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Conheces a Família dos 7 Irmãos?
Aqui vai...
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MIGUEL
14 anos

BEBÉ
0 anos

MARGARIDA
6 anos
MÓNICA
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MANUEL
9 anos

MARIANA
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UM
Adoro começar um diário novo. Este cheiro
do papel, as folhas todas lisinhas… Bem, também
adoro quando já vou a meio e posso folhear para trás.
E quando se acaba um? Que sensação…! A verdade é
que escrevo aqui as coisas que não digo a ninguém...
quero dizer: as minhas amigas ouvem-me bastante,
mas este é um sítio secreto. Pois, pois… Eu sou é muito
parva. A minha irmã Mariana é a maior cusca que já
se viu! Tenho a certeza de que quando eu não estou
ela vem ler o que eu escrevo. Até faço uma letra meio
estranha para ela não conseguir perceber, pois, como
está no quarto ano, custa-lhe decifrar «letra de
adulto», como ela diz. É de todos os meus irmãos a que
dá mais trabalho. O Manel, que é gémeo da Mariana,
é muito mais tranquilo. Às vezes, até tenho pena dele,
porque a Mariana lhe faz a vida negra. Inventa cada
coisa! E deita logo as culpas ao Manel – assim, sem
hesitar. Não sei como é que os meus pais não a põem
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de castigo mais vezes… Comigo, é diferente. Se tenho
uma nota mais baixa, ou se quero sair à noite, é logo
um drama. Sim, porque ter 15 anos nesta casa e ser
a irmã mais velha é uma verdadeira seca!!! Agora os
mais novinhos, esses vão escapando. Então a Margarida
safa-se de quase todas as asneiras que faz. Bem sei que
ainda agora fez 6 anos, mas também precisava de ser
apertada às vezes… Bom… Eu gosto de viver nesta casa
FKHLDDVpULRTXHJRVWR«(Q¿PJRVWRTXDVHVHPSUH«
O Miguel, que tem menos um ano que eu, é um bem-disposto, acho graça à maneira de ser dele. E não
sou só eu. A Mónica também, embora passem a vida a
discutir um com o outro. Como são fanáticos por futebol
e a Mónica tem uma facilidade incrível para qualquer
jogo, levam a vida a picar-se. Mas a Mónica faz dele
um herói, embora nunca diga isso. Estes dois é que
deviam ser gémeos, por serem assim tão parecidos…
Mas não, a Mónica tem 12 anos, coitada, está naquela
idade… Custa-me é começar este diário logo com um
problema, mas a verdade é que ando mesmo irritada
com isto. Vai haver um concerto, e eu queria imenso
ir. Só que acho quase impossível o meu pai aceitar isso.
Diz que não tenho idade! É preciso ter lata!!! Se tenho
idade para dar o exemplo aos meus irmãos, porque é
que não tenho idade para ir ver os São Rock?!

*******
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A hora de jantar era sempre muito agitada na casa
da família Machado. O pai e a mãe sentavam-se à cabeceira
da mesa «para orientar as tropas M», como dizia o pai, pois
todos os filhos tinham o nome a começar por esta letra.
De um lado, os mais velhos, Maria, Miguel e Mónica, se
bem que, naquele dia, esta última não estava, porque ficara
a fazer um trabalho de grupo com uma colega. Do outro
lado, os mais novos: os gémeos, Manuel e Mariana, que
se encontravam de muito mau humor, e Margarida, a mais
pequenina, com apenas 6 anos.
Os pais trocaram um sorriso cúmplice: lá ia recomeçar a discussão!
– Eu?! – dizia a Mariana, com um ar espantado. –
Eu não fiz nada!!!
– Pois, és uma santinha, és! – resmungava o Manuel,
largando os talheres.
– Vá, filho, come – pediu a mãe, escondendo mal
a vontade de rir que aquela conversa lhe provocava. – Tu
gostas tanto de empadão!
– Não tenho fome. – E, dito isto, o Manuel cruzou os
braços, sendo imitado pela Margarida. – E tu, para com isso!
O pai lançou um olhar um pouco mais severo na
direção dos três mais novos. A Margarida, aflita, pegou de
imediato no garfo e concentrou-se no prato durante uns
bons minutos. Os gémeos continuavam amuados.
– Nem parece que estão no quarto ano – ralhou
o pai. – Vamos lá a saber: quem é que pôs areia na pasta
da vossa colega de escola?
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Dois dedos esticaram-se de imediato, apontando
claramente, em sentidos opostos. O Miguel, o rapaz mais
velho, agora com 14 anos, suspirou, adivinhando o que se
iria passar a seguir.
– Foi a Mariana, pai! – disse o Manuel.
– Foste tu!!! – disse a Mariana, apontando para o
irmão gémeo.
– Parem com isso! – exclamou a Maria, num tom
furioso. – Está-se mesmo a ver que foste tu, Mariana, não
sejas assim.
– Oh filha!, não digas isso – pediu a mãe. – Eles ainda não contaram o que aconteceu!
– A Mariana está a mentir, mãe, não vê? É sempre a mesma coisa. Faz aquelas parvoíces e depois culpa
o Manel! – argumentou a Maria, agora ainda mais zangada.
– Pois, eu concordo contigo – reforçou o Miguel.
– Maria! Miguel! – ralhou o pai. – Vocês são os mais
velhos! Que raio de exemplo é que estão a dar aos vossos
irmãos? Primeiro que tudo é preciso que eles expliquem o
que se passou.
O Miguel calou-se, não ia contrariar o pai. Mas a
Maria não desistia.
– Ela está a mentir, pai. É sempre a mesma coisa…
– Isso é que tu não sabes – cortou o pai, num tom
que a Maria conhecia muito bem: o tom que a avisava de
que estava a ir longe demais. – E já tens idade para saber
que não se deve fazer juízos precipitados. Enquanto eles
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não explicarem tudo, não podemos saber quem é que está a
falar verdade.
– É que não fui mesmo eu – gemeu o Manuel. –
Ontem fiz uma parvoíce, mas hoje…
– Pois – aproveitou logo a Mariana –, ele ontem…
– Não quero ouvir – disse o pai, secamente. –
Ontem foi ontem, hoje é hoje. Tu viste o Manel pôr areia
na pasta da vossa colega? Viste, Mariana? Pensa bem antes
de responderes.
O Miguel cruzou o olhar com a Maria, pedindo-lhe
em silêncio que não se metesse mais na conversa. A Margarida aproveitou a demora da resposta e pediu licença para
sair da mesa, pois já acabara a fruta. A mãe acenou que
sim, e lá foi ela para o quarto que partilhava apenas com os
seus brinquedos.
Como era previsível, a Mariana não foi capaz de
fugir à verdade e contou tudo. Ela levara do jardim um
punhado de areia de propósito para aborrecer a colega.
O Manuel não fizera nada.
A Maria e o Miguel ficaram a servir de testemunhas
a mais um sermão que o pai teve de dar à filha, explicando-lhe que não devia culpar o irmão por atos seus, nem mentir.
A Mariana acabou por pedir desculpa. Depois, com os olhos
já cheios de lágrimas, correu para o quarto.
Nesse momento, chegou a Mónica. Ao cumprimentar todos da porta da sala de jantar, estranhou o ambiente.
Assim que os outros três irmãos acabaram de levantar a
mesa, inteirou-se do sucedido.
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– Tens lá uma irmãzinha lavada em lágrimas no
quarto – brincou o Miguel. – Coitada de ti!
– Uma aposta em como nem sequer está a chorar? –
desafiou-o a Maria. – É tão fiteira…
– O pai zangou-se? – quis saber a Mónica.
– Claro! – contou o Miguel. – E a Maria…
– Não interessa! – cortou a irmã mais velha.
Ao fundo do corredor viram a Alice, com um ar
preocupado. A Alice era a governanta que ajudava a manter
aquela enorme família a funcionar. Nenhum deles percebeu
o que se passava, e a Alice encaminhou-se para a marquise
em passo acelerado.
*******
Já sozinha no seu quarto, a Maria ainda remoía a
conversa ao jantar. Irritava-se com a forma como a Mariana
deturpava os acontecimentos para escapar à responsabilidade, mas ainda a irritava mais aquela frase sobre o exemplo
que ela devia ser para os irmãos!
– Eu tenho 15, o Miguel tem 14, não é assim uma
grande diferença – resmungou em voz alta. Depois ficou
a pensar, deixando esquecida nas mãos a camisola que
estava a preparar para o dia seguinte. Porque é que a ela
pesava sempre esta cruz de ter de dar o exemplo? E o
que é que podia ter feito? Ela sabia que a Mariana estava
sempre a mentir! Porque é que aquela vez havia de ter sido
diferente?
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Sentou-se na borda da cama. Os problemas de disciplina na escola eram com a Mariana, não com o Manuel,
que parecia ter mais em que pensar do que fazer asneiras.
Mas o pai tinha razão: podia ter acontecido não ser a Mariana a pôr areia na pasta da colega...
Encolheu os ombros. No fundo, o que a incomodava
mais eram as advertências do pai. E, sobretudo, irritava-a
aquilo de ter idade para dar o exemplo e não ter idade para
outras coisas: as saídas à noite, os concertos, tudo o resto…
A porta do quarto abriu-se, e a Alice entrou. Levava-lhe alguma roupa passada a ferro, que a Maria agarrou
logo para arrumar no sítio certo.
– Ai, ai… Se as suas irmãs arrumassem assim o
quarto…
– Deixa lá, Alice, o pior é o dos rapazes. Não sei
como é que não tropeçam mais vezes naqueles ténis nojentos!
– A menina ainda está zangada…?
– Não, já passou. Aquela Mariana não tem emenda…! Não queria era ter de estar sempre a ouvir: «Tens de
dar o exemplo», «Tens de dar o exemplo!» Por um lado,
tenho de fazer tudo bem; por outro, não tenho idade para
certas coisas…!
– Isso é por causa das saídas à noite?
A testa da Maria franziu-se.
– Ó Maria, não esteja com esse mau génio, que ainda
fica com rugas – brincou a Alice.
– Já me chegam as borbulhas e o aparelho; livra!!!
Rugas só quando for velha! – E apercebendo-se de que
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podia ter magoado a governanta, acrescentou: – Se forem
assim como as tuas, não me importo!
A Maria adorava fazer aquilo, passar as costas da
mão no rosto da Alice. A pele era tão macia! A velha senhora
riu-se, mas a sua expressão mudou logo.
– Tem de me dar uma ajudinha, Maria.
– O que foi?
– A cobaia da sua irmã morreu.
– A cobaia da Mónica?! E ela já sabe?
– Não, não tive coragem de lhe dizer nada… Pus a
gaiola um bocadinho escondida. Acha que lhe conte hoje,
ou digo só amanhã?
Ficaram as duas a pensar. A Mónica tinha uma paixão por animais. Aliás, o seu sonho era vir a ser veterinária.
Aquele acontecimento ia deixá-la muito triste.
A porta do quarto abriu-se de repente. Era a
Mariana.
– O que é que queres? – perguntou a Maria, ainda
num tom seco.
– Acho que fiz asneira outra vez – confessou a
irmã, profundamente aflita. – A Mónica perguntou-me se
eu tinha dado cenouras à cobaia, e eu disse que já não é
preciso, porque ela assim morta não come…
– Como é que a menina sabia que ela estava morta?!
– Espreitei…
– E não sabes estar calada, Mariana?! – A Maria
nem queria acreditar no que a Mariana dissera à Mónica. –
Onde é que ela está?
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– Na marquise… Ficou a chorar… Desculpa, Maria,
eu não pensei que…
A Maria saiu do quarto a correr, mas, ao cruzar-se
com a irmã, fez-lhe uma festa no cabelo. A Mariana estava
mesmo desolada. Foi então que a Alice lhe passou o braço
pelos ombros, conduzindo-a para fora do quarto.
– Esta casa hoje parece um filme, não é, Mariana? Podíamos fazer um anúncio: Tragédia na Rua dos Girassóis, 17!
– É… A chatice é que eu só faço papéis maus…
*******
As manhãs na quinta eram muito diferentes daquelas a que o João Pedro estava habituado nas cidades
onde tinha vivido antes. Nos arredores da cidade de Vale
de Nabais, respirava-se um ar intenso, leve. Apesar de
todo o mistério que envolvia a Quinta dos Falcões, ou
Quinta dos Fundos, como era conhecida na cidade, ele
gostava de estar ali, se bem que teria preferido que o pai
também ficasse durante a semana. Mas a vida do pai como
diplomata exigia que estivesse quase sempre em Lisboa, e
acabavam por o ver só aos fins de semana, e isto quando
lhe era possível…
A mãe buzinou duas vezes, chamando-o à realidade.
O João Pedro estava ligeiramente nervoso por ir conhecer
uma nova escola, uma nova turma – ou, melhor –, mais
uma nova escola, mais uma nova turma, pois isto acontecia-lhe muitas vezes. Parecia que, assim que arranjava amigos,
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voltavam a mudar de país. Tornara-se introvertido, calado,
pouco dado a grandes conversas.
Ao aproximar-se do portão da Escola Martim
Moniz, deixou escapar um suspiro. A mãe nada comentou,
limitou-se a espiar o filho pelo canto do olho. Sabia que os
primeiros dias eram sempre difíceis. Parou para que o João
Pedro saísse, desejou-lhe boa sorte e arrancou, um pouco
apreensiva…
Embora os alunos do 10.º-1.ª já soubessem que iria
aparecer naquele dia um novo colega, a curiosidade não os
deixou ser discretos. O João Pedro foi motivo de comentários em voz baixa quando se dirigiu para a sala de aula, e
teve a certeza de que praticamente todas as conversas giravam em torno da sua pessoa.
Quando o professor chegou e todos se sentaram, o
João Pedro ocupou um lugar que mais ninguém quis. Pensou,
ingenuamente, que o pior já tinha passado, mas enganou-se.
– Muito bom dia! – cumprimentou o professor de
Língua Portuguesa. – Hoje temos connosco um novo aluno,
o João Pedro. – Virando-se para ele, pediu-lhe: – Levante-se, levante-se. Conte-nos lá como é que veio aqui parar
nesta altura… Estamos em janeiro!
As pernas do João Pedro fraquejaram. Era costume
os professores apresentarem os novos colegas à turma, mas
tinha de se pôr de pé?!
– O seu pai é diplomata, se não estou em erro...
– disse o professor, aligeirando um pouco as coisas. – Está
colocado em Lisboa?
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– Está, sim…
– E veio de…?
– Estivemos na Irlanda até dezembro...
Um burburinho de espanto agitou os colegas.
– Temos de mudar de sítio muitas vezes – apressou-se a esclarecer o João Pedro.
– E está nesta área de Humanidades porque quer
fazer o quê?
Os colegas riram-se da pergunta, começando a protestar num tom brincalhão.
– Ó setor, coitado!!! Nós também não sabemos!
– Deixe-o sentar-se, setor!
O professor sorriu:
– Têm toda a razão… Sente-se, João Pedro, sente-se. Mas não julgue que escapa aos interrogatórios, que esta
malta não o vai deixar em paz tão cedo.
O João Pedro estava branco, e só foi capaz de fazer
um sorriso amarelo. A Maria e a Joana, que se sentavam
sempre ao lado uma da outra, ficaram com pena dele.
– Tem um ar simpático, não tem? – perguntou a Joana.
– É… Não queria estar na pele dele…
Quando a campainha soou para o intervalo, o João
Pedro viu-se a braços com vários apertos de mão simpáticos dos colegas que passavam, mas estava muito atrapalhado. A Maria e a Joana resolveram ir ter com ele. Não era
justo que ficasse assim tão abandonado.
– Eu sou a Maria, esta é a Joana. Bem-vindo à
escola dos entalados!
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– Entalados…?!
– Martim Moniz, sabes?, o que morreu entalado na
porta do castelo… – esclareceu a Joana.
– Ah, claro! O meu nome já sabem.
Riram-se os três.
– Estás a viver aqui em Vale de Nabais? – quis saber
a Joana.
– A quinta fica à saída para Lisboa…
As raparigas entreolharam-se. Aí estava resolvido
um mistério: afinal sempre havia alguém na Quinta dos
Fundos, como lhe chamavam.
– Queres vir até à sala de convívio? – perguntou a
Maria, rindo-se de imediato do ar assustado que o João
Pedro fez. – Pois, tens razão, não é muito boa ideia! O que é
boa ideia é nós dizermos-te os testes que já estão marcados.
Não vais ter muito descanso…
O João Pedro agradeceu. As raparigas repararam
nas suas mãos hesitantes e decidiram não o torturar mais.
Com o pretexto de terem de ir comprar as senhas para o
almoço, deixaram-no em paz. Ele encostou-se à parede e
olhou para as mãos: porque é que tremiam sempre quando
não deviam?!
*******
– E um! E dois! Battement! Tendu! Virou! Maria!
Essas costas direitas!!! E três, e quatro. Clara, esses pés
parecem uns cepos!!!
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As alunas de Veronika Krapp obedeciam às ordens
sem vacilar. Não era por acaso que estavam na aula mais
avançada da Academia de Dança de Nabais. No entanto, a
dureza com que eram tratadas não facilitava o trabalho.
– Ao centro! Despachem-se! Vamos! Na diagonal
quero que façam…
A Maria limpou a testa com as costas da mão.
A Clara, mesmo à sua frente, mantinha-se numa postura
irrepreensível, pronta para atravessar o espaço do estúdio
de acordo com as ordens da professora. Ao olhar com mais
atenção, a Maria notou como o maillot da Clara estava largo.
– De quem é esse maillot? – perguntou.
– Meu, porquê?
– Compraste-o assim largo?
– Enganei-me no número. Agora já não o posso trocar.
– Troca com a Sofia, o dela é mais pequeno e quase
não lhe serve.
– Eu sou mais gorda do que ela! Pareces parva!
A Maria quis responder, mas já a Clara iniciava os
passos combinados. A Veronika gritava com todas elas,
mas com a Clara era ainda mais exigente. A Maria não
sabia com certeza se a professora achava que ela poderia ir
bem longe na dança, ou se era por pura embirração.
No fim da aula, e depois de um banho merecido,
as alunas foram-se vestindo, e muitas pegaram em iogurtes e peças de fruta. A professora Veronika fazia questão
de ter sempre qualquer coisa para as alunas comerem,
para que não se fossem embora com a barriga a dar horas.
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Havia quem achasse que era por amabilidade, mas a verdade é que ela queria assegurar-se de que ninguém saía dali
para ir comer porcarias!
A Clara ficara para trás, com o iogurte na mão.
A Maria parou e chamou por ela:
– Não vens?
– Sim… Vou já.
No preciso momento em que a Maria tirava do saco
um lenço para se assoar, a Clara voltou a pôr o iogurte por
abrir no sítio onde estava.
– Já comeste?! – admirou-se a Maria, ao ver que a
amiga não tinha nada na mão.
– Estava cheia de fome – mentiu a Clara.
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