


Para Elisabeth e os seus animais intrigantes
Jacob (o papagaio)

Pamela (a cadela)
Zéphyra (a gata)

Jules (o rato)
Kurka (a galinha)

e Faraude (a tartaruga)
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E X Í L I O

E
ra uma vez uma encantadora e querida princesa de olhos 
turquesa e longos caracóis dourados, Babiche, que habi‑
tava na Casa Grande com a rainha e com a rainha ‑mãe, 

que não se deve confundir com a rainha, mãe da princesa da 
qual a rainha ‑mãe era a avó. É contra a minha vontade que 
digo que elas lá viviam em exílio. Eram originárias de um 
país do Norte chamado Bolonha, cuja especialidade não era, 
ao contrário do que as pessoas com uma cultura superficial 
poderiam pensar, as grandes massas, os spaghetti alla bolog-
nese, mas os pequenos patês, os paszteciki. Estavam, portanto, 
exiladas num país do Ocidente, a França, mais precisamente 
numa grande cidade fluvial, Paris, e mais precisamente ain‑
da num bairro abastado e pacato, Auteuil; enfim, pacato até  
a corte da princesa Babiche lá se instalar.
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A  C O R T E  E  F A R A U D E

N
a Casa Grande havia também um papagaio, uma cadela, 
uma gata, uma galinha e um rato branco, que constituíam 
a corte da princesa exilada. Era, a bem dizer, uma corte 

um tudo ‑nada heteróclita e, por via disso, as intrigas iam de 
vento em popa. Só tenho como prova este facto eloquente: ha‑
via na corte uma pessoa suplementar, uma tartaruga ‑de ‑terra 
um pouco pateta chamada Faraude, e os outros, com um ma‑
quiavelismo de arrepiar, tinham ‑na «mandado às compras», 
como eles diziam, e ninguém mais lhe tinha posto a vista em 
cima. Muito lhes tinha ralhado Babiche, furiosa com a ausên‑
cia prolongada do seu quelónio favorito, mas eles tinham ne‑
gado qualquer responsabilidade, argumentando que, tendo a 
pobre pateta afirmado que o merceeiro lhe fazia descontos, 
eles se tinham limitado a encostá ‑la à parede quanto às suas 
inqualificáveis fanfarronadas. O papagaio especificou que ela 
tinha partido com a barriga a arrastar pelo chão, o que muito 
fez rir todos aqueles seres maus, mas não a princesinha.
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J A C O B

V
oltando aos que não foram às compras, o papagaio Jacob 
passava todos os seus dias a dizer palavrões, certo da im‑
punidade resultante de estar no poleiro, e os outros, não. 

O que o punha na via de uma certa trivialidade de linguagem 
era sentir ‑se investido de uma autoridade moral permanen‑
temente desrespeitada, a palavra não é exagerada, pelos seus 
colegas, os quais não faziam caso das carradas de conselhos 
mais ou menos aforísticos que ele dava, daí as invetivas in‑
cendiárias que voavam de cabo a rabo, durante uma boa parte 
do dia, na sala em que o sentencioso e grosseiro animal tinha 
estabelecido a sua cátedra. A invetiva, porém, baixava de tom 
quando se tratava da gata. O psitacídeo não sabia até onde ela 
conseguia trepar. Ademais tinha uma reputação de matadora 
de pássaros, e o seu olhar de suave assassina tinha o dom de 
lhe gelar o sangue. 

Um outro traço de caráter que avultava no malandro era o de 
desafiar o mundo indiferente às suas máximas mostrando ‑lhe







m i c h e l  r i o
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o cu, pelo que se desfazia metodicamente das suas cuecas de 
plumas, arrancadas uma a uma, para agitar o seu triste tra‑
seiro em frente do nariz de quem passava, juntando assim 
obscenidade ao insulto. A princesinha, apesar de tudo, tinha 
para com ele uma afeição severa, prodigalizando ‑lhe repreen‑
sões e admoestações que caíam em saco ‑roto, esforçando ‑se 
por lhe dar lições de linguagem apurada, o que acabava por 
ser mais ou menos o mesmo que tentar ensinar um cavalo de 
pau a andar a furta ‑passo, obrigando ‑o, por vezes para seu de‑
sespero, a usar umas cuecas de lã que ela tinha tricotado para 
cobrir as misérias do seu inadmissível rabo ao léu. Todos os 
animais da corte o detestavam cordialmente, e «cordialmen‑
te» porque era muito fácil pô ‑lo vermelho de fúria, o que os 
enchia de uma felicidade malsã, e que os fazia rir mais do que 
seria desejável, ou não fosse verdade que se tem uma espécie 
de afeição secreta por quem, a nosso ver, é ridículo, mesmo 
quando se lhe quer mal. Meditemos nisto, porque este conto 
não só é verídico como também é moral. E passemos à cadela, 
Pamela.



17 

P A M E L A

E
ra uma moreninha atarracada e peluda que tinha a pre‑
tensão de ser terrier e escocesa ao mesmo tempo, de raça 
antiga e com um brasão imaculado, o que provocava nos 

outros risinhos intencionalmente dubitativos e mesmo os‑
tensivamente céticos. E ainda que brandisse por tudo e por 
nada um pedigree longo como um dia sem gulodices, havia 
quem insinuasse que ela se tinha esquecido, na interminável 
lista dos seus pretensos antepassados, do morcego frugífe‑
ro (adorava maçãs) e da cobra de Montpellier, o que explica‑
va a sua compleição singular, a sua gestualidade ondulante e 
aquela mistura de sangue quente e frio que constituía o fun‑
do do seu temperamento. Sem ser basicamente anticlerical, 
era alérgica à sotaina e ao latim de igreja, enquanto um ecle‑
siástico de calças e em vernáculo a deixava impassível. O seu 
passatempo favorito era devastar uma comunidade integris‑
ta, situada, para azar do seu clero enfarpelado de batinas e de  
oremus e para intensa felicidade dela, logo do outro lado da rua. 
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Esses mesmos ensotainados, beatos até mais não, vi‑
nham regularmente regar a Casa Grande com água benta, 
salmodiando exorcismos e pai ‑nossos para dali escorraçar 
o diabrete peludo. Era então que toda a população animal, 
fazendo causa comum com a cadela, se punha às janelas e 
bombardeava a procissão com as mais inqualificáveis cha‑
laças, as mais contundentes zombarias, os mais aderentes 
qualificativos, resumindo, sarcasmos sem freio. Enquanto 
o papagaio, voltando ‑se no poleiro, lhes expunha o traseiro 
bamboleante, a escocesa fazia uma surtida, mordendo tudo 
à sua passagem, seguida da gata, que espetava com uma 
ferocidade e um deleite sem iguais as suas longas garras 
aceradas nas partes sacerdotais altas, poupadas em virtu‑
de da perna curta da nossa comedora de padres. Isto sem 
contar com o rato branco, que vinha cravar, na estação alta, 
os seus incisivos afiados nos dedos dos pés dos integristas, 
que as rendilhadas sandálias à moda deixavam expostos 
às malfeitorias do mundo. E também nos dejetos do pavi‑
mento, o que fazia o nosso pobre ratão ser tomado logo a 
seguir de soluços e de arrotos, vomitando sobre o asfalto 
do campo de batalha o seu cheddar matinal. A coisa saldava‑
‑se todas as vezes pela completa derrota dos exorcistas, 
que fugiam a sete pés, com as sotainas arrepanhadas até 
à fímbria das ceroulas «Petit Navire» regulamentares, até 
aos refúgios mais secretos da sua praça ‑forte reacionária, 
enquanto a cadela imperial, a gata bárbara e o rato doen‑
te faziam uma entrada bastante triunfal na Casa Grande, 
acolhidos pelos vivas do papagaio e da galinha, pelo riso 
louco da princesa, pelas considerações da rainha sobre o 
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saber ‑viver e as regras da boa vizinhança, e pelas profe‑
cias alarmistas da rainha ‑mãe, prevendo uma excomunhão  
coletiva.




