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— Vou visitar a minha infância! — disse o meu
avô naquele dia. — Vou visitar o tempo em
que eu era pequenino.
Olhei para ele a sorrir.
— Tens a certeza de que já foste pequenino,
avô?

— Ora! Claro que fui. E hoje vou começar
a inventar a minha vida outra vez.
O meu avô tinha chegado à reforma. Quer
dizer, tinha passado a vida toda a trabalhar
e agora já não tinha mais de trabalhar.
— E estás satisfeito, avô?
— Bué!

— Bué?! Isso não é maneira de um avô falar!
— A partir de hoje, passa a ser! — respondeu-me ele, dando
um saltinho no ar que o fez bater na cristaleira da sala de
jantar, escorregar no tapete, cair e levar na cabeça com
dois copos daqueles de que a mãe gosta muito e que só não
se partiram por sorte.
Vá lá, vá lá! O que vale é que o avô não se aleijou.
Mas aquela queda era o prenúncio que vinha anunciar
um dia cheio de confusões.

— Olha lá, Chico, onde julgas tu que vais? — perguntou-me
o meu avô quando me viu de mochila às costas, preparado
para o acompanhar.
— Vou contigo visitar a tua infância, avô.
— E hoje, não tens aulas?
— Não. Hoje também começa a minha reforma!
— Tu, na reforma?! Deixa-te lá de histórias. Não tens idade
para ter reforma.
— Está bem… Não é a reforma propriamente dita, avô.
Mas são as férias que começam hoje. Também não tenho
de ir trabalhar.
— Hoje?! Começam as férias? Mas quais férias?
— As férias da Páscoa, avô!
— Aaaaaaaaaaaaaahhh… É uma reforma pequenina.
Férias da Páscoa são para aí quinze dias. Isso é
poucochinho… Temos de nos despachar para aproveitar.

O meu avô dirigiu-se à porta, mas parou subitamente e ficou
a olhar para o teto.
— O que é que tens, avô? Estás triste? Tens pena de já não
ir trabalhar?
— Qual quê! Estou mas é a pensar por onde havemos
de começar. Hoje é um dia muito feliz para mim. A partir de
agora, vou poder dedicar-me a não fazer nada.

— Não fazer nada é muito aborrecido, avô.
— Estás muito enganado. Não fazer nada é uma das melhores
coisas que há no mundo!
Com esta é que o meu avô me deixou abananado. Olhou
para mim e deu uma daquelas gargalhadas que mais
ninguém sabe dar.

— Já te deixei baralhado. Deixa-me explicar: não fazer
nada não é o mesmo que ficar parado a olhar para ontem.
— Não estou a perceber, avô. Afinal, não fazer nada não
é não fazer mesmo nada, nadinha, nadinha?

— Claro que não. O que quero dizer é que não fazer nada
é fazer coisas diferentes do que é costume. Passear, olhar
para o rio, ler romances, dizer poesia em voz alta, ir ao teatro
e ao cinema, aos museus, visitar os amigos…

O meu avô Jaime era mesmo um avô especial. Um bocadinho
ao contrário das outras pessoas.
— Vamos começar pela rua onde nasci.
— Tu nasceste na rua?
— Não. Que disparate. Nasci em casa. O que queria dizer
é que vamos visitar a rua da casa onde nasci.
— Tu não nasceste na maternidade, como toda a gente?
O avô suspirou de impaciência.
— No tempo em que nasci, havia muita gente que nascia
em casa. Quando chegava a hora, chamava-se uma parteira
e os meninos nasciam em casa. Só iam para o hospital se
houvesse algum problema complicado.
— E contigo, não houve problemas?
— Comigo foi trigo limpo, farinha Amparo.
— O que é que isso quer dizer, avô?
— Quer dizer que foi de trombas.
— De trombas?

— Sim. De trombas, de caras, de caretas… Foi fácil, percebes?
Bué de fácil.
— Lá estás tu! Achas bem um avô da tua idade usar essas
palavras… as trombas e os bués e sei lá que mais?
— O senhor meu neto é chatinho de aturar. Depois falamos
sobre isso. Agora já estamos atrasados. Vamos mas é
embora!
O avô Jaime virou costas e saiu porta fora com uma
velocidade que até parecia um foguete. Mas logo à saída…
— Avô, toma cuidado. Olha que ainda cais!
— Caio lá agora!
Só o ouvi escorregar nos degraus, sair pela porta da rua aos
trambolhões e só parou… só parou… só parou quando ouvi:
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Os travões de um automóvel.

O avô Jaime tinha ido até ao meio da rua até ficar
a centímetros do automóvel, que só por um pouco tinha
parado a tempo antes de lhe bater.
— Avô!! — gritei, e quando cheguei à rua até fiquei
sem respiração.
— O senhor não tem juízo na cabeça?! — Toda aflita,
a condutora do automóvel saltara cá para fora e olhava
para o avô Jaime como se fosse um miúdo que tinha saído
desatinado da porta da escada, sem pensar em nada
nem ter nenhum cuidado. — O senhor não tem juízo na
cabeça? — repetiu.
— Tenho… Mas de momento o meu juízo está de folga…
A senhora deitou as mãos à cabeça e suspirou:
— Ai, que me calhou um maluquinho!
O avô Jaime acalmou-a logo.
— Não, minha senhora, não sou maluquinho. O problema
é que acabei de entrar na reforma.
— Acho muito bem — disse a senhora, a tentar acalmar-se. —
— Mas atravesse a rua com cuidado, se ainda quer gozar
a sua reforma com saúde!
— A culpa foi da senhora, que entrou indevidamente pela
minha infância fora…
— Essa agora! Então a culpa agora é minha?
A senhora pôs-se de novo tão furiosa que até parecia um
dragão a deitar fumo pelos olhos.
— É que na rua onde nasci não passavam automóveis, está
a perceber, minha senhora?
Resolvi ajudar o meu avô, mas tenho a impressão de que não
foi da melhor maneira. Virei-me para a senhora e disse-lhe
muito a sério:
— É verdade, minha senhora. Na rua em que o meu avô
nasceu, não passavam automóveis. Lembro-me muito bem.
Não percebi bem porquê, mas a senhora ainda ficou
mais irritada.
— Ai, lembras-te? Olha que dupla! Tal avô, tal neto!

A senhora entrou para o automóvel, bateu com a porta e afastou-se rapidamente. O avô Jaime encostou-se à montra da loja de
móveis do senhor Alfredo e desatou a rir-se à gargalhada.
— Boa, Francisco!
— Boa o quê, avô?
— Essa de dizeres que te lembravas muito bem de quando nasci.
— Foi só para ver se te salvava.
O avô ria-se cada vez mais até dar uma pancada com as
costas no vidro e logo apareceu o senhor Alfredo, todo aflito.
— Ó senhor Jaime, afaste-se da montra, que ainda me parte
o vidro!
Peguei no braço do avô Jaime, levei-o a desencostar-se da
montra e disse-lhe um pouco mais à frente:
— Avô… Tenho a impressão de que nós os dois temos de ter
uma conversa muito séria.
O avô Jaime olhou para mim, levantou as sobrancelhas com
um ar muito ingénuo, como se não tivesse acontecido nada.
— Uma conversa muito séria, porquê? A esta hora, ainda por
cima? Vamos mas é andando.

O avô começou a descer a rua em passo acelerado. Fui atrás
e agarrei-o pela manga do casaco.
— Acho que não nos portámos bem com aquela senhora
do automóvel…
— Ela ia-me atropelando e nós é que não nos portámos bem?
— Ó avô… Tu é que te meteste à frente do carro! Ela não teve
culpa nenhuma. Tens de ter cuidado a atravessar a rua.
— Olha para isto: o meu próprio neto a criticar a maneira
como atravesso a rua. Sabes quantas ruas já atravessei na
minha vida? Milhares de ruas, milhares!
O avô Jaime deu mais dois ou três passos e parou.
— Achas mesmo que eu é que tive culpa?
— Acho.
— Se calhar tens razão…

— O que eu gosto mais é o de frutos do bosque… E de pistácio.
— Pistácio…? Naquele tempo não havia esses sabores todos
que há agora. E aquele de que eu gostava muito, mesmo
muito, era o de morango, vermelhinho como aquele sinal ali
à frente…
Apontando para o sinal vermelho para os peões, o avô
começou a atravessar a rua.

Passado o episódio do carro, continuámos pela rua fora.
Íamos começar pela loja onde o avô comprava gelados
quando tinha a minha idade.
— Quando o dinheiro dava para gelados… Vivíamos com
muitas dificuldades naquele tempo.
— E de que gelados gostavas mais, avô?
— Gostava de limão… de chocolate… de baunilha….

Tive de o agarrar.
— Avô!
— O que foi?
— Se continuas assim, vou-me embora
para casa.
— Mas o que é que eu fiz agora?
— Atravessaste com o sinal vermelho.
— Estava a pensar nos gelados e…
— Tens de pensar que, se cada um fizer o que
lhe dá na cabeça, andar na rua torna-se
uma balbúrdia! Tens de respeitar os outros!

— Sempre respeitei os outros!
— É verdade. Lá em casa sempre respeitaste
toda a gente. Mas na rua…
O avô Jaime suspirou, olhou para mim
com aquele sorriso que até parece que
nos acende o sol dentro do coração.
— O senhor meu neto está a dar-me cá
umas lições…!
— E não tenho razão?
— Tens. E daqui a bocado quem te dá lições
sou eu.

O gelado era mesmo bom. Agora já havia
outros sabores.
O avô escolheu um de morango. Eu escolhi
um de pistácio. Um vermelho e outro verde.
— São as cores da bandeira nacional, já viste?
O avô apontou para a bandeira vermelha
e verde lá no alto. Estávamos no Castelo
de São Jorge, a olhar para a cidade de
Lisboa e a lamber dois gelados com as cores
da bandeira nacional.
— Mas nem sempre a bandeira portuguesa
teve estas cores — explicou o avô.
Isso é que eu não sabia.
— Esta bandeira tem poucos anos. Dantes,
a bandeira portuguesa era azul e branca.

A bandeira vermelha e verde só foi adotada
depois da República. Em 1911.
— E dizes tu que tem poucos anos?! Bolas, avô!
Mil novecentos e onze já foi há muito tempo!
— Ó Chico, sabes quantos anos tem Portugal?
Para dizer a verdade, eu não sabia.
— Portugal faz novecentos anos em 2041.
Tem quase novecentos anos!
Fiquei a pensar que o nosso país já é mesmo
muito velhinho. Mas tinha os olhos presos
à cidade e ao Tejo lá em baixo.
— A cidade vista daqui é tão bonita…

— Imagina lá tu os guerreiros de D. Afonso
Henriques a subirem por aqui acima para
conquistar o castelo aos Mouros!
Pus-me a imaginar. Era preciso ter muita
coragem para se meterem naquela aventura.
Deviam ser guerreiros muito valentes.
— Qual quê! Eram feitos da mesma massa
que nós. Era preciso avançar e lá vinham eles.
Não me parecia que eles fossem mesmo
como nós.

— Mesmo mesmo, não sei. Só sei que é
deles que descendemos. Era uma mistura
de gentes e raças. Havia visigodos, celtas,
iberos como o Viriato, mouros, judeus e sei
lá que mais… E esta mistura é que deu
o povo português!
— E agora também há ucranianos, brasileiros,
chineses, cabo-verdianos, angolanos…
— Isso mesmo. E qualquer dia todos eles são
portugueses também.

Ali de cima a cidade estava cheia de História e de
histórias. O avô contou a conquista do castelo aos Mouros
com uma grande teatrada, a fingir-se de D. Afonso
Henriques e de mouro, e contou depois a história de
Martim Moniz, que morreu entalado na porta do castelo
para os mouros não a fecharem e os guerreiros lusitanos
poderem entrar.

Depois apontou para o Tejo, lá em baixo, tão largo
e manso, e pôs-se a contar a partida das caravelas que,
no tempo de D. João II, foram descobrir novas terras em
África e o caminho marítimo para a Índia.
E ainda apontou, lá em baixo, as ruelas perto do rio onde
Camões andava sempre metido em brigas e espadeiradas,
ou a dizer poemas às raparigas que estavam à janela.

— Mas isso foi antes do terramoto de 1755. Foi tão grande,
que ficou destruída toda a parte baixa da cidade, lá em baixo,
vês? E sabes quem dirigiu o projeto para reconstruir a cidade?
— Por acaso sei! — Também gosto muito de História. — Foi o
Marquês de Pombal.
— E foi ali também, do Terreiro do Paço, que subiram para
o Largo do Carmo os capitães do 25 de Abril com os seus
tanques, para acabarem de uma vez por todas com o
fascismo, o tempo mais negro que esta cidade conheceu.
Chorei tanto nesse dia.
— Choraste? Ficaste triste?
— Claro que não. Chorei de alegria, uma alegria enorme!
Não imaginas, depois de quarenta e oito anos em que não
podíamos nem miar, de repente, começarmos a falar com
toda a gente no meio da rua, a dar abraços e a cantar as
canções do Zeca Afonso.

— Caramba, avô! A olhar daqui e a ouvir-te contar essas
histórias todas, é como se a cidade fosse um livro, não é?
— Cá de cima, podemos contar muitas histórias. Mas lá em
baixo, pelas ruas fora, também há muitas histórias. Diferentes.
Histórias de pessoas que viveram naquelas casas, debaixo
daqueles telhados, pessoas que estendiam lençóis brancos
naquelas janelas, oficinas com homens que tinham ofícios
que hoje já não existem, correeiros, douradores…
— O que são correeiros, avô?
— Eram homens que faziam correias de cabedal. E há muita
coisa que podes procurar na Internet. Agora vamos descer
por aí abaixo!
O avô deu-me a mão e virámos costas à cidade, vista cá de
cima, para descermos a caminho da cidade vista lá de baixo.
— Agora é que te vou mostrar a rua onde nasci.

Descemos por ruas e ruelas. O avô não me largava a mão,
como se fosse eu a conduzi-lo. Mas não era. Ele é que sabia
os caminhos todos. Seguia em passo acelerado e, de repente,
parou junto ao corrimão de umas escadinhas. Olhou para
mim como se estivesse para fazer uma malandrice.
— Achas que posso descer pelo corrimão?
— Ó avô, onde é que já se viu isso?
— Qual é o problema?
— O problema é que… o problema é que as pessoas vão ficar
a olhar para ti e.…
— Desde que não faça mal a ninguém…
O avô Jaime tinha razão: desde que não fizesse mal a
ninguém… Mas quem passasse por ali e o visse naquele
disparate havia de pensar…
— Podem pensar o que quiserem! Agora estou reformado
e sou livre de fazer o que quiser!
Fiquei cheio de inveja do avô.
— Achas que também posso escorregar pelo corrimão?
— Claro que podes! Se eu posso, tu também podes!
Ao dizer isto, o avô Jaime montou-se no corrimão e
deixou-se escorregar por ali abaixo. Logo a seguir fui eu.
Duas senhoras que iam a passar ficaram de cara à banda
a olhar para ele e para mim.
— Olha o maluco do velho! — disse uma delas.
— Ainda vai cair! — disse a outra.
E caiu mesmo. Quando chegou ao fim
do corrimão, CATRAPUM!

Eu ia caindo em cima dele. Mas, lá consegui saltar para
o lado, fui ajudá-lo a levantar-se e a sentar-se num degrau.
— Bolas, que ainda me aleijei! Dantes eu descia este
corrimão na ponta da unha.
— Mas isso era dantes, avô. Tens de pensar que já não
és um menino!
— Tens razão, Chico… Estas pernas já levam muitos
quilómetros de andamento — disse ele, um bocadinho
desanimado, enquanto esfregava os joelhos. Mas ao fim
de pouco tempo já se queria levantar. — Dá-me uma
ajudinha. Isto passa. Já estamos perto.
— Cuidado, avô.
Ajudei-o, ele agarrou-se ao extremo do corrimão e lá
se conseguiu levantar.
— É já ali… — apontou ele. — Depois daquela esquina fica
a mercearia do senhor Silvino.
Começou a andar, mas ainda a coxear e a apoiar-se em mim.
— Vais ver a maravilha que é a mercearia do senhor Silvino.
O bacalhau pendurado, o grão e o feijão nas tulhas,
o cheirinho do café, a manteiga vendida ao peso, os nougats,
os rebuçados de alteia e mel…
Eu já estava a ficar todo guloso e cheio de curiosidade para
ver aquela mercearia, do tempo em que o avô era pequenino.
Mas percebi rapidamente que isso fora há muito, mas mesmo
muito, tempo.
Devagarinho chegámos à esquina, virámos à esquerda
e demos com um letreiro: LOJA XING LING PÓ.

— O que terá dado ao senhor Silvino para mudar o nome
à mercearia? — disse o avô Jaime, e avançou a passos largos
por aquela loja, que já não era a mercearia do senhor Silvino.
Olhou em redor um pouco espantado. — As coisas mudaram
muito…
— Avô… Isto já não é a mercearia do senhor Silvino…
— E julgas que não percebi? Está tudo diferente! — disse ele.
— Ali era a tulha do feijão.
Do balcão, o filho do senhor Xing Ling Pó disse:
— Ali feijão, não. Ali sapatos senhoras.
O avô encolheu os ombros, aproximou-se do sítio dos
guarda-chuvas e disse:
— Aqui era o bacalhau!
O filho do senhor Xing Ling Pó veio atrás dele.
— Bacalhau não. Guarda-chuva.
— Dantes! O bacalhau era dantes! — explicou o avô.
O filho do senhor Xing Ling Pó desatou a rir-se.
— Dantes… — hesitou. — Bacalhau para tapar cabeça
da chuva?
Desatámos todos a rir, a pensar que um bacalhau seco
podia ser um guarda-chuva.

O que vale é que estava um dia de sol. Logo que saímos da
loja chinesa, apareceu um senhor muito alto, que abriu muito
os olhos ao ver o avô Jaime e o envolveu num abraço que
nunca mais acabava.
— Olha o meu menino! — disse o senhor, e fiquei de boca
aberta. Como era possível tratar por «menino» o meu avô,
que até já estava na reforma?
— Olha o Zeca Girafa! — respondeu o avô Jaime de dentro
do abraço.
— Já não nos vemos há uns cinquenta e… Cinquenta e não
sei quantos anos. Desde a quarta classe!
Afinal estava tudo explicado. Já não se viam desde o tempo
em que eram meninos e andavam na escola primária, que
era como se chamava naquele tempo o primeiro ciclo.
O senhor Zeca Girafa afinal chamava-se Salsinha. Girafa era
só alcunha por ser muito grande.
— Chamávamos-lhe Zeca Girafa porque ele ainda era
pequenino e já era um grande matajolas! — disse o avô.
Matajolas?!

O avô saía-se com cada uma! Aquela palavra, eu não conhecia.
— Matajolas quer dizer grandalhão, muito alto, estás a
perceber? — explicou-me o senhor Girafa, quando viu que
eu não tinha percebido.
— Grande Jaime, o que fazes tu agora? — perguntou o senhor
Salsinha, depois de uma grande palmada amiga nas costas
do avô que lhe ia fazendo saltar os dentes postiços.
— Reformei-me e resolvi mostrar a nossa rua ao meu neto.
— Este cavalheiro é que é o teu neto? Vê-se logo. É a tua
cara chapada! — disse ele, a apontar para mim do alto
da sua altura e a estender-me uma mão enorme para me
cumprimentar.
— É, sim senhor. É o Chico — disse o meu avô, todo orgulhoso.
— Também tenho uma neta. Uma miúda muito gira. Hás de
conhecê-la mais logo, Chico. É a Constança. — Mas logo
o senhor Girafa se voltou para o meu avô Jaime. — Era o
Pirolito, o teu avô! Gostava muito de beber pirolitos!
— Gostava mesmo — e voltando-se para mim, o avô
explicou:— Era uma bebida que havia dantes. Vendia-se ali
na mercearia do senhor Silvino.

— Que saudades tenho daquele tempo! E da professora
Idalete! — O meu avô e o senhor Girafa estavam mesmo
felizes por se encontrarem.
— E a professora Idalete, o que é feito dela? — perguntou
o meu avô.
— Está velhinha, mas continua com aquela cabecinha de ouro.
Ainda mora ali no número 27. Queres ir visitá-la?
— Achas que ela ainda nos dá uns valentes puxões de orelhas?
Desataram os dois a rir-se e lá fomos a caminho do número 27.
E eu a pensar que, se fora professora do meu avô, que já era
velhinho, a dona Idalete devia ser mesmo muito velhinha.
Para lá do tempo dos dinossauros.

— Olha o Jaime! Quem havia de dizer. Como
estás crescido, rapaz!
A professora Idalete era, afinal, uma senhora
velhinha mas toda lampeira, como diz o avô.
Quer dizer, não estava nada coxinha nem
corcovada, como alguns velhinhos estão.
— Entrem, rapazes. Entrem.
Os rapazes eram o meu avô e o senhor
Girafa. Se eram rapazes, eu era o quê?
— E este menino, quem é? — perguntou ela,
fazendo uma festa boa na minha cabeça.
— É o Chico, o meu neto. Melhor aluno do
que eu era! Tem cá umas notas!
A professora Idalete foi-nos fazendo entrar
para a sala enquanto me dizia:

— Ainda bem que és bom aluno! O teu avô
também era muito bom aluno. Um rapaz
muito inteligente. Mas ainda tive de lhe dar
unas bons puxões de orelhas! Fazia cada
maroteira!
— E ainda faz, senhora professora… Eu é
que não posso estar a dar-lhe puxões de
orelhas…
A professora Idalete, o senhor Girafa e o
avô Jaime desataram todos a rir-se.
— Sentem-se, por favor — disse ela. — Vou
servir-vos um licorzinho cá dos meus —
—serviu uns calicezinhos de licor de
tangerina aos mais velhos e um sumo de
laranja a mim.

Estivemos ali à conversa na sala da professora Idalete com
muitos naperons em cima das coisas e um aparelho de rádio
ao lado da televisão.
— Estás a ver, Chico? Quando nasci, não havia televisão —
disse o avô, e o senhor Girafa acrescentou:
— Era pela rádio que sabíamos as notícias, ouvíamos os jogos
de futebol…
— E as novelas! Havia aquela Simplesmente Maria, que era
tão linda… — comentou a professora Idalete, com os olhos
todos brilhantes.
O avô estava cheio de vontade de ir cumprimentar outras
pessoas da rua, por isso fizeram-se as despedidas e saímos,
com a promessa de voltar em breve.

Cá fora, o avô olhou em redor tentando relembrar os tempos
antigos e as pessoas que ali tinham vivido.
— Lembras-te da oficina do Teodoro sapateiro, naquela cave
do prédio das Umbelinas? — perguntou o senhor Girafa.
— Éramos fregueses garantidos. Com o que andávamos
a correr e a saltar todos os dias, não havia mês que não
tivéssemos de entregar os sapatos às mãos do velho Teodoro
— lembrou o avô, para logo virar o olhar na direção de outra
casa, com uma sombra de tristeza, cobrir-lhe a cara. — Naquela
porta ali, morava o meu tio Gervásio, que morreu na guerra
em Angola…
— Tens sorte, Chico — disse-me o senhor Girafa. — Agora,
no teu tempo, Portugal já não tem guerras. Mas há sempre
muitas guerras no mundo.

O senhor Girafa foi buscar a casa umas tábuas com rodas,
que pareciam uns skates à moda antiga.
— Ainda tens isso guardado? — perguntou o meu, avô todo
feliz. — Fomos nós dois que os fizemos!
— Nós dois e o miúdo do Abílio, o Pinóquio.
— Que passava o tempo a dizer mentiras.
— Mas agora é um senhor muito importante. É da
administração de um banco. Já não deve saber andar
numa coisa destas.
— E nós, achas que ainda sabemos?
Deitei as mãos à cabeça.
— Ó avô, ó senhor Girafa…
Nem me ouviram. Cada um sentou-se numa daquelas
tábuas e deixaram-se ir por ali abaixo numa velocidade
cada vez maior.
Só tive tempo de gritar:
— Avô! Senhor Girafa! Cuidado! Parem!
PÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSSSS! CATRAPÁS, PÁS, PÁS!

Não pararam, e foram de encontro aos caixotes de frutas
e hortaliças de uma loja ali na esquina. A dona da loja veio
a correr, de mãos na cabeça.
O meu avô, todo torcido e aflito das costas, ainda teve forças
para perguntar:
— Quem é ax senhora? O que é que está aqui a fazer? Isto era
a loja da dona Balbina!
— A loja agora é minha! Sou a Hortênsia, filha da Balbina!
Hortênsia e Balbina… Já ninguém se chama assim. São mesmo
nomes antigos.
Ela não se calava:
— Não têm vergonha nenhuma, na vossa idade a fazerem
estes disparates?
Estava mesmo furiosa, a dona Hortênsia.
— Tem toda a razão, minha senhora — disse-lhe eu. — Mas quem
lhes vai conseguir meter juízo na cabeça? — Andam a visitar
a infância deles…

— Este aqui é o Salsinha, que eu conheço muito bem. E o senhor,
quem é?
— Sou o Jaime.
— Aiiiiiii… Já ouvi falar de si. A minha mãe bem dizia que
havia aqui na rua um miúdo chamado Jaime, que era o maior
malandro do bairro!
O avô respondeu com humildade, como se lhe tivessem feito
um elogio.
— Exageros…
— E agora, quem me paga o prejuízo? — perguntou ela, de
mãos nas ancas e cara de poucos amigos.
O senhor Salsinha e o meu avô pagaram entre os dois os
prejuízos todos e arrastaram a dona Hortênsia para uma
grande gargalhada, a culminar aquela festa tão desatinada.
Como o dia começava a cair, acabaram aos abraços, e o
avô Jaime prometeu que havia de voltar ali em breve para
continuar a visitar as pessoas da rua onde um dia nasceu.

Ao fim do dia, voltámos a casa cansados mas felizes. Fora muito
bom visitar a infância do avô Jaime.
É claro que ele precisa de aprender a andar pela rua com mais
cuidado e a ter mais respeito pelas outras pessoas, mesmo
sabendo que as coisas hoje são muito diferentes do tempo
em que ele era pequeno.
Apesar disso deu-me uma grande lição. Além de ser uma
cidade linda, Lisboa é como se fosse um grande livro de
História em que cada esquina é uma página. E cada janela
ou cada porta lembra a história de pessoas que ali nasceram,
brincaram, viveram, sofreram, sonharam e um dia morreram
na guerra ou ficaram velhinhas e tiveram de partir.
Quero voltar a visitar a cidade e ouvir o meu avô Jaime a contar
todas essas histórias, grandes e pequeninas, que fazem o grande
e maravilhoso livro de História que é a cidade de Lisboa.

