


Ainda
 há

ou

NA
~O?

AH!

AH
! Tenta

 adiv
inhar!



Nham.

   N A
~  O
 !



Imensosobrigados C
arradas

de obrigados

À
Judith

.

Obrigad
a

por to
do

o apoi
o

Ei,
  miúda! Zoe,a editora  especialista

ObrigadóMETRO
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Segun
do o meu pai…

vai ser… um papagaio. (A sério?)

  ESTE cordel…

muito com um PAPAGAIO,    pois

Não se parece

não?
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O pai acabou de ir ao barracão a correr para procurar

 um cordel ainda   m  a  i  o  r.
                       Já saiu há algum tempo. 

  Ainda   p e n s e i    em ligar a TV novamente…

Mas, em vez disso, fiz   ISTO…

Cor
del
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OLHA!

É uma figura
 de cord

el.

(Um carac
ol, cas

o não 
tenhas

 perce
bido.)
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Aqui está outro…
 E se eu lhe fizer
     uns rabiscos?

Brilhante!  (Se é que posso dizê-lo.)
Quem diria que um cordel podia ser tão útil?

(Além da avó Mavis, é claro.)

YO!

Tenho 
cordel
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 Da PRÓXIMA vez que  

estiver numa aula um bocado chata        

(o que acontece), vou sacar do meu 

de  E M E R G Ê N C I A   e fazer alguns desenhos.

Assim vai parecer que estou MESMO muito ocupado.

Quando o pai regressa do barracão, vem a 

    e traz com ele… 

       cordel.

  «Vamos lá, Tom, este é PERFEITO.»

O lho para o cordel e penso: é exatamente

 igual ao OUTRO…

«Que bom, pai», digo, a tentar  

parecer entusiasmado (e a não conseguir).

SORRIR

(Eu muito ocupado.)

CORDEL



        BANDO 
MALUCO DA FRUTA,

13

NORMALMENTE, ADORO fazer 

coisas (como as minhas figuras de cordel). Só que o 

pai chegou e interrompeu-me quando eu estava

MESMO a meio do

os MELHORES desenhos animados de SEMPRE.

Pôs-se à frente da         e começou 

    a abanar a cabeça de forma desaprovadora.

   «TOM, por que razão estás metido

   em casa a ver        num dia TA~O bonito 

   como o de hoje?», queria ele saber.

Primeiro – NA~O estava um dia bonito. Estava

humidade e frio. Segundo – eu estava a ver        ,

porque estava

a dar o     e eles são

        BANDO 
MALUCO DA FRUTA,

HILARIANTES!
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Mas eu não disse isso. Simplesmente, fixei os OLHOS
no ecrã da        e encolhi os ombros.

 Há TANTAS coisas que podias estar 

a fazer em vez de OLHAR para um  ecrã.

  Vá lá, TOM , desliga a       .

 «Oooh, pai! Isso não é JUSTO. Posso só

acabar de ver os desenhos animados?», pedi-lhe.

«A sério, Tom, quando eu tinha a tua idade, 

estava SEMPRE lá fora, ao ar livre. Quase NUNCA 

via      »,       disse ele, todo orgulhoso.

«Isso era porque a      ainda não tinha sido  

inventada quando tinhas a minha idade, pai.»

(Afinal, ele já é bastante velho.)
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       «É claro que a           já tinha sido 

inventada! Eu é que gostava de brincar lá fora. 

Subir às árvores    e fazer coisas com ramos    …

    coisas do género.»

 «Que tipo de coisas é que fazias com 

    RAMOS?» , quis eu saber.

  Fazia MU TAS coisas.

   «Como o QUÊ?», perguntei.

 «Então, coisas com            . Coisas

feitas de                . Mas agora não interessa 

o que eu fiz. O importante é que eu estava sempre 

lá FORA , ao ar livre, a                       .»

 «Brincar com ramos não me parece uma coisa 

assim muito divertida», disse eu ao pai.

DIVERTIR-ME
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«Há MUITAS outras coisas que podes

     fazer lá fora. Por exemplo, podes brincar

       no jardim.»

          «Está

          demasiado frio.»

«Fazes uma corrida!

  Ou podes convidar o Derek para vir cá ter!»

(Abanei a cabeça, porque sabia que o Derek estava ocupado.)

«Ele está na casa de um amigo… provavelmente 

 a ver      », disse eu, a tentar defender-me.

(Eu sabia que ele não  

estava… mas isso não

interessava para nada.)

 Então e que TAL convidares a NOVA vizinha,

a June, para vir cá? Tenho a certeza de que ela vinha

brincar contigo, se lhe pedisses.

O Derek 

ocupado
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(Bem, isso é que não ia acontecer.)

«Pai, eu já não tenho        anos, os meus 

amigos já não vêm brincar… bom, a não ser que 

haja um ensaio da banda.»

(Eu não ia DE TODO convidar a June para vir cá a casa.)

 Desde que se mudou para a casa do lado, 

a June não tem sido lá muito minha amiga.

Já era suficientemente mau ter o GATO dela 

           a passear no NOSSO jardim, MAS ,

                 além disso, ela também é da minha

              turma da escola.

Sempre que me vê (e são muitas vezes, porque ela 

se senta ao lado da                  , que se senta

   ao meu lado), a June acha       dizer:

 «TOM… já percebeste que esses

        são na verdade uma banda 

        da TRETA, certo?»

Estás a olhar  
p’ra onde?

Este trabalho
é fácil demais

Humpf!

P DI AA

QUATRO
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O que NA~O é VERDADE e é também MUITO 

IRRITANTE.

Se eu tivesse um IRRITANTÓ-METRO, a June ia estar

mais ou menos

Às vezes, é difícil escolher entre os níveis.

Quando a mãe chegou, para ver o que eu e o pai 

estávamos a fazer…

JUNTOU-SE a NÓS!

IRRITAN
T
E

   VELM
EN

T
E

 n
est

e m
ome

nto, 
e o Marcus Meldrew ia estar        e o GATO

 da June

IRRITANTÓ-METRO

 IR
R
IT

AN
TE

TOTALMENTEIRRITANTE

IR
RI

TAN
TEMUIT

OAQUI

AQUI,

A
Q
U
I.

INACREDITA-
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«Não estás a ver        outra vez, pois não, Tom?»,

   perguntou-me ela.

«Estou a TENTAR ver        », respondo, 

ao inclinar-me ao lado do pai.

Até parece que estou sempre a ver TELEVISA~O…

Eu só ADORO o

As hipóteses de eu conseguir ver o resto do episódio

estavam RAPIDAMENTE  a desaparecer.

Era impossível concentrar-me com AMBOS os pais 

a olharem-me                          
.

Por isso, DESISTI — e desliguei a TV 

eu mesmo. CLIQUE

        BANDO 
MALUCO DA FRUTA.

F I XA ME N T E
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 «OK… e o que é que faço AGORA?»,

   perguntei-lhes.

«Bem, há MONTES de outras coisas que 

      podemos fazer.»

    «Como O QUÊ?»

«E que tal… irmos dar um passeio?», sugeriu o pai.

  «UM PASSEIO… aonde?», quis eu saber.

  «A um sítio FIXE», respondeu ele.

   «A LOJA DOS DOCES É FIXE?»,
   sugeri.

«Não, TOM, estava a referir-me a um sítio

      como o  parque.»

«Se tivéssemos um CAO , eu ia ficar MESMO 

FELIZ por estar sempre a ir dar 

passeios», disse eu ao pai.

cara 

amuadinha



        BANDO 
MALUCO DA FRUTA.

21

«Não podemos ter um CAO , porque a Delia

é ALÉRGICA a CA~ES», lembrou-me o pai.

Ao que eu respondi baixinho:

O pai não me ouviu, porque estava ocupado a tentar 

pegar num cordel      que estava sobre 

              a prateleira.

     «Já SEI, e que tal se eu te

    ensinar a fazer um PAPAGAIO?

    Depois podemos lançá-lo juntos E ao 

mesmo tempo apanhar ar fresco!»

Antes de que eu pudesse responder «TALVEZ» ou

«Podemos fazer isso noutra altura?»,

a mãe ficou toda ENTUSIASMADA e disse:

 «Mas que IDEIA BRILHANTE!»
(Era uma ideia BOAZINHA. Mesmo assim, 

ainda preferia ver o resto do

       Pref
eria um 

  cão     à
 Delia.
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   «ANDA lá, vai ser          »,

   disse o pai, a tentar convencer-me.

   E foi ENTA~O que ele desapareceu 

dentro do barracão        e trouxe OUTRO cordel.

A mãe foi à cozinha e voltou com:

vários sacos de plástico… alguns sacos do lixo…

   e um rolo de fita adesiva.

     «Isto dá jeito?»

   A mãe tem uma panca com sacos  

       de plástico e de lixo, que os usa para 

TUDO.

sapatos
 de

EMERGÊNCIA

Espanta

pássaro
s

capa da chuva deEMERGÊNCIA

regador de
EMERGÊNCIA

GIRO
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Quando o pai viu os sacos      de plástico, disse que

eram
   perfeitos!

      Perfeitos para quê?,       pensei eu.

«Agora só precisamos de alguns ramos e dumas

tesouras», disse-me o pai. Depois pegou numa folha de

papel e desenhou o esquema para fazermos o papagaio.*

OK, acho que agora já percebi.

    «Vamos para o barracão e

      acabamos de fazer o

       papagaio lá», disse o pai.

         E lá fomos.

      Devíamos estar a fazer o

  papagaio juntos. No entanto, sempre que 

eu tentava ajudar, o pai dizia: «Vou 

ensinar-te a fazer isso, Tom», 

e fazia tudo sozinho.

* Vê no fim do livro como fazer um PAPAGAIO.

Saco de 
plástico

Paus

Cordel
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 «OLHA, CONSEGUIMOS!», disse o pai.

(ELE conseguiu… mas eu não lhe disse isso.)

        «Vamos pô-lo a voar?»,

      sugeriu o pai.

     «O quê, AGORA?»
«SIM, agora — veste o teu casaco, Tom, e ‘bora.»

  (Como se eu tivesse escolha.)

Quando voltámos para casa, a Delia estava na cozinha. 

Ultimamente, ela tem saído muitas vezes com as amigas 

pelo que não a tenho visto assim tanto.

     O que tem sido   ÓTIMO.
      Estava a olhar para o telemóvel  

   (como é costume).

    O pai disse: «Olha o que estivemos  

a fazer, Delia.»

(Bem, o PAI é que o fez — mas eu não lhe disse isso.)
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      Espantoso  disse a Delia, 

    sem sequer olhar.

  «Aposto que  tu  não conseguias fazer 

um papagaio», digo-lhe.

«Tens razão. Foi uma aptidão que me passou ao lado.»

A mãe diz: «Muito bem, Tom. Vês o que podes 

fazer quando não estás a olhar para o televisor?»

          Deves estar tão 

      orgulhoso  acrescenta a Delia, mas 

não me parece que esteja a ser sincera.

           Eu e o pai vestimos

         os casacos e saímos a caminho do parque.

Ele leva o papagaio com todo o cuidado  

para não ficar com o cordel emaranhado.

«O MELHOR sítio para apanhar                é no

  cimo da colina», disse o pai. «Lançar um

         PAPAGAIO requer verdadeira

       HABILIDADE, Tom.»

      «Sim, pai.»

VENTO

COLINA
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Quando chegamos à            o pai verifica o cordel,

que está bom e bem apertado. Depois mostra-me

exatamente por onde correr e COMO                   o

papagaio para o ar. Parece tudo muito fácil. Portanto

         fazemos uma experiência.

Mas o papagaio afunda-se uma 

             e outra vez que nem uma 

  

pedra.

co l i
na ,

LANÇAR

Eu 
vou

 cor
rend

o e c
orrend

o, e o pai
 vai

atir
ando

 FRE
NETI

CAMENTE o p
apagaio 

ao ar,

a te
ntar

 que 
ele lev

ante VO
O.

Grita
 par

a mim:

   
«Es

tá Q
UASE

, está
 QUASE!

CO
RR

E, T
OM, CORR

E!»



LANÇAR

Trocamos os dois de lugar,

e o pai tenta correr

com o papagaio

    Então, reconheço alguém que 
caminha na minha direção com um cão minúsculo.

      É só o MARCUS MELDREw.

  Se havia UMA pessoa que eu não 

  queria encontrar neste exato momento… 

era o Marcus. Aposto que vai fazer piadinhas sobre 

o meu papagaio. (Grrr.) Não posso simplesmente  

ignorá-lo e, por isso, sou obrigado a dizer-lhe olá.

«Olá, Tom, o que é isso?»

(Cá vamos nós.)

Depois acontece de novo.                E de novo.

   
   

  en
quan

to eu 
        

  o vou atirando ao ar.

Olá, Marcus.



   «É um PAPAGAIO.»

«O QUÊ? ESSA COISA feita com sacos

de plástico é um papagaio?»

«SIM , Marcus, é um papagaio. O meu pai fê-lo, 

e eu ajudei mais ou menos. VOA mesmo bem. 

 Na verdade, é ESPETACULAR .»

     «Esse     papagaio consegue mesmo voar

pelos ares?», pergunta o Marcus, fingindo-se surpreendido.

 O pai aproxima-se para pegar no papagaio e diz 

   Olá, Marcus   e depois volta a subir a colina para 

       mais uma tentativa. Não me apetece nada 

que o Marcus fique a         VER.

 Especialmente porque acabei de lhe contar 
quão bem voa.

 «Estou pronto, e tu, Tom?», 

grita o pai.

 (Ah, boa.)
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«Tchau, Marcus», digo-lhe, na esperança

               de que ele se vá

 «Não vou a lado nenhum, quero ver esse papagaio

ESPETACULAR a             diz o Marcus.

(Inconvenientemente.)

«OK, e já vais ver», digo-lhe, enquanto   penso

VOA POR FAVOR, VOA POR FAVOR.

   O Marcus tira do bolso uma sandes meio

        comida e começa a COMÊ-LA ,

     como se estivesse no CINEMA ou a ver 

televisão .

«Estou PRONTO, pai!», grito eu. «Eu atiro o 

papagaio ao ar, e  tu  PUXA-LO e CORRES 

ao mesmo tempo.»

    É esse o plano.

(Até agora, esse plano não resultou.)

voar»,

EMBORA.
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Eu estou a                 e a dizer:

«BOA, ESTÁ A VOAR, ESTÁ  A VOAR !»
O pai vai puxando o cordel para o manter no   ar.

 «Funciona! Está a voar! VIVA!»
O Marcus está de boca ABERTA      como se não 

acreditasse no que vê.

        (Não é o único!)

Largo-o por um
 bre

ve segundo,

e uma bri
sa minúscula APANHAo papagaio e l
evanta-o no AR!

Mais e mais al
to!

fe steja r
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«Eu bem te disse que voava », digo, mal 

o cão minúsculo do Marcus passa por mim a correr 

e    
SALTA pelo ar.

Eu grito «NA~O!» ,       a pensar que ele 
          está prestes a ATIRAR-SE ao papagaio.
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