
Preferia ficar a dever-te

O Júnior e o seu amigo Caixinha estavam a jogar à bola no jardim perto de casa.
Tinham trazido o Cobre, o golden retriever do Júnior, para fazer exercício. O Júnior tinha tirado
a trela ao Cobre para que pudesse correr enquanto os dois jogavam futebol. Ele não se
preocupava se o Cobre não tinha trela, porque os vizinhos gostavam dele e ele nunca fugia.

Os rapazes pararam de jogar e olharam para a rua, onde viram duas pessoas que se
dirigiam para eles, obviamente a discutir. À medida que se aproximavam reconheceram-nas.
Eram a Miquelina Santinha e o Tó Gorducho, um rapaz novo na vizinhaça. Podiam ver que o Tó
estava a bebericar um refrigerante gelado com uma palhinha de um copo de Bebida Super
Gelada, do tipo que era vendida na loja Pára-e-Salta, três quarteirões mais abaixo. O Tó foi-se
embora, aparentemente irritado, atravessou a rua e desaparecer num beco.

Quando a Miquelina se juntou ao Júnior e ao Caixinha estava nitidamente zangada.

- Nunca emprestem dinheiro a ninguém – disse ela.

- O que aconteceu? – perguntou o Júnior.

- Há uns minutos o Tó pediu-me para lhe emprestar um euro para um copo de Bebida Super
Gelada. Só tinha uma moeda de dois euros, então dei-lhe essa. Disse-lhe que me ia encontrar
aqui com ele para me dar o troco.

- Ele devolveu-te o troco? – perguntou a Caixinha.

- Não. Ele disse que o Cobre o atacou, o deitou ao chão e ele perdeu o dinheiro – disse ela.

- O Cobre atacou-o? – perguntou o Júnior.

- Eu disse-lhe que o Cobre não ataca pessoas. Ele disse que lutaram no chão durante uns
minutos antes de se aperceber de que o Cobre estava só a brincar, mas o dinheiro perdeu-se.
Disse que voou e que não o conseguiu encontrar. Eu disse-lhe que precisava do dinheiro. Ele
disse “Preferia ficar a dever-te do que enganar-te”. Eu não acredito nesta história – disse a
Miquelina.

- Não, não pode ser verdade – disse o Júnior.

Para além do facto de o Júnior saber que o seu cão não saltaria para cima de alguém, como é
que sabia que a história do Tó não era verdadeira?


