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Ainda agora
Ainda	agora	ia	à	creche.
Mas	depois	a	gente	cresce.
Vão as mãos pelo piano.
Pra tocar o novo ano. 

Entrar no fogo
Foge	o	instante,	o	tempo	arde.
Entro na corda, e nunca tarde.
No	fogo	salto,	solta,	rodo	e	rio.	
O	dia	é	fogo	à	volta	num	fio.

Um guarda-chuva
Quando	eu	era	um	guarda-chuva

fechava-me	em	casa	ou	fazia	azar.	
Podia	ter	palavras	e	nuvens	e	guardar

	pássaros	que	não	ficavam	tristes.	
Eu era transparente. Os pássaros

pequeninos	viam	as	gotas	da	chuva.	

Bicharada
Gosto muito de animais
Uns menos, outros mais.
Tenho	amigas	desde	a	pré.
Olha,	os	flamingos	dançam	ballet

Em	ponta,	faz	de	conta.
A sereia é só meia, não corre. 
A barata é forte, não morre.
A	lagarta	come	à	farta.
A	mãe-galinha	é	melhor	que	a	vizinha.
A boneca é um bicho horripilante 
Se está viva e mexe, pior que elefante.
As	tarântulas	são	perigosas
As	crianças	ficam	nervosas.
O	papão	é	um	gorila,	e	um	monstro
Como	eu	se	estou	maldisposto.	
Um adulto é esquisito, tipo mosquito.
Uma criança é alta às cavalitas. 
Acho que tem a ver com cavalo. 
Faltava uma rima ao poema, para

acabá-lo.

Desassombro
Bernardo assombra Bruno
que assombra Leo 
que assombra Inês
que assombra Mariana 
que assombra Márina
que assombra Salomé 
que assombra Valéri

Quando eu era um guarda-chuva
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que não tem medo de nada
mesmo nada
nada mesmo
a	não	ser	algumas	coisas	
como levantar o pé esquerdo 
para subir pela corda
para	descer	no	escorrega
e mesmo aí
não tem medo 
de	dizer	que	tem	

Temporal
Um joelho esfolado
uma ferida num dedo
o meu país passado
ou à noite ter medo. 
Minhas dores e arredores.
São só males menores.

Mas outro tempo houve, eu sei,
antes do tempo ditar sua lei, 
onde viviam os meus avós.
Aí	vem	a	fúria,	fera,	feroz.		

Como	a	lagarta no casulo
fecho-me, espero, calculo.

Minha dor, e dor maior,
Tudo escuro ao meu redor.
Do	desgosto	não	há	abrigo.
Mas	há	quem	chore	contigo.	

Se o tempo passou, o tempo passa.
Não	por	querer,	ou	por	coisa	que	eu	faça.	

O almoço	chega.	Há	sopa,	arroz,	e
galinha

A	caminho,	um	amigo	põe	a	mão	na
minha. 

Feitos tortos um para o outro
Gosto tanto de ti que te desenho com 
três olhos esquisitos ao meu lado. 

Líquidos
Como	chorámos,	muita	água	ao	almoço.	

Escuro
Pode haver insectos	 e	 a	 mãe	 faz	 ba-
rulhos.	A	porta	da	 casa	de	banho	fica	
aberta, os brinquedos parece que voam 
e um casaco em cima de uma cadeira 
só	se	percebe	de	manhã.	É	melhor	ficar	
perto do meu irmão. 

Múmia
É uma pessoa enrolada	em	papel	higié-
nico	 no	Egipto.	 Se	 fosse	 uma	múmia	
criança seria uma pessoa pequenina 
enrolada	em	papel	higiénico	no	Egipto.	
E	depois	ficava	uma	múmia	adulta,	que	
é	 uma	 múmia	 criança,	 mas	 crescida.	
Porque	cresceu.	Se	cresceu	faz	as	tare-
fas	 da	 casa	 mas	 as	 múmias	 crianças	
também	 ajudam.	Mas	 as	múmias	 são	
espíritos	 debaixo	 do	 papel	 higiénico	
por isso não crescem. Isso é mais os 
humanos.	Ao	fim	de	algum	tempo,	fi-
cam	crianças	grandes.	Têm	que	 com-
prar roupas maiores. Usam palavras 
como ventríloquo e metamorfose mas 
não percebem nada. É preciso explicar-
-lhes	o	que	são	múmias.	

Explicações
É simples. Ser maluco é ser totó.
Ser totó é ter cabeça de vento.
Quem tem cabeça de vento tem um 
parafuso a menos. 
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Quem tem um parafuso a menos tem miolos de alho chocho.
Quem tem miolos de alho chocho tem macaquinhos no sótão. 
(Se	calhar	também	tem	no	nariz,	podia	tirá-los	com	a	ponta	do	guarda-chuva,	
não	deve	ser	 fácil,	 e	a	pega	podia	 servir	 também	para	 tirar	 teias	de	aranha	e	
livros	da	estante,	mas	isso	agora	também	não	interessa)
Quem tem cabeça de alho chocho tem macaquinhos no sótão.
É isso.
Ter macaquinhos no sótão é ser maluco. 
E malucos somos todos. 
Mas não comemos as unhas do pés.
Isso é nojento. 

 
Miguel Cardoso

com Bernardo, Bruno, Inês, Leonãn, Mariana, Márina,
Salomé, Valéri (e outros).

Na Escola Básica do Castelo.
Ilustração de Catarina Sobral.


