


Para Ava e Ruby, e para os alunos  

da Escola Primária de Mission Grove,  

que uma vez batizaram um porquinho ‑da ‑índia.

miolo_PIGGY_v5.indd   3 21/05/18   17:55



Vem conhecer 

o Piggy Máximo!

Olha só que sorriso encantador!

Este porquinho ‑da ‑índia tem carisma e esplendor!

Afinal, de Máximos é já a décima nona geração

e cada uma delas causou sensação!

Mas ao pobre Piggy Máximo não sorri a ventura

Já há tanto tempo que espera fama e fortuna!

E agora aqui está, perdido em sonhos bestiais

(formas de ver o seu nome publicado nos jornais).

Será esta a sua oportunidade? 

Estás louco por saber? 

Bem, vejamos! É só virar a página, 

tudo pode acontecer!
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1
Birritação!

ou As tristezas de um 

porquinho -da -índia pomposo

Numa casa tradicional, numa vila em quase 

tudo comum chamada Belamar, um porquinho‑

‑da ‑índia extraordinário andava pela sua gaiola, 

batendo na cabeça com um jornal enrolado.

Oh, não que quiséssemos chamar ‑lhe as‑

sim, na verdade. Não me refiro ao jornal, não: 

1
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um jornal é um jornal. O que digo é que não 

deveríamos chamar gaiola à gaiola. Oh, céus, 

isso não! Se o Piggy Máximo estivesse a ouvir, 

ficaria furioso.

— Uma GAIOLA?! — gritaria, de pelo rui-

vo já eriçado para mostrar toda a sua indigna‑

ção. — Como se ATREVEM?! Nunca na vida 

fui tão insultado...

E depois continuaria a palrar durante um 

bom bocado, acerca de, na verdade, viver 

num duplex (que é uma maneira elegante de 

dizer um apartamento com escadas). Depois 

haveria de nos mostrar a sua cama de dos‑

sel (que fez a partir das tiras de papel em que 

os porquinhos ‑da ‑índia devem dormir) e a 
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sua casa de banho privada (a que não falta‑

vam uma sanita de plástico cor ‑de ‑rosa e um 

lava ‑loiça com torneiras douradas). E depois 

insistiria para que admirássemos todos os 

retratos dos seus antepassados muitíssimo 

grandiosos e extremamente famosos. 

Bem, era mesmo por causa desses ante‑

passados muitíssimo grandiosos e extrema‑

mente famosos que o Piggy Máximo andava 

às voltas como uma bola de pelo furiosa e 

fumegante. 

— ARRRRGH! — gritou ele, e deu mais 

uma cacetada no cocuruto. — Gervásio, meu 

querido amigo! Já não sei o que fazer mais, 

o que hei de fazer?
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Bem acima do Máximo, numa gaiola or‑

namentada pendurada do teto, o Periquito 

Gervásio estava a tentar aproveitar a sesta da 

manhã.

— O que hás de fazer em relação ao quê? 

— bocejou, tirando a cabeça de debaixo da asa 

azul e preta.

— Em relação a ESTA COISA!

O Piggy Máximo atirou o jornal ao chão e 

depois saltou ‑lhe em cima até as suas patitas 

de garras afiadas de porquinho ‑da ‑índia estra‑

çalharem por completo a primeira página. 

Depois, a afetar um desmaio, deixou ‑se cair 

no cadeirão com um suspiro tão suspiroso 

que até a sua linda poupa ficou espalmada.
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Passado um momento — ou melhor, uma 

«pausa dramática» — o Piggy Máximo já 

estava farto de estar calado.

— Tenho quase TRÊS ANOS! — chorou‑

-se. — E NINGUÉM sabe quem sou! Não 

apareço na televisão. Nunca tive o meu nome 

no jornal. É humilhante, Gervásio. Não sou... 

nem sequer sou... — Soluçou com drama. 

— UMA CELEBRIDADE DA INTERNET!

Agora talvez estejas a perguntar ‑te: «Mas 

qual é a dele? Só tem três anos! Tem montes 

de tempo para concretizar as ambições da 

sua vida.»

Mas, bem vistas as coisas, em anos de por‑

quinho ‑da ‑índia, ter quase três anos significava 

miolo_PIGGY_v5.indd   12 21/05/18   17:55



PIGGY MÁXIMO

13

que, em anos humanos, o Piggy Máximo tinha 

quase trinta anos. Era praticamente uma anti‑

guidade!

Isso não era bom. Não era nada bom. 

Sobretudo porque um dos seus antepassa‑

dos — o Pequeno Máximo — se tornara fa‑

moso aos seis meses, tendo aprendido a tocar 

no piano a Sexta Sinfonia de Beethoven... 

DE TRÁS PARA A FRENTE.

De qualquer maneira, tudo isso o Gervásio 

já sabia de cor e salteado.

— Não comeces com isso outra vez — 

rezingou, numa voz surpreendentemente 

profunda e rouca para um periquito tão mi‑

núsculo.
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Oh, claro, o Gervásio fazia o canto agudo dos 

periquitos, para agradar ao ser humano que 

todos os dias lhe entregava sementes e maçã 

ralada. Mas, sempre que essa criatura não 

estava por perto, o Periquito Gervásio tinha 

a voz de um taxista de quarenta e cinco anos.

— Ouve lá, Máximo — resmungou ele 

então, abrindo habilmente a porta da gaiola 

e voando para fora. — A verdade é que os 

porquinhos ‑da ‑índia, por regra, não são sem‑

pre... assim... tão...

— FAMOSOS! — guinchou indignado o 

Piggy Máximo. — Gervásio, eu não sou um 

mero porquinho ‑da ‑índia! Sou um Máximo. 

E os Máximos sempre foram famosos. Tu não 
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tens problemas. Os periquitos não fazem 

nada! São inúteis! Não servem para nada! 

Bem, para além de serem azuis e...

— Pois, pois — atalhou o Gervásio, a revi-

rar os olhos. — E de grasnarem. Mas, oficial‑

mente, chama ‑se cantar, não grasnar. 

FLAP! Uma grande folha mole de couve 

atingiu ‑o de lado na cabeça.

— Cala ‑te! — gritou ‑lhe o Piggy Máximo. 

— Há muito que fazer, por isso, pensa! Sim‑

plesmente não posso ser o único Máximo da 

História que não se torna famoso. Preciso 

de um plano. Tem de ser bom, tem de ser... 

à prova de erro. Vê só aquilo com que tenho 

de competir!
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O Piggy Máximo, que se considerava dema‑

siado importante para usar um dedo para 

apontar para coisas, pegou no seu ponteiro 

(que era apenas um pau com um dedo de 

plástico na ponta) e apontou para os retratos 

pendurados na parede da sua gaiola... quero 

dizer, do seu duplex. 

— A Linda Máximo... velejou por todo o 

Danúbio! O Foguetão Máximo... o primei‑

ro porquinho ‑da ‑índia no espaço! O Vítor 

Máximo... ator em palco e nos ecrãs! O Dr. 

David Máximo... salvou a vida do corgi da 

Rainha! O Pérfido Máximo, oh, hã...

O Piggy Máximo estava a apontar para um 

recorte de jornal emoldurado, mas rasgado. 
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Continha uma fotografia de um porquinho‑

‑da ‑índia algemado e com ar de poucos ami‑

gos, e o título de uma notícia que dizia: Nada 

de Resgate para Máximo: Porquinho -da -índia 

criminoso apanhado pela polícia.
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— Pois, bem, este talvez não... — tarta‑

mudeou o Piggy Máximo, passando rapida‑

mente para a moldura seguinte. — Mas não 

esqueçamos a Anabela Máximo, uma beleza 

incomparável...!

O Gervásio revirou os olhos (outra vez). 

Já tinha ouvido tudo aquilo. A mordiscar 

umas sementes, cuspiu as cascas para o 

chão — PFFTT! PFFTT! — E esperou que 

o Máximo chegasse à parte sobre...

— A querida Avozinha Máximo, que 

inventou as garras! Imagina só! Como seria 

o mundo antes de haver garras? Sem garras, 

não poderias deixar ‑te estar aí empoleirado, 

meu amigo emplumado. E voar? Bem, de 
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cada vez que tentasses aterrar, havias de dar 

com esse teu bico azul no chão! Ah! Imagina 

a vida sem garras, Gervásio! Consegues ima-

ginar? Consegues?

O Gervásio acabou de comer o milho-

‑painço que tinha na boca e pigarreou. 

— Parece ‑me — disse então lenta e clara‑

mente —, que estás um bocadinho confun‑

dido. A Avozinha Máximo NÃO inventou as 

garras.

O Piggy Máximo não gostava nada que lhe 

dissessem aquilo. O seu pelo eriçou ‑se e até 

ficou com um olho a tremer.

— A Avozinha Máximo — continuou o 

Gervásio —, disse que tinha inventado uma 
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coisa a que gostava de chamar «gralhas». Mas 

alguém menos fino do que ela... ou do que 

tu, já agora... poderia chamar às «gralhas»... 

— e fez uma pausa.

— O quê?

— Toalhas — disse o Gervásio. — Toalhas. 

Coisas para limpar corpos e sujidades. 

— Sim, claro! Toalhas! — exclamou o Piggy 

Máximo, inchado de orgulho. — Realmente, 

realmente! A querida e engenhosa Avozinha 

Máximo e as suas magníficas toalhas...!

O Periquito Gervásio tornou, pausada-

mente, a interrompê ‑lo.

— Mas na verdade... A Avozinha Máximo 

também não inventou as toalhas. 
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— O quê? É claro que inventou! Que ultra-

je! — estrebuchou o Piggy Máximo, cada vez 

mais furioso.

— Máximo, as toalhas, os trapos, os panos e 

todas essas coisas foram inventadas por uma 

mulher das cavernas, que nem era assim tão 

esperta, chamada NARG.

Era verdade. O Gervásio sabia uma ou duas 

coisas acerca de História. Tinha lido todos 

os livros de História que havia na prateleira. 

Também sabia que os nomes das pessoas das 

cavernas deviam ser sempre GRITADOS, 

motivo pelo qual o nome da verdadeira inven‑

tora era NARG e não Narg. 

O Piggy Máximo até tremia de fúria.
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Parecia mais zangado do que uma vespa 

enxotada.

Parecia capaz de explodir. 

O Gervásio, calmo como sempre, sorria de 

orelha a orelha.

Bem, não foi bem assim, que os periquitos 

não têm orelhas. Mas fez a versão periquita 
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