiração para o 
nosso projeto. Aliás por falar nisso, vamos precisar…

O pai interrompe-me do nada e lança-me um olhar bastante frio, 
até me sinto um Urso Polar.

— É o livro que eu te dei? E já o estás a estragar? Isso não tem aí 
uma legenda para seguires as regras das cores? Desde quando os ma-
cacos são roxos, minha menina?

O meu pai às vezes consegue ser mesmo quadrado, até parece que 
cometi algum crime, já para não dizer que fica muito mais giro assim.

— Pai é só um desenho! Além disso acho que fica muito mais en-
graçado assim… Fica com mais vida e alegria, não achas?

O meu pai volta a bufar, claro, não podia ser de outra maneira.
— Oh meninos, mas os macacos não são assim! O pelo deles anda 

entre o castanho, o preto, o cinzento…Tons neutros!
O Pedro começa a ver que eu não estou a gostar nada de o meu pai 

estar a ser tão picuinhas e decide falar.
— Sr. Alberto nós sabemos disso, mas é só um desenho… A Maria 

teve esta ideia, eu também me ri ao início, mas agora ao ver o resultado 
acho muito giro.

— Claro Pedro, esta ideia tolinha tinha de vir da cabecinha da 
minha filha … Ai, sinceramente!

Mal o pai acaba de falar começa a rir-se e a abanar a cabeça em 
jeito de reprovação. Ok, não vou aguentar, a minha cabeça transfor-
mou-se numa chaleira e está a ferver!

— Aiii… Oh pai estás sempre a implicar com tudo e mais alguma 
coisa… Eu não sou tolinha, tu é que és UMA GRANDE SECA! 
Deixa-me ser criança e ter imaginação!

O Pedro arregala os olhos, encosta a boca no meu ouvido e começa 
a sussurrar.

— Não ligues, Maria! Vê lá mas é o que dizes senão depois já sabes que 
ficas de castigo e ainda temos de falar do projeto com o teu pai pá!

O Pedro tem uma certa razão, mas o meu pai tem de ouvir umas 
quantas verdades. É sempre a mesma coisa, sempre a reclamar, sempre 
a desaprovar as minhas ideias. Ele pensa que sabe tudo sobre o mundo!

— Oh Pedro? A sério? Olha, eu cá não tenho medo de dizer a 
verdade! Qual é o grande problema de o macaco ser roxo, pai? Porque 
é diferente? Animado? Colorido? Porque é que tens de ser assim sem-
pre tão aborrecido? Já estás a ficar velhote!

O meu pai arregala os olhos e começa a deitar fumo pelas narinas, 
parece um dragão enfurecido. Não o queria irritar tanto, mas ele pre-
cisava de ouvir isto!

— Então Maria? Já estás a passar das marcas! Estava só a fazer 
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uma chamada de atenção. Foi essa a educação que a tua família te deu?
Eu estou prestes a responder, tenho a resposta mesmo na pontinha 

da minha língua, mas o Pedro tapa a minha boca com a mão, faz o seu 
melhor sorriso para o meu pai e decide ser a ele a responder.

— Calma, calma… Afinal, é só um desenho! A Maria está muito 
irritada hoje, não ligue Sr. Alberto! Desculpe pelos dois.

O meu pai acalma-se um pouco.
— Vê se pões um bocado de juízo na cabeça dessa rapariga Pedro! 

Vou tomar um duche, portem-se bem que eu já venho aqui para a sala.
O Pedro continua a sorrir, mas eu viro costas e cruzo os braços. 

Odeio quando não me deixam acabar de dizer tudo aquilo que sin-
to. As pessoas têm a mania de não dizer tudo aquilo que pensam ou 
sentem, não sei porquê! Principalmente os adultos e depois ainda se 
atrevem a dizer ‘’Mentir é feio!’’. Claro, claro…

— Ó Maria tu tens de te controlar! Agora já não vale a pena falar 
com o teu pai sobre o projeto já o deixaste irritado… Usa a cabeça 
miúda.

Pronto, o Pedro também está armado em esperto com as suas li-
ções de moral agora. Mas vá, ele até está certo, tenho de reconhecer, 
agora já não vamos conseguir falar com o meu pai.

— Ai pronto, até tens razão! Mas ele irrita-me e eu começo a cus-
pir as palavras todas e de repente, pronto já está. É que o meu pai tem 
sempre ideias e pensamentos tão cinzentos. Que seca!

O Pedro ri-se, claro, ele ri-se sempre quando me vê com a cabeça 
a fervilhar.

— Calma, calma. O teu pai cresceu demais. As gavetas da cabeça 
dele já estão a ganhar pó, sabes? Os meus pais também são assim. É 
preciso ter paciência. E continuar a pintar o mundo cheio de cores! 

O Pedro acalma-me sempre após uma discussão com o meu pai, 
ou com a Raquel lá da escola que também parece ter nascido para me 
contrariar… 

É mesmo um bom amigo e os pais todos o adoram! Às vezes tenho 
medo que ele um dia se venha a tornar igual a eles: chatos e impli-
cativos. Presa nesta ideia, começo a perguntar-me se isso irá mesmo 
acontecer.

— Oh Pedro… Tu achas que quando crescermos, vamos ser assim? 
E se eu quiser continuar a pintar macacos roxos e tu não? Sabes, às 
vezes tenho medo que isso aconteça…

Ele ri-se, pisca-me o olho e põe o braço dele sobre os meus ombros. 
— Ai Maria, nem penses! Nós vamos sempre pintar os macacos de 

roxo. E os elefantes de azul e as zebras com riscas multicolores. Não te 
preocupes, minha tolinha. Quando formos grandes, vamos continuar 
a ser felizes. Quando formos grandes, vamos continuar a ser amigos. 
Para sempre. Sempre, sempre, sempre.

O Pedro sempre que pode goza com as minhas calinadas no Por-
tuguês, com a minha falta de talento para jogar futebol e é o primeiro 
a pregar-me partidas, mas também é o meu amigo mais fiel. Quando 
me vê preocupada ou triste arranja sempre forma de me animar! Fico 
mesmo feliz por ele ter vindo viver para a minha rua quando tínha-
mos seis anos, éramos mesmo putos… Quero que sejamos amigos para 
toda a eternidade, não me imagino a estudar Matemática com outra 
pessoa e ele é o único da turma que prefere baunilha a natas no gelado. 
Gostava que ele fosse meu irmão às vezes, mas a minha mamã já disse 
que nem todas as pessoas precisam de ser do nosso sangue para faze-
rem parte da nossa família e acho que o Pedro faz parte desse grupo 
de pessoas. Ele é mesmo especial para mim… Mas não o posso dizer 
em voz alta, senão ele fica logo todo convencido! Por isto tudo é que 
tenho medo que ele cresça… Demais! Tudo o que é em demasia faz 
mal, menos o chocolate claro.

— Prometes, Pedro? Nunca vais achar que as minhas ideias são 
parvas?

Ele estica o dedo mendinho.
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— Prometo pela minha caderneta de cromos do F.C.P!
Ufa, que alívio… Estico o dedo e fazemos pinky promise. Se calhar 

devíamos escrever um contrato para ele não poder mesmo voltar atrás 
com a sua palavra. Amanhã trato disso à hora de almoço! 

Ou melhor…. É isso…Tive uma grande ideia para não nos esque-
cermos deste momento….

Precisámos de mais lápis! 

II
Maria Adulta

quinta-feira, 26 de março de 2014

Finalmente em casa. Só de pensar que na próxima semana tenho a 
minha apresentação final lá no trabalho… Estou a ficar ansiosa, tenho 
mesmo de me focar nisto! Estou muito contente por trabalhar nes-
ta empresa de consultadoria, sei que é muito importante para o meu 
sucesso, tenho tido formações muito produtivas e interessantes, mas 
também intensivas... Está a acabar comigo este ritmo! Comecei este 
ano também a frequentar um Mestrado em Finanças e é complicado 
gerir o meu tempo. Tem de ser, no final tudo vai compensar, não me 
posso deixar para trás… Todos os novos colaboradores da empresa 
são mais novos que eu e também frequentam um mestrado, ou pior, 
já o têm! Sou a mais velha deste último recrutamento e tenho muitas 
provas a dar… Fui das melhores alunas do meu ano na faculdade e 
nem acredito que parei tanto tempo para me dedicar a escrever um 
livro! Na verdade quando comecei a escrever nem equacionei começar 
a ganhar experiência na área. Trabalhei numa empresa durante quase 
três anos, mas estava tão mais focada no livro que quando foi o lan-
çamento despedi-me… Porquê? Juntei algum dinheiro, mas ele não 
dura para sempre e nem sei porque me decidi armar em J.K. Rowling. 
Escrever… Sempre pensei que esse era o meu caminho, algo mais cria-
tivo, com pensamentos ‘’fora da caixa’’, mas acho que em parte isso 
foi influência do Pedro… por ter vivido sempre ao lado dele! Foi uma 
época feliz, quando lancei o meu primeiro livro senti um grande orgu-
lho em mim, mas foi um acaso… Uma sorte! Quando tentei continuar 


