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Toda a semana o Tomás falou do circo, ainda 
sem saber ao que ia.

Os dias passavam lentos demais para tanto 
entusiasmo e não se cansava de perguntar se 
já era sexta-feira.

Há dois dias, à mesma hora, lá se punha ele 
encostado ao parapeito da janela de olhos 
muito abertos para ver passar aquela carrinha 
coberta de enormes posters coloridos e com 
dois esquisitos altifalantes a fazerem eco pela 
praça.

— Respeitável público, senhores e senhoras, 
meninos e meninas, sejam bem-vindos ao circo 
Picaddily. Temos palhaços, acrobatas, pernas 
de pau, trapezistas, malabaristas, equilibristas, 
números de ilusionismo, truques de magia e 
domadores. Ria quem puder, seja feliz quem for 
capaz!    
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O dia chegou finalmente. Tomás, que ia 
às cavalitas do pai, não cabia em si de 

contente.

Aquela admiração fervorosa pelas tendas 
colocadas ao redor do circo, onde se exibiam 
animais esquisitos que nunca vira antes, 
alteravam-lhe o semblante transformando-   

-lhe a alegria em melancolia.

Tinha receio dos estranhos animais, 
que o olhavam tristemente. A qual-
quer momento poderiam sair das 
pequenas jaulas, mas também uma 
enorme tristeza apoderava-se do 
seu pequeno coração.

Por que razão aquelas magníficas 
criaturas estavam ali, apertadas, 
receosas e tristes, sem espaço para 
andar?
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À medida que se aproximava da enorme tenda 
de circo, os pais acenavam com o dedo, 
indicando os nomes de cada animal 
dentro das pequenas jaulas.

— Olha, Tomás, aquele animal 
gigante, ali ao fundo, é o elefante! 
E ali está o macaco; daquele 
lado a enorme girafa e também 
os leões. E aqui… está uma 
anaconda.

— Anaconda, pai? Que nome 
mais esquisito para uma cobra. 
São medonhas e enormes. Faz 
mal aos meninos?

— Oh! Se faz! Se a soltarem pode engolir 
uma pessoa de uma só vez. — Dizia o pai            
a sorrir-lhe em jeito de brincadeira.

Tomás pareceu estremecer, mas logo os seus 
olhos brilharam de felicidade, pois entrava, 
finalmente, numa atmosfera estranha de 
luzes, cores e uma música alegre muito, 
muito alta…


