


O Limão é um cão pequeno, de cor castanha e com uma

pinta preta no nariz, vive com Maria, a sua dona. Maria

encontrou-o ainda pequeno, cheio de frio, perdido na rua.

Embrulhou-o no seu casaco e trouxe-o consigo. Hoje, eles são

os melhores amigos.

Maria e Limão vivem numa cidade, muito bonita e antiga,

onde todos se conhecem, as ruas são pequenas e as pessoas

vivem ali há muitos anos. Limão gosta de passear pelas ruas,

cumprimentar as pessoas e vê-las apressadas de um lado para

o outro. Para ele, a cidade é mágica e as pessoas, os carros e

as luzes fazem parte dessa magia, durante todo o ano.

Todos os dias de manhã, Limão gosta de ir dar um passeio.

Maria, quando acorda, ainda preguiçosa, vai até à porta para

que este possa sair. Mal chega à rua, a primeira coisa que faz é

um xixi, normalmente já muito aflito, de toda uma noite de

espera. Depois começa a sua caminhada, quase sempre

entusiasmado, descendo a rua até à padaria do Senhor

Oliveira.

- Bom dia Limão! – diz o senhor Oliveira, caminhando em

direção à porta, para lhe dar uma festinha.

- Bom dia malta! Hoje estou muito animado, o céu está azul e

o sol já espreita, não há razões para ficar a dormir! – responde

Limão, na sua língua canina.
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Logo a seguir, ao virar da rua, vai até ao supermercado da D.

Fernanda e espreita lá para dentro. Aqui, há sempre muitas

pessoas e grandes cartazes na montra, com as promoções da

semana.

- Bom dia D. Fernanda! Hoje está cheia de trabalho! –

exclama Limão, sentado em frente à porta.

- Bom dia Limão! Como estás hoje? A Maria está em casa?

Dá-lhe um beijinho meu. – pergunta a D. Fernanda a registar

as compras de uma cliente.

Depois de ver a D. Fernanda, Limão passa sempre pelo

parque, observa os pássaros e bebe um pouco de àgua.

Encontra quase sempre o Girassol, que lhe pergunta:

- Limão, meu amigo! Como vai a vida ai em baixo?

- Olá Girassol, aqui em baixo vamos bem e aí em cima? –

pergunta Limão.

- Muito bem! Hoje somos muitos, o céu está azul, o sol

aquece-nos as asas, estou feliz! Aproveita bem o passeio

Limão, vou dar umas voltas até ao Norte. Até logo! – afirmou

Girassol esvoaçando, pelas árvores do parque.
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Ao voltar para casa, Limão passa sempre no Senhor

Manuel, o sapateiro mais antigo do bairro. O Senhor

Manuel trabalha sempre à janela, as pessoas vão

passando e falando com ele, pois ele tem sempre uma

história para contar.

- Então Limão! Como é que isso vai? – pergunta o Senhor

Manuel.

- Está tudo bem Senhor Manuel, hoje há muitos sapatos

para arranjar? – pergunta Limão, curioso.

- Hoje tenho aqui uns dois ou três sapatos para tratar e

um cinto do Senhor Oliveira para reparar. Não há muita

coisa mas ainda bem, ando a ler um livro novo, estou

viciado nesta história!

- Muito bem Senhor Oliveira, quando terminar essa

história já sabe, estarei aqui para a ouvir. – disse Limão, já

muito curioso para saber que livro era.

Há alguns anos que as manhãs de Limão são quase

sempre assim, rotineiras, mas ele adora-as. Ele adora

observar as pessoas, falar com elas e perceber como se

sentem. Nem sempre as pessoas estão felizes e animadas

mas, quase sempre, o Limão consegue perceber, nas suas

caras, se estão alegres ou se estão tristes, se estão

zangadas ou se estão só satisfeitas, por vezes até

consegue perceber quando não dormiram assim tão bem.
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Certo dia, Limão sai de manhã, como é habitual para o seu

passeio. Assim que sai do prédio sente um cheiro estranho no

ar… parece álcool misturado com lixívia. Limão fica a pensar

que alguém terá exagerado nos produtos de limpeza do

prédio mas, despreocupado, espirra e segue o seu caminho.

Quando chega à rua, repara que não há quase ninguém,

apenas duas senhoras que esperam, pacientemente, pelo

autocarro, na paragem.

- Será que a Maria acordou mais cedo hoje? – questiona

Limão, muito confuso.

A padaria está vazia, não há uma única pessoa lá dentro,

nem cá fora à espera. Em tantos anos de vida, Limão nunca

tinha visto a padaria tão vazia. Perto da porta, Limão vê o

Senhor Oliveira sentado, a mexer no telemóvel, com uma cara

muito apreensiva. Limão estranha, nunca o vira sentado e

nem com aquela cara. Continua a descer a rua, até chegar ao

supermercado da D. Fernanda.
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- Mas…está aqui tanta gente à porta, o que vêem? – pergunta

Limão, curioso.

De repente, D. Fernanda aparece e diz:

- Pode entrar mais uma pessoa, por agora!

- Uma pessoa? Só uma pessoa? O supermercado está vazio,

podem entrar todas! – questiona Limão, para si mesmo, ainda

mais confuso.

Ninguém lhe responde, estão todos com os seus telemóveis a

fazer tempo para entrarem no supermercado. É então que

Limão repara…

- O que são estas máscaras que as pessoas hoje têm na cara?

Já não estamos no carnaval e eu não me lembro de haver

alguma festa temática por aqui... – pensa Limão.
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Cada vez mais confuso, continua o seu passeio e vai até ao

parque. Quando se aproxima do portão, vê um letreiro que diz

“Fechado”.

- Fechado? – pergunta Limão aborrecido. – O parque nunca

está fechado! Nem aos feriados, nem aos domingos, o parque

está sempre aberto!

Ao voltar para casa, passa pela janela do Senhor Fernando, o

sapateiro, e repara que está fechada, com a persiana para

baixo.

- O que terá acontecido? Nunca, em toda a minha vida, vi a

persiana do Senhor Fernando para baixo. – afirma Limão,

muito preocupado.
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Ao chegar a casa, Limão encontra Tico, o cão mais velho do

bairro. Tico tem 18 anos que, na vida de cão, corresponde a

quase um século, está completo de pêlo grisalho, já não vê

grande coisa mas ouve como ninguém, por isso, sabe sempre

tudo o que se passa no bairro. Ele vive no prédio amarelo

perto da padaria, com a D. Graciete, uma senhora também

idosa.

- Olá Limão, como vais hoje? – pergunta Tico que reconhece

Limão, pelo seu andar.

- Olá Tico! Estou muito preocupado, o Senhor Fernando não

está aberto hoje, acreditas? Tinha a persiana para baixo e o

parque está fechado. Muito estranho, nunca vi o parque

fechado. E este cheiro... consegues sentir!? – afirma Limão,

com a cauda para baixo.

- Ah isso é tudo por causa do covid Limão!

- Do covid? – pergunta Limão, muito surpreendido.
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- Sim, o covid. Não me digas que ainda não ouviste na

televisão. – afirma Tico, surpreendido.

- A Maria nunca liga a televisão, está sempre a pintar e a ouvir

música e, quando não está, fica a ver filmes no computador.

Acho que só vi a televisão ligada, umas duas vezes!

- Bom, então eu explico-te. O covid é um bicho novo,

apareceu agora, por aqui. É muito pequeno, mais pequeno

que uma pulga, e deixa os humanos doentes. Ficam com

tosse, febre e alguns com dores no corpo. Por isso, estão

todos em casa, para não ficarem doentes, todos ao mesmo

tempo. – explica Tico, muito calmamente.

Limão está surpreendido, nunca ouviu falar deste bicho e isso

deixa-o nervoso. A Maria, sua dona trabalha em casa, por isso

ele não tinha sentido nada de diferente, mas é visível que algo

aconteceu no bairro.
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Nas semanas seguintes, Limão continua a fazer o seu

passeio. Apesar de não haver quase ninguém na rua, a vida

continua, mas agora nas janelas das casas do bairro. Limão

começa a estar mais atento às mesmas e percebe, assim, que

muitas coisas mudaram na vida das pessoas.

A Catarina, que vive no segundo esquerdo do prédio azul,

tem aulas no computador, de manhã e à tarde, fica deitada no

sofá, a ver todas as telenovelas do dia anterior. Parece

aborrecida, boceja o dia inteiro e, por vezes, ouve-a a queixar-

se de estar em casa, ter saudades dos amigos e de brincar na

rua. O Francisco, vizinho da frente da Catarina, passa as tardes

a jogar computador, pode-se ver na sua cara, como está

entusiasmado, por ter mais tempo para jogar sem ninguém o

chatear. A sua mãe Isabel, está sempre no quarto, tem muitas

reuniões e parece muito cansada, com um olhar muito sério e

distante. Angustia-a a rotina do filho e as consequências que

pode trazer, mas sente-se impotente e sem opção.
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A Carolina e o Manuel, estão sempre a discutir, às vezes

gritam tão alto que se ouve em todo o bairro. Todos sabem

que nenhum deles está feliz, parecem não gostar da

companhia um do outro, mas como têm as suas vidas tão

ocupadas, só se aperceberam disso agora. A Carolina queixa-

se que faz as tarefas da casa todas sozinha e o Manuel está

mais tempo deitado no sofá, do que a ajudá-la. O Manuel diz

que a Carolina só vive para a casa e nunca lhe liga nenhuma. A

verdade é que apesar de estarem juntos parecem sentir-se

muito sozinhos. Fernando é enfermeiro, por isso saí de casa

todos os dias logo pela manhã, tem um ar muito cansado,

umas olheiras grandes e escuras. Não parece muito feliz e tem

sempre uma sobrancelha franzida, como se estivesse

constantemente preocupado. Escolheu ser enfermeiro para

ajudar os outros, mas agora, por mais horas que trabalhe, são

muitas as pessoas por quem não consegue fazer nada e isso

deixa-o desesperado.
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O Senhor Manuel e a D. Raquel, casados há quase 50 anos, estão

tristes, não vêm a família há muitos dias e, para se distraírem,

jogavam às cartas, um com o outro, depois do almoço. No entanto,

isso não apaga as saudades que a D. Raquel tem dos seus três filhos e

dos seus seis netos. A única companhia que tem é o Senhor Manuel.

A D. Raquel, se calhar por ser de outros tempos, tem tido dificuldade

em lidar com a perda da liberdade. Para alem disso, tinha uma vida

muito ativa e fazia muitas coisas, durante o dia. Com a quarentena

passou a estar fechada em casa, o dia inteiro, e isso deixava-a

impaciente, apreensiva e desanimada. O Senhor Manuel, por vezes,

queixa-se ao espelho, enquanto faz a barba, das saudades de tem de

estar uns bocadinho sozinho em casa.
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O bairro está silencioso, não se ouvem os carros, nem as pessoas,

só se ouvem os pássaros e o vento. Limão tem saudades das pessoas,

do barulho, da confusão. Apesar de ter mais espaço para passear,

correr e passar nas passadeiras sem carros, a falta das pessoas e da

vida no bairro é algo que o incomoda. Deixa-o triste e melancólico

saber que não há uma data para tudo voltar ao normal. Pergunta-se

muitas vezes, se o tempo de ficar em casa é para sempre. Lembra-se

de todos os seus passeios, de como os tinha como garantidos e

agora, mais do que nunca, dava tudo para voltar a ter um dia de

passeio normal. Com todas as pessoas na rua, com todos os pássaros

a cantar, com os portões do parque abertos e com as histórias do

Senhor Fernando para ouvir.

Apesar de saber que é importante estar em casa e que as pessoas

precisam desse tempo, Limão tenta encher-se de esperança para ter

pensamentos positivos, para sonhar com o dia em que tudo volta ao

normal e que todos se podem ver para além das suas janelas.
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Passado algum tempo, Limão sai de casa para o seu passeio

matinal. Quando se aproxima da porta, repara que há mais

pessoas na rua. Ao começar o passeio, percebe que as pessoas

estão a sair de casa, como antes. Ouvem-se mais vozes, mais

buzinas dos carros, portas a abrir e a fechar. Entusiasmado,

Limão corre até à janela do Senhor Fernando, o sapateiro, com a

esperança de o ver. Quando se aproxima, vê a persiana para cima

e ouve:

- Bom dia, meu querido Limão! Tive tantas saudades tuas! –

afirma o sapateiro, feliz por o ver.

- Bom dia, Senhor Fernando! Que bom vê-lo!

- Estivemos em casa tanto tempo, eu já estava desanimado. Nos

primeiros dias aproveitei para descansar mas depois já estava a

ficar impaciente. Tinha saudades de trabalhar, de ver as mesmas

pessoas todos os dias, aqui à janela. É verdade…já terminei

aquele livro de que te falei, da outra vez. Tens tempo para ouvir a

história? – pergunta o sapateiro.

- Hoje, tenho todo o tempo do mundo, Senhor Fernando! –

afirma Limão, feliz por estar novamente perto das pessoas, ouvir

as suas histórias e aproveitar o tempo para estar com aqueles

que lhe fazem companhia, todos os dias.
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