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Tocha

11 de julho de 10 000 a.C.
08h00 - Na Maternidade 

Alfredo da Rocha
– Já… já nasceu? – perguntou o pai do Tocha, muito nervoso, 

assim que ouviu o choro do bebé.

– Sim – respondeu a enfermeira, com um sorriso. – E 

                                                    o pai do Tocha correu para 
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– Buáááááááááááá!

é um menino!

tinha acabado de nascer,

– Já sou pai! Já sou pai! Já sou pai! 
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uns pássaros pré-históricos que fazem sempre os ninhos junto 

os jássôpais                                                     em redor do pai 

– Já sou pai! Já sou pai! Já sou pai!

um  bando  de  jássôpais,  

não paravam de esvoaçavar



Tocha

Seis meses depois, o Tocha

oferecemos – disse a mãe, com um sorriso.

– Gá, gá gá…! – respondeu o Tocha, todo contente, mostrando 

Tocha

gatinhava pelo meio dos brinquedos

– Ele tem mesmo estilo…
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a brincar, o mesmo não se pode dizer do seu comportamento                                                                                                                                    

                                 quando tinha um ano e meio de idade. 

tão sujo que mais
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à hora da refeição
papa  de  osgas

parecia um pequeno javali  selvagem.
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era a hora do banho. 

sem parar, imaginando que a banheira era um imenso oceano 

ao bater com os pés e as mãos na água, que 

Punha-se a nadar de um lado para o outro

o bicho-chuveiro

Resultado:  o  pai  acabava  sempre  todo  encharcado.
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– Tocha, vamos para casa! – chamava a mãe.

                                                                           enquanto 

– Anda cá imediatamente! – ordenava o pai.

Como Tudo Começou!

brincar

— Não vou! — gritava o Tocha, 

bolas  coloridas
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                                                             com um enorme 

– Ah! Ah! Ah! – riu-se a Dona Irene Granito. – Já vi que tens 

marcadores de todas as cores, lápis e uma borracha. 

– Olá! – cumprimentou a educadora, 

Entra. Aqui, irás fazer bons amigos!
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incríveis que iria viver, o futuro encarregou-se de provar que as 

Foi precisamente                                              que o Tocha 

Junta-te ao Tocha!

no «Jardim das Pedrinhas»

imaginar  as  aventuras

um bando tão famoso



TochaTocha

15

Uma coisa inútil

– Mas… viemos para aqui namorar ou 

A ovelha-de gola-alta e o namorado

Um Troglodita feio

bisonte-das-montanhas é mesmo parecido com a tia Pedrisca!

-das-montanhas não percebe!

Tão parecidos
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