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A rua
dos sinais
diferentes

O Poeta Jeremias nasceu em Lisboa, viveu toda
a sua vida em Lisboa, mora numa rua que talvez
seja a mais bonita de Lisboa e que se chama Rua
de Todos os Espantos.
Bem… A verdade é que a rua não se chama assim. Chama-se Rua General Sarmento. Puseram-lhe
esse nome há muito tempo, e ninguém sabia quem
fora o tal General Sarmento.
Ninguém sabia, mas passou a saber, porque o
Professor Edgar, que morava no n.º 5, foi à biblioteca pública estudar quem era esse general e descobriu que se tratava de um herói da República.
Não se podia deitar fora um herói sem mais nem
menos. Por isso, os moradores resolveram que a sua
rua passava a ter dois nomes, um ao lado do outro.
Fez-se uma votação para dar um novo nome à
rua e, como naquela rua todos os dias aconteciam
coisas extraordinárias, fantásticas, notáveis, piramidais, espantosas e admiráveis, todos apoiaram
a proposta do Poeta Jeremias para que a Rua General Sarmento passasse também a chamar-se Rua
de Todos os Espantos.

Naquela rua, que tinha dois nomes ao lado um
do outro, não passavam automóveis nem autocarros nem motorizadas. Passavam apenas pessoas,
cães e gatos, formigas, caracóis e, há muito tempo
(diz a Vizinha Etelvina, que é a mais antiga moradora da rua), costumava também passar um burrico
chamado Platero, que todos os dias levava nabos e
couves para o mercado.
Também passam de vez em quando as andorinhas, que chegam com a primavera e partem com o
outono, uma família de pombos que larga imensas
porcarias cá para baixo, duas gaivotas que gostam
de vir passear para aqui e uma lagartixa que passa
o inverno a dormir — já para não falar dos senhores
da câmara que vão recolher o lixo todos os dias,
menos ao sábado.
Ainda aparecem de vez em quando o Guarda
Silvério, da PSP, que é primo do Amigo Ildefonso e
costuma vir jogar dominó com ele quando não está
de serviço, e o Carteiro Albertino, que vem trazer cartas e encomendas para todos os moradores da rua.

Na Rua General Sarmento e de Todos os Espantos, moram:

a Vizinha Etelvina, que está
sempre à janela e é uma grande especialista em espreitadelas através da cortina;

o Amigo Ildefonso, que é amigo de toda a gente e sabe
tocar concertina muito bem;

a Dona Choramincas Pingona,
que está sempre triste e passa
o tempo a chorar;

a Dona Belinha cabeleireira,
casada com o Xico Marinheiro,
que está quase sempre a navegar lá para os mares da China
e outros ainda mais distantes;

o Abílio, Campeão de Matraquilhos;

o Professor Edgar, que já está
reformado e que vai de manhã
para a biblioteca pública e sai
quando ela fecha;

a Amelinha Setôra, professora
da Escola da Rua de baixo;

Há ainda mais pessoas de
que falaremos mais à frente,
porque agora temos de falar
da pessoa mais importante
da rua: naturalmente, o Poeta Jeremias.

o Senhor Braima, emigrante guineense que trabalha na cozinha
de um restaurante e é músico ao fim de semana. Com ele vive a
mulher, chamada Cadija, que é muito bonita e veste-se com uns
panos cheios de cores. E ainda têm três filhos: o Samba, o Coli e o
Braiminha, que, quando não estão na escola, estão sempre a jogar
à bola.

O Poeta Jeremias vive no n.º 1 e é especialista
em palavras fáceis e difíceis, rimas, versos e ideias
invulgares.
Ler e contar histórias sempre foi a coisa mais
importante da sua vida. Por isso, tem uma casa
cheia de livros e coisinhas. E, ao pegar em cada
coisinha, é capaz de contar uma história.
Pega numa conchinha muito branca e conta as
aventuras da primeira vez que foi à Praia das Avencas, a que chamava a Praia das Marés Palermas.
Pega num bonequinho de barro que é um músico fardado de verde, azul e encarnado, a tocar
cornetim, e conta a história do Tio Teófilo, que tinha
sido maestro da Banda Filarmónica de Vila Nova
do Trovão.
Pega na casca vazia de um caracol e conta
a extraordinária história de amor daquele caracol
chamado Romeu, que há muito, muito tempo tinha
tido uma grande paixão por uma caracoleta chamada Julieta, que vivia do outro lado da rua.

Além de contar histórias, o Poeta Jeremias passa o tempo a inventar coisas que às vezes são muito
úteis e outras vezes não servem para nada. Mas,
com frequência, essas coisas que não servem para
nada acabam por ser as mais divertidas.
Entre as muitas máquinas que já inventou, basta lembrar a máquina de virar as folhas dos livros
ou a máquina de tirar macacos do nariz, todas elas
máquinas maravilhosamente inúteis e que não duraram mais de dez minutos.
Um dia, arranjou um bloco de papelinhos amarelos autocolantes. Escreveu num a palavra «chão»
e foi colá-lo no meio do chão da rua. Em vários escreveu «janela» e «janela» e «janela» e foi colá-los
em todas as janelas da rua. Noutro, escreveu «porta». Noutro, «degrau». Noutro, «parede».
Depois foi a vez de escrever «gaiola» e foi meter o papelinho dentro da gaiola do periquito da
Amelinha Setôra. A seguir escreveu «sapato» e colou o papelinho na ponta do seu próprio sapato.

O Amigo Ildefonso observou com muita atenção aqueles papelinhos todos e perguntou:
— Ó amigo Jeremias! Esta ideia dos papelinhos
é muito interessante. Mas não percebo para que é
que serve um papelinho a dizer «chão» no chão…
— Porque, se não déssemos essa informação,
as pessoas podiam pensar que o chão era uma melancia — respondeu o Poeta Jeremias, com ar de
grande inventor.
— Pois é, não tinha pensado nisso, amigo Jeremias… — retorquiu o Amigo Ildefonso, que, de qualquer maneira não tinha ficado convencido. — Mas,
por outro lado… Por outro lado… O chão é preto e a
melancia é verde e, por isso, talvez as pessoas não
se deixassem confundir…

— Está muito enganado, o Amigo Ildefonso.
As pessoas podiam pensar que o chão era uma melancia preta, mascarada de alcatrão…
— Podia ser, mas só se fosse no Carnaval…
O Amigo Ildefonso sentia-se baralhado e, ao
baixar os olhos, viu o papelinho a dizer «sapato»
colado ao sapato do Poeta Jeremias.
— E este papelinho a dizer «sapato», para
que serve?
— É para o caso de pensarmos que o
sapato era uma pizza Quatro Estações
e desatarmos a comê-lo com os atacadores e tudo.
— Seria uma grande indigestão,
lá isso seria!

— Está a ver, está a ver, Amigo Ildefonso? — insistia o Poeta Jeremias,
todo entusiasmado.
— Para dizer a verdade, ainda não estou a ver nada.
— Vou dar-lhe ainda outro exemplo. Se à noite, mesmo à noite,
quando nos desse o sono, fôssemos dormir para a gaiola do periquito
convencidos de que era a nossa cama, hã, hã?
— Cá por mim não fazia mal… Desde que levasse a minha almofada… Sem a minha almofada, já não consigo dormir como deve ser.
— E o Amigo Ildefonso acha por acaso que a sua almofada cabia
na gaiola do periquito?

O Amigo Ildefonso estava cada vez mais baralhado e pareceu-lhe que havia ali qualquer coisa que não fazia sentido.
Mas não foi preciso pensar muito nisso. Os papelinhos duraram
pouco tempo. O papelinho que dizia «chão» partiu colado à sola do
sapato do Professor Edgar e nunca mais ninguém o viu. Os papelinhos que diziam «janela» voaram num golpe de vento. O papelinho
«gaiola» foi comido pelo periquito da Amelinha Setôra. E, desta ou
daquela maneira, todos acabaram por desaparecer.

Passada a febre dos papelinhos, o Poeta Jeremias pôs-se um
dia a olhar à volta e deu com os
olhos numa grande ausência.
Como não passavam por ali
carros nem autocarros nem motorizadas, a Rua General Sarmento
e de Todos os Espantos não tinha
sinais de trânsito.
Mais uma vez, o Poeta Jeremias pôs-se a pensar. Pensou, repensou e chegou à conclusão de
que uma rua sem sinais de trânsito era uma rua muito triste. Quase tão triste como uma rua sem
portas nem janelas, sem meninos
a jogar ao berlinde, sem manjericos, nem malmequeres.

Os sinais são muito importantes. Ajudam as pessoas a saberem
para onde não devem ir ou para onde devem ir: para cima, para
baixo, para aqui ou para ali, para o lado do mar, para o lado da lua
ou até para outro lado qualquer.
O Poeta Jeremias resolveu então inventar novos sinais de trânsito
que ajudassem as pessoas que ali moravam a circularem melhor pela
rua fora, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.
Para isso, foi pedir emprestado à biblioteca pública o Código da
Estrada, para se inspirar nos sinais de trânsito que já existem, e inventar
sinais de trânsito novos e próprios para uma rua que não tem trânsito.

Depois de ler o Código da Estrada, o Poeta Jeremias resolveu começar pelos sinais de proibição,
que são sempre redondos como o sinal de trânsito
proibido.
Mas o que havia de ser proibido ali na rua?
Não se lembrou de nada. Não lhe apetecia proibir
nada, nadinha mesmo. Mas há coisas que é preciso
proibir a umas pessoas para que aquilo que fazem
não prejudique as outras.
— Ai, ai… — suspirou ele, um bocadinho aflito.
— O que é que eu hei de proibir? — e não conseguia
lembrar-se de nada. Proibir cantar…? Era o que
faltava! Proibir andar ao pé-coxinho? Porque é que
havia de ser proibido? Proibir os espirros? Um espirro é uma coisa que acontece naturalmente e não se
pode proibir!

De repente, veio-lhe à ideia a
Dona Choramincas Pingona, que
morava no n.º 23–A e que estava
sempre muito triste e a chorar. Foi
para ela que resolveu criar o seu
primeiro sinal de trânsito, o sinal
«É Proibido Estar Triste», e foi pô-lo à porta da casa dela.

Estava o Poeta Jeremias a colocar o sinal ao
lado da porta da Dona Choramincas Pingona,
quando ouviu um choro muito chorado e arrepiado,
e percebeu logo que era a propriamente dita Dona
Choramincas Pingona que estava a chorar, como
costumava fazer todos os dias a todas as horas.
Bateu à porta e, quando ela apareceu de lenço
na mão a enxugar os olhos, perguntou-lhe:
— Porque é que a Dona Choramincas está sempre triste e a chorar?
— Sei lá, sei lá! — respondeu ela. — Porque a vida
é triste, porque o candeeiro é triste, porque o tapete é triste, porque o arroz-doce é triste, porque
tudo é triste e só me dá vontade de chorar.
— E já experimentou rir? — perguntou-lhe o
Poeta Jeremias
— Rir? Rir!? RIR!? E não me batem se eu rir?
— Claro que não. E é melhor pôr-se a rir porque, a partir de hoje, é proibido estar triste.
O Poeta Jeremias apontou para o sinal « É Proibido Estar Triste» para que a Dona Choramincas
Pingona o visse bem.
Ela olhou para o sinal, abriu muito os olhos,
pensou, pensou, e disse:
— Bem… Se é proibido estar triste…

E nesse momento desatou
a rir e nunca mais parou de rir
durante 32 dias, 4 horas, 23 minutos e 47 segundos. Só depois
foi dormir.

A seguir vinham os sinais de perigo, que são
em forma de triângulo: servem para avisar os condutores para terem mais atenção aos perigos que
podem aparecer no caminho.
Há imensos perigos nas ruas e nas estradas a
que é preciso estar-se atento: o sinal que anuncia
proximidade de escola, de queda de pedras, de
lombas, de cruzamentos, de curvas apertadas, de
passagens de nível, e ainda o perigo de que o Poeta Jeremias mais gostava, o perigo de vacas.
Esse sinal aparece em sítios onde as vacas andam a passear sem ter quem tome conta delas. Podem vir para o meio da estrada, e os carros, se não
tiverem cuidado, vão contra elas.
Nos sítios onde há veados que podem surgir
na estrada, aparece o sinal de perigo de veados.
Na Terra do Pai Natal, onde há muitas renas,
aparece o sinal de perigo de renas.

O Poeta Jeremias bem desejava ter um sinal
de perigo de vacas na Rua General Sarmento e de
Todos os Espantos. A verdade é que não havia nem
nunca tinha havido nenhuma vaca ali na rua, nem
veado, nem rena, nem baleia, e ele até nem tinha
a certeza de haver sinais de perigo de baleias.

Como não havia vacas, nem veados, nem renas, nem baleias ali na rua, o nosso poeta resolveu
que tinha de inventar um sinal de perigo de algum
animal que vivesse ali, que se pudesse atravessar à
frente das pessoas e fazê-las cair.
O primeiro animal em que pensou foi o gato
Faraó, sempre à janela ao lado da Vizinha Etelvina.
Mas o gato Faraó nunca saía da janela, por isso
não constituía nenhum perigo.
Depois pensou no periquito, da Amelinha Setôra.
Mas o periquito da Amelinha Setôra estava sempre
na gaiola e também não constituía nenhum perigo.
A seguir pensou no porquinho-da-índia dos filhos do Senhor Braima e da Dona Cadija. Mas o
porquinho-da-índia passava o dia na gaiola, a correr dentro de uma roda.

Finalmente lembrou-se do Batatinha, o cãozinho pequenino e saltitão da Dona Belinha. Mas ela
levava-o todos os dias para o cabeleireiro, fazia-lhe
uns caracóis lindos quando não tinha freguesas,
trazia-o de volta à noite, e ele, mal chegava a casa,
corria para o sofá em frente à televisão e adormecia logo.
Não havia na rua nenhum animal que fosse
verdadeiramente perigoso. Contudo, lá por não serem perigosos, não deixavam de ter direito a um
sinal de perigo só para si. Por isso, o Poeta Jeremias
resolveu fazer os sinais de perigo de gato, perigo de
periquito, perigo de porquinho-da-índia e perigo de
cão, e ainda juntou um sinal de perigo de caracóis.
A Rua General Sarmento e de Todos os Espantos
ficou muito mais divertida.

A seguir, vinham os sinais de obrigação de
virar à direita ou à esquerda, redondos e azuis.
O problema é que, na rua, não havia nenhuma
direita nem nenhuma esquerda para onde se virar
sem bater com a cabeça na parede.
Por isso, em vez do sinal de virar para a direita
ou para a esquerda, o Poeta Jeremias resolveu colocar o sinal de obrigação de virar para cima.
— Olha lá… Como é que é possível uma pessoa
virar para cima? — resmungou o Abílio, que, além
de ser campeão de matraquilhos, era o melhor resmungador da rua e, por isso, passava o dia a resmungar. — Isso é um disparate! Virar para cima é
virar para o céu. Só um astronauta é que pode virar
para o céu!

— Ora aí está! — respondeu o Poeta Jeremias
todo feliz. — Fiz este sinal para o dia em que aqui
aparecer um astronauta com o seu foguetão. Se não
tiver o sinal, como é que ele sabe o caminho para
o espaço intersideral?
O Abílio não percebia nada de astronautas
nem de foguetões nem de nada que não fosse matraquilhos. Por isso, achou que aquele sinal tinha
sido mesmo muito bem inventado, deu os parabéns
ao Poeta Jeremias e foi à procura de alguém que
quisesse perder com ele um jogo de matraquilhos.

Foi assim que nasceu o sinal de croquetes em
frente, que o Poeta Jeremias pôs um bocadinho
antes de chegar à porta do Senhor Braima.

— Senhor Braima, Senhor Braima! — apareceu
então a Dona Belinha a chamá-lo. — Preciso muito de uma travessa de croquetes para amanhã.
O meu marido vai chegar do mar da China.
O Senhor Braima era um grande cozinheiro e
fazia uns croquetes de comer e chorar por mais.
Até recebia encomendas de pessoas que queriam
croquetes para uma festa, para um lanche especial ou apenas para responder a um furioso ataque
de apetite.
Era preciso um sinal de croquetes para as pessoas saberem onde podiam encomendá-los. Para
isso, o Poeta Jeremias voltou a consultar o Código
da Estrada, mas lá não encontrou croquetes. Quer
dizer, não havia sinais de croquetes.
Havia sinais que informam os condutores de
que, um pouco mais à frente, encontram uma bomba
de gasolina, um telefone, um restaurante, um hospital, um parque de estacionamento, um local para
fazer piqueniques… Mas não havia nenhum sinal
de croquetes.

E foi um nunca mais acabar de pedidos de sinais. Tantos foram os que o Poeta Jeremias fez, que
não parou de trabalhar durante 3 meses, 2 semanas, 5 dias, 7 horas, 16 minutos e 34 segundos, momento exato em que acabou o último sinal e caiu
para o lado, completamente derreado, quer dizer,
muitíssimo cansado.
Os moradores da rua resolveram então fazer
uma grande festa para inaugurar os sinais, colocando-os nos seus devidos lugares. Assim, todos
podiam circular melhor naquela rua tão diferente
de todas as outras.

Quando o filho mais novo do
Senhor Braima, o Braiminha,
viu aquele sinal, pediu logo
que o Poeta Jeremias fizesse
um sinal de bolas de Berlim.

O filho do meio, o Coli, pediu
para fazer um sinal de bolo
de arroz.

O Samba, que era o mais velho dos três, pediu um sinal de
batatas fritas.

A Dona Belinha encomendou
um sinal de pudim flan.

A Vizinha Etelvina pediu um
sinal de pastéis de nata.

A Dona Choramincas Pingona, que agora vivia muito feliz,
sem chorar, e gostava muito de cozinhar e mais ainda
de comer, pediu um sinal de
frango assado.

O Abílio Campeão de Matraquilhos pediu um sinal de bife
com ovo a cavalo.

O Professor Edgar pediu um
sinal de mil-folhas, que não
era um livro mas um bolo.

Tinham sido tantos os sinais que o Poeta Jeremias tinha feito que, no dia da inauguração, quase
não se conseguia circular na Rua General Sarmento e de Todos os Espantos. Mas os moradores estavam muito animados e felizes.
Todos se vestiram a rigor. A mais bonita era a
Dona Cadija. A mais bem penteada, como é natural, era a Dona Belinha. A gravata mais bonita não
era uma gravata, era o laço do Professor Edgar.
A Amelinha Setôra trazia na mão a gaiola com
o periquito. A Vizinha Etelvina trazia numa cestinha
o gato Faraó. A Dona Belinha trazia o Batatinha

todo cheio de caracóis e lacinhos cor-de-rosa.
Todos davam palmadinhas nas costas, beijinhos e abraços ao Poeta Jeremias, que tinha feito
uma obra extraordinária.
O Amigo Ildefonso tocou concertina. O Senhor
Braima, além de ter feito uns croquetes deliciosos,
tocou um instrumento africano chamado kora. E, às
duas por três, ele e o Amigo Ildefonso descobriram
que os dois instrumentos a tocar juntos faziam uma
música muito bonita. Tanto se entusiasmaram, que,
depois de a festa acabar, ainda ficaram a tocar juntos pela noite fora.

O Abílio Campeão de Matraquilhos perdeu-se
no meio dos sinais e, se não fosse a Amelinha Setôra,
que gosta de ensinar toda a gente, ainda hoje não
tinha conseguido encontrar a porta da sua casa.
E, naquela rua que tinha dois nomes ao lado
um do outro, onde não passavam automóveis nem
camionetas nem motorizadas e, por isso, os sinais
não serviam para nada, todos perceberam muito
bem que há coisas que não servem para nada mas
podem servir para rir, para brincar e para tornar
mais forte a amizade que temos uns pelos outros
e que é a coisa que tem mais utilidade no mundo.

