QUINTA-FEIRA
Querido Diário,
Nem sei bem o que me está a deixar
mais ansiosa: se o facto
de continuar de castigo e sem
telemóvel, se o início das aulas
do 6.o ano se aproximar
perigosamente. Só sei que anda aqui
um nervoso miudinho que não
me deixa sossegar.
Os meus pais zangaram-se comigo
a sério – e pior: zangaram-se
um com o outro por minha causa.
Nunca os tinha visto discutir assim.
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O que deixou uma nuvem negra
a pairar por cima da minha cabeça.

Sinto-me culpada por termos
perdido o avião no regresso
de Londres, claro, mas o mais grave
é que nem sequer tenho desculpa
para me ter atrasado tanto.
Aconteceu, simplesmente.
Se calhar, os meus pais têm razão
e o meu cérebro está mesmo
a mudar e estou mesmo a tornar-me
uma adolescente.
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CÉREBRO
DE CRIANÇA

CÉREBRO
DE ADOLESCENTE

Desde que não fique tão irritante
como o meu irmão, tudo bem.
Mas, se for assim, não deviam dar-me
um desconto? Perdoar-me
e seguir em frente?
Não é, de todo, o que está
a acontecer.
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SEXTA-FEIRA
Apesar de estar sol, calor, um dia
lindo, o ambiente continua negro
cá em casa. E que melhor desculpa
para fugir daqui do que ir passear
o Iutub?
Ai que saudades que eu tinha
do meu Iutubezinho! Cãozinho mais
fofo da dona. Quando regressámos
de férias e nos viu entrar em casa,
ficou TÃÃÃÃÃÃOOOOO entusiasmado!
Parecia que nem sabia o que fazer.
Ora ladrava, ora saltitava, ora se
atirava para cima de mim, ora me
lambia, ora corria em círculos, ora
se punha em pé nas patas de trás…
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Mais parecia um número de circo.
Claro que tive de o deixar dormir
na minha cama (espero que a mãe
não descubra, senão estou feita!).
Que miminhos tão bons!
Estava à espera de encontrar
alguém com quem conversar
no parque durante o nosso passeio,
mas não estava lá ninguém. Talvez
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tenham ido todos para a praia,
aproveitar os últimos dias antes
de as aulas começarem. Pena.
Já tenho saudades do pessoal.
Ainda por cima, nem sequer posso
saber onde andam, uma vez
que continuo sem telemóvel.
Nem WhatsApp, nem SMS,
nem TikTok… Porque é que os pais
exageram sempre nos castigos??
Como se um dia sem telemóvel não
fosse tortura suficiente. Se algum
dia for mãe – e ainda existirem
telemóveis nessa altura –, prometo
que não vou dar castigos aos meus
filhos.
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[…]
Quer dizer, a não ser que sejam
umas pestes. E que mereçam. Bem,
logo se vê, não vale a pena estar
a pensar nisso agora, certo?
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DOMINGO
«Francisca, começa por elaborar
uma lista do que deves fazer para
te tornares mais responsável.»
«Francisca, vai pôr o lixo
ao contentor, por favor.»
«Francisca, e se fosses
rever a matéria
de Matemática, antes
que comece o ano?»
«Francisca, tens tanto tempo
para ler, onde está o teu livro
novo?»
«Francisca, anda pôr
a mesa, anda!»
«Francisca, aproveita para ver
documentários e aprender
coisas interessantes.»

«Francisca, não te esqueças
de fazer a tua cama.»
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«Francisca, já começaste
a olhar para as matérias
que vais dar?»
«Francisca, a louça ainda está
na máquina.»

«Francisca, vai lá rabiscar
naquele teu caderno
ou diário ou lá o que é.»
«Francisca, é preciso apanhar
o cocó do Iutub que ficou
à porta.»

«Francisca, aproveita para
pensar e refletir.»

Mas quantas ocupações conseguem
os meus pais arranjar para mim
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cada vez que lhes peço o telemóvel
de volta??!
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SEGUNDA-FEIRA
Uma semana. Uma semana. UMA
SEMANA é tudo o que me resta
antes do regresso à escola.
Como é que as férias passaram
tão depressa?!
A minha escola teve, finalmente,
o bom senso de organizar
um programa de reutilização
de manuais escolares. Uma ideia tão
simples e tão brilhante! Se cada
aluno, em cada ano, tiver sempre
manuais escolares novos, imagine-se
quantas árvores e quanto papel
será desperdiçado!
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Se podemos reutilizar os manuais
dos alunos que já não precisam
deles, poupamos o ambiente, e os
pais poupam nas despesas.
Hoje fomos à escola entregar
os meus livros do 5.º ano
e já trouxemos manuais para o 6.º ano.
Grátis, com-ple-ta-men-te grátis.
Palmas para a minha escola!
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Assim que tiver o meu telefone
de volta, vou gravar um vídeo para
o

para tentar que esta iniciativa
chegue a mais e mais escolas.
NÃO

ao desperdício!

SIM

ao
reaproveitamento!

Quando cheguei a casa, fiz logo
uma limpeza ao meu armário
e à minha secretária, para arrumar
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os livros seminovos. Agora
já está tudo direitinho e arrumado,
pronto para o início do ano escolar.
Os livros que trouxe estão mesmo
impecáveis. Tenho folheado alguns
– não penses que é porque estou
interessada nas matérias, querido
Diário, nem pensar! É mesmo só
porque gosto do cheiro dos livros…
– e descobri que, em algumas
páginas, há exercícios feitos.
Iuuhhuuu!!! Obrigada, coleguinha,
quem quer que sejas, por me
poupares trabalho!
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Espera, mas agora estou intrigada
com as iniciais que estão
na primeira página de todos
os manuais:

O que será isto? Direção-Geral
da Saúde? Não faz sentido nenhum.
Será de alguma Daniela?
De um Diogo? Não estou a ver.

Mas que grande pontaria. Então não
é que fiquei com os manuais
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do David? O David, esse mesmo!
Claro, como é que não me lembrei
antes? DGS = David Guedes Sousa!
E eu que pensava que não ia voltar
a ver o David tantas vezes, agora
que ele passou para o secundário…
Afinal, vai estar mais perto de mim
do que imaginava.

Que alegria parvinha é essa,
Francisca?
Mau.
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QUARTA-FEIRA
Continua a contagem decrescente
para o início das aulas.
Já só faltam…

… para começarem. Ai que n-e-r-v-o-s!
O pai já imprimiu o meu horário
e deixou-o na minha secretária,
mas nem tive coragem de olhar para
ele. Será tão mau como o do ano
passado? Espero, pelo menos,
não ter de entrar todos os dias
às 8h da madrugada…
Por favor, meus anjinhos da guarda!!!
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Olhai pelo meu soninho de beleza!
Vamos lá, Francisca, coragem,
tu consegues…
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