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SETEMBRO 

Quinta-feira 

Há já quase duas semanas e meia que eu e o meu ex-melhor 

amigo, Rowley Jefferson, tivemos a nossa grande briga. Para 

ser honesto convosco, pensei que, por esta altura, ele já 

teria vindo a rastejar para mim, mas por alguma razão isso 

não aconteceu. 

Na verdade estou a ficar um pouco preocupado porque a 

escola começa dentro de alguns dias e, se vamos reatar esta 

amizade, alguma coisa tem de acontecer rapidamente. Se eu 

e o Rowley estamos mesmo acabados, isso seria uma chatice 

porque nós os dois temos algo que nos une. 
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Agora que a nossa amizade é história estou no mercado para 

um novo melhor amigo. O problema é que investi todo o meu 

tempo no Rowley e não tenho ninguém capaz de o substituir. 

As duas melhores opções que eu tenho neste ponto são o 

Christopher Brownfield e o Tyson Sanders. Mas cada um 

destes tipos tem os seus problemas. 

 

Andei por aí com o Christopher durante as últimas semanas 

do Verão, principalmente porque ele é um óptimo íman de 

mosquitos. Mas o Christopher é mais um amigo de Verão do 

que um amigo para a escola. 
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O Tyson até é simpático e gostamos dos mesmos videojogos. 

Mas ele puxa as calças até lá abaixo quando usa o urinol e eu 

não sei se alguma vez conseguirei ultrapassar isso. 

 

O outro único miúdo da minha idade que não está 

emparelhado com alguém, é o Fregley, mas eu excluí-o como 

material para melhor amigo há muito tempo. 
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De qualquer forma, vou deixar um bocadinho da porta aberta 

para o Rowley, só para o caso. Mas, se ele quer salvar esta 

amizade, é melhor que faça alguma coisa depressa. 

Porque, como as coisas estão, ele não vai ficar muito bem na 

minha autobiografia. 
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Mas, com a minha sorte, eu vou ser rico e famoso e o Rowley 

AINDA vai encontrar uma maneira de se aproveitar 

 

 

Sábado 

A razão pela qual eu não vejo as coisas a mudarem entre mim 

e o Rowley é porque ele já encontrou um amigo substituto. 

Ou, para ser mais rigoroso, os PAIS dele encontraram. 

Durante as últimas semanas o Rowley tem andado com um 

adolescente chamado Brian. 
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Sempre que passo pela casa do Rowley, ele está no jardim a 

atirar uma bola de futebol ou um disco com um tipo que 

parece andar na secundária ou na universidade. 

 

 

Bem, eu andei a bisbilhotar e descobri que este tipo Brian 

não é um miúdo conhecido do bairro. Ele pertence a uma 

empresa chamada “Brian Porreiro”, que é do tipo de coisa 

irmão-mais-velho-para-alugar. 

De facto, estava disposto a apostar dinheiro que o nome 

deste tipo nem é mesmo Brian. 
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A Mãe pensa que o Brian Porreiro é uma óptima ideia porque 

dá aos miúdos um “modelo” que eles podem admirar. Isso 

deixa-me tipo furioso porque, da forma como eu vejo as 

coisas e EUSOU o modelo do Rowley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E agora os pais do Rowley estão a pagar a um tipo para fazer 

o que eu tenho andado a fazer todos estes anos de GRAÇA. 
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A coisa que me deixa mesmo furioso é que o Rowley 

provavelmente nem sabe que os pais dele estão a pagar a um 

tipo para passar tempo com ele. E não acho que aborreceria o 

Rowley se ele SOUBESSE a verdade. 

Hoje vi o Rowley a andar com um Brian Porreiro diferente, 

logo o tipo do costume do Rowley deve ter tido folga. Mas 

percebi que o Rowley nem sequer notou. 

 

Terça-feira 

 

Hoje foi o primeiro dia de escola. Não quero agourar as 

coisas, mas está a parecer que este poderá ser um ano 

óptimo para mim. 
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Na sala da turma recebemos os manuais para o semestre. A 

minha escola não consegue comprar manuais novos todos os 

anos, por isso normalmente passam dos mais velhos para os 

mais novos. 

Mas, quando recebes um livro que dez miúdos tiveram antes 

de ti, torna-se um bocado difícil de aprender alguma coisa a 

sério. 

 

 

 

Normalmente, tenho muito azar no que respeita aos antigos 

donos dos livros. No ano passado calhou-me um livro de 

matemática que tinha pertencido ao Brian Goot. 
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E isso não aumentou necessariamente o meu factor 

“porreiro” nos corredores. 

 

 

Mas este ano tive uma grande sorte. Quando recebi o meu 

livro de matemática, descobri que este costumava pertencer 

ao Jordan Jury. O Jordan Jury é o miúdo mais popular no 

ano a seguir ao meu, por isso andar com o manual dele por ali 

deve traduzir-se em GRANDES pontos de popularidade. 
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Uma razão pela qual o Jordan Jury é tão popular é porque 

ele dá sempre estas grandes festas de arromba e é mesmo 

difícil ser convidado. Mas calculo que este livro de álgebra 

pode ser o que preciso para entrar no radar dele. 

 

 

Por falar em miúdos populares, sentei-me perto do Bryce 

Anderson e do grupo de amigos dele hoje ao almoço. O Bryce 

é basicamente o Jordan Jury do meu ano e tem um bando de 

compinchas que estão sempre de acordo com tudo o que ele 

diz. 
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E estes tipos são leais ao Bryce não interessa o quão burros 

ele os faz parecer. 

 

 

Vêem, o Bryce Anderson tem a ideia certa. Ele não PRECISA 

realmente de um melhor amigo porque ele tem um monte de 

lacaios que basicamente o veneram. A razão por que eu e o 

Rowley não nos safámos é porque somos sócios iguais na 

nossa amizade e eu não acho que esse tipo de modelo  tem 

hipóteses de funcionar. 

Sexta-feira 

Hoje na escola ouvi o Rowley a dizer a outro miúdo que hoje 

à noite ia a um concerto. Admito que fiquei um pouco 

ciumento, uma vez que nunca estive num concerto a sério. 

Mas quando descobri quem estava a actuar fiquei contente 

por não ter sido convidado. 
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Ainda assim, tipo enfurece-me que o Rowley se esteja a 

divertir mais do que eu. De facto, parece que TODA A 

GENTE se anda a divertir mais do que eu por estes dias.  

Há alguns miúdos do meu ano que publicam as fotografias 

deles na Internet. 
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E, pelo aspecto das coisas, eles estão a passar um bocado 

bem melhor do que eu. 

 

 

Não quero que as pessoas pensem que a MINHA vida é uma 

seca, por isso decidi tirar algumas fotografias para mostrar 

como a vida me corre bem. 

Tudo o que precisas na verdade é uma máquina fotográfica 

digital e um programa de edição de fotografia e podes fazer 

com que pareça que te estás a divertir à brava. 
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Hoje à noite estava mesmo no meio da criação de uma festa 

de passagem de ano de arromba quando fui apanhado pela 

Mãe. 
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Oh enfim. A Mãe não me vai deixar publicar fotos no 

computador de qualquer forma, por causa da “privacidade” e 

essas coisas. Ou talvez porque  tenha aprendido a lição  

depois de deixar o meu irmão mais velho, o Rodrick, publicar 

as fotografias dele. 

O   

Rodrick tem andado a tentar arranjar um emprego para 

poder comprar uma nova bateria, mas ninguém o contrata. A 

Mãe disse-lhe que nos dias de hoje os empregadores 

investigam as pessoas que estão a pensar contratar e que as 

fotografias provavelmente estão a prejudicar as hipóteses 

dele. 
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Então o Rodrick substituiu as fotografias da banda dele por 

esta – 

 

Quarta-feira 

Este ano toda a gente do meu ano tem que ter Saúde 

Avançada, que cobre algumas coisas ultra-secretas que me 

parece que eles achavam que não estávamos prontos para 

elas até agora. 

Nas primeiras aulas os rapazes e as raparigas estavam todos 

juntos, mas hoje a enfermeira Powell disse que nos vai 

separar. Vai mandar as raparigas para baixo para a sala da 

Sra. Gordon e depois vai pôr um vídeo para nós rapazes 

vermos. 
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Pelo que me pareceu, o vídeo tinha pelo menos trinta anos, 

logo tenho a certeza que o Pai viu exactamente a mesma 

cassete quando tinha a minha idade. 

  

Não vou descrever tudo o que mostraram no vídeo, por que 

foi realmente nojento. Se querem saber a minha opinião, 

algumas daquelas coisas nem pertencem realmente a uma sala 

de aula. 

O Rowley não aguentou o vídeo todo. Desmaiou aos dois 

minutos quando disseram a palavra: “transpiração”. 
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Para vos dizer a verdade, não sei se o Rowley está pronto 

para estas coisas. Ele é basicamente como um miúdo pequeno. 

Uma vez disse-me que evita os miúdos mais velhos na escola 

porque tem medo de “apanhar puberdade”. 

  

De facto, agora que penso nisso, há tempos que não vejo o 

Brian Porreiro, pergunto-me se o Rowley o está a evitar 

porque pensa que ele é contagioso. 
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Aconteceu a mesma coisa na aula de Saúde do ano passado 

quando deram uma unidade sobre o fumar. A professora 

disse que nunca sabemos quem é que nos vai oferecer um 

cigarro e que pode até ser o vosso melhor amigo. 

 

 

Bem, depois de o Rowley ouvir ISSO, ele nem sequer andou 

do mesmo lado da rua que eu durante um bom MÊS. 
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Acreditem em mim, não preciso de uma professora para ME 

dizer que não é porreiro fumar. O meu Avô convenceu-me 

disso o ano passado pela Acção de Graças. 

      

De qualquer forma, acho que o Rowley vai ser um daqueles 

miúdos que vai andar uns anos atrás de todos os outros no 

que respeita a maturidade. O Rowley ainda nem sabe atar os 

sapatos porque é do tipo de pessoa que tem velcro em tudo. 
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No ano passado a mãe do Rowley comprou-lhe uns ténis com 

atacadores e nem vos consigo dizer quantas vezes é que tive 

que o safar. 

 

 

Acho que devia provavelmente ter sido um sinal de aviso o 

meu melhor amigo ter ficado impressionado por eu saber 

atar os meus próprios sapatos. 

Quinta-feira 

Hoje estava a ler a banda desenhada no jornal e vi um 

anúncio que despertou a minha atenção. 

Era dos Gelados Brisa de Pêssego e aparentemente eles 

estão à procura de um novo porta-voz. 
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A Brisa de Pêssego tem uns anúncios na TV que passam sem 

parar com aquele miúdo da sardas e a voz aguda. 
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O miúdo da brisa de pêssego costumava ser tipo fofo, mas 

com o passar dos anos ficou com um ar um pouco abatido. 

 

 

 

Por isso acho que andam à procura de alguém para ficar com 

o lugar dele. 

Bem, eu seria PERFEITO para o papel. Antes de mais, eu 

ADORO gelado, por isso não seria difícil para mim fazer a 

parte da representação. Em segundo lugar, eu estaria 

disposto a faltar muito à escola para cumprir as minhas 

obrigações com a Brisa de Pêssego. 

E não precisariam de se preocupar sobre eu tornar-me muito 

velho para o papel porque eu tomaria o que fosse preciso 

para parar o crescimento. 
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O único obstáculo que consigo ver é o Pai DETESTAR os 

anúncios de TV da Brisa de Pêssego porque ele acha que o 

miúdo é irritante. Por isso acho que ele não ia ficar muito 

animado se eu me tornasse o novo porta-voz deles. 
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Há qualquer coisa naquele miúdo que dá cabo dos nervos ao 

Pai. Na verdade, acho que ele odeia o miúdo da Brisa de 

Pêssego ainda mais do que ele odeia o Pineno Fofo, o que é 

qualquer coisa. 

Cada vez que o Pai vê um anúncio da Brisa de Pêssego na TV, 

escreve uma carta irritada ao pessoal da Brisa de Pêssego 

dizendo-lhes que os anúncios o enlouquecem e que nunca irá 

comprar nenhum dos produtos deles. 

Umas semanas mais tarde o Pai recebe uma resposta da 

Brisa de Pêssego no correio e é sempre a mesma coisa: 

cupões para gelado grátis. 
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Isto já dura há anos e, se nada mudar, vamos ter que 

arranjar um congelador a mais para guardar todo o nosso 

gelado Brisa de Pêssego. 

Sábado 

Contei à Mãe acerca do concurso do miúdo Brisa de Pêssego 

a noite passada e ela disse que era uma oportunidade 

emocionante. Mas afinal ela estava a pensar no meu irmão 

mais novo, o Manny, quando disse isso. 

Na verdade, hoje de manhã a Mãe e o Manny estavam 

prontos para arrancar para a audição sem mim, mas apanhei-

os mesmos na hora certa. 
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A Mãe pareceu surpreendida por eu querer ser o miúdo Brisa 

de Pêssego e disse que eu talvez fosse demasiado velho para 

o papel. A princípio pensei que isso era ridículo, mas quando 

vi os meus oponentes no centro comercial pude ver por que é 

que ela dizia isso. 

 

 

Calculei que podia encantar os juízes e conseguir o trabalho 

de qualquer maneira. Para além disso, eu tinha uma vantagem 

porque eu era o único miúdo na audição que sabia ler um 

cartão com deixas.  

Deviam estar duzentos miúdos na fila e apercebi-me de que 

se queria o papel precisava de inventar uma artimanha 

qualquer. Então decidi que ia saltar e juntar os calcanhares 

enquanto dizia a frase da brisa de Pêssego. 
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Mas, quando finalmente chegou a minha vez, as coisas não 

resultaram da maneira que eu tinha planeado. 

 

Sabia que as minhas hipóteses de conseguir o papel não eram 

boas quando o pessoal do casting me mandou embora sem 

sequer me perguntar o nome. 
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A minha oportunidade estava a escapar-se por isso fiz o que 

podia para melhorar as minha probabilidades. 

 

Mas parece que o trabalho vai para um miúdo mais novo no 

final das contas, o que é mesmo mau. 

Sabem, esta também não é a primeira vez que fui 

discriminado por causa da minha idade. O ano passado em 

Outubro eu e o Rowley ouvimos que a estação local de 

notícias ia estar na Quinta da Maçã Vermelha para filmar 

imagens de crianças a esculpirem abóboras e a fazerem 

espantalhos e coisas do género. 
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Sabíamos que esta era a nossa grande oportunidade de 

aparecer na TV, então plantámo-nos em frente à câmara das 

notícias e fizemos uma festa a sério. 

Mas levou cerca de cinco segundos para as pessoas das 

notícias nos expulsarem. 
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Depois eles trouxeram uns miúdos mais novos para tomar o 

nosso lugar e eles fizeram EXACTAMENTE a mesma coisa 

que eu e o Rowley estávamos a fazer. 

 

E, claro, esses miúdos estavam nas notícias nessa noite. 

 

A verdade é que este tipo de coisa tem vindo a acontecer há 

já muito tempo. E onde é pior é na minha própria família. 

  

Até eu ter oito ou nove, era a estrela de todas as reuniões 

de família. Parecia que ninguém se fartava de mim. 
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Mas depois de o Manny nascer, as coisas mudaram muito 

para mim. 

 

Vêem, quando és pequeno ninguém te avisa que tens uma data 

de validade. Um dia estás em brasa e no dia seguinte és uma 

sandes podre. 
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Acho que consigo perceber porque é que o Rodrick está 

sempre rabugento. Já passou muito tempo desde que ele era 

o centro das atenções e, acreditem em mim, ele não está a 

ficar mais fofo. 

 

A pessoa que tem sorte é o ROWLEY. É filho único, então 

pelo menos não tem de se preocupar acerca de ser 

substituído pelo miúdo que vier a seguir. 
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Segunda-feira 

Hoje à noite ao jantar o Pai disse-nos que o irmão mais novo 

dele, o Tio Gary, ficou noivo da namorada, Sonja. Acho isso é 

uma notícia maravilhosa e tudo mais, mas o Tio Gary já se 

casou três vezes antes, por isso tornou-se uma coisa comum 

na nossa família. Na verdade, nem usamos tabelas de 

crescimento cá em casa porque podemos apenas olhar para 

as fotografias dos casamentos do Tio Gary para nos 

informarmos dos nossos progressos. 
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Por isso acho que toda a gente está um pouco farta disto. 

Quando o tio Gary se casou pela TERCEIRA vez, a Mãe nem 

se incomodou em substituir a fotografia do segundo 

casamento dele em cima da lareira. Ela usou fita-cola e pôs a 

foto da cabeça da esposa nova em cima da antiga. 

 

 

 

O Tio Gary não é mau tipo nem nada. Ele apenas se mete 

nestas relações muito depressa. Ficou noivo da primeira 

esposa, a Linda, dois meses depois de se conhecerem e ela 

nem sequer sabia como ele ganhava a vida até ao dia do 

casamento deles. 
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E ouvi dizer que a segunda esposa do Tio Gary, a Charlene, 

pensou que ele tinha muito dinheiro por causa dum mal-

entendido no segundo encontro deles. 

Afinal o Tio Gary tinha apenas trinta euros e não trinta mil 

euros. 
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Mas a Charlene só descobriu isso na altura de pagar à banda 

no casamento. 

 

 

O Pai está sempre a dizer que o Tio Gary precisa de 

“crescer” e parar de se comportar como uma criança. Mas se 

fosse ao Pai esperava sentado. 
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Terça-feira 

Descobri que o casamento do Tio Gary vai ser em Novembro 

e o copo-de-água vai ser em casa da minha bisavó Vózinha, 

como da última vez. 

A Vózinha tem noventa e cinco anos mas ainda vive na casa 

grande onde cresceu. Ela é a chefe oficial de toda a família 

Heffley. 

           

A Vózinha é uma das poucas pessoas no mundo que ainda 

escreve cartas. E quando te escreve uma carta, ela espera 

que lhe escrevas uma TAMBÉM. 
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Tentei explicar à Vózinha que as pessoas da minha idade não 

sabem escrever cartas com um selo e o endereço do 

destinatário essas coisas todas, mas ela nem quer ouvir isso. 

No último casamento do Tio Gary, a Vózinha deu-me uma 

carta começada e um envelope com o endereço dela e com um 

selo para que eu não tivesse desculpas para não escrever. 

 



DIÁRIO DE UM TOTÓ - A VERDADE NUA E CRUA 

41 

 

 

Mas eu AINDA não a preenchi nem a meti no correio. Por 

isso agora cada vez que passo pela minha secretária no meu 

quarto sinto-me culpado. 

 

A Vózinha está SEMPRE a fazer-te sentir culpado. O ano 

passado, no dia de Acção de Graças, pus uma almofada de 

brincar na cadeira dela e ela sentou-se em cima. 
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Alguns dias depois toda a família recebeu uma carta de 

desculpas escrita à mão pela Vózinha. 
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Às vezes pergunto-me se a Vózinha se está só a meter com 

toda a gente e faz estas coisas de propósito. Na Páscoa 

passada ela convidou a família toda para ir à casa dela, mas 

toda a gente tinha planos e ninguém foi. 

A Vózinha ligou ao Pai no Domingo de Páscoa e disse que 

tinha comprado uma raspadinha e ganhara o grande prémio 

de dez milhões de euros. A notícia espalhou-se rapidamente 

pela família e toda a gente estava na casa da Vózinha num 

piscar de olhos. 

Mas afinal a raspadinha não era realmente a vencedora. 
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A Vózinha não parecia muito aborrecida por afinal não ser 

uma multimilionária e tenho um pressentimento que 

conseguiu aquilo que queria MESMO. 

 

 

Espero viver até aos noventa e cinco anos porque se viver 

garanto-vos que também vou andar a meter-me com toda a 

gente. 



DIÁRIO DE UM TOTÓ - A VERDADE NUA E CRUA 

45 

 

 

O que me deixa nervoso por ir a casa da Vózinha em 

Novembro é por estar na altura de eu ter “a Conversa”. 

Sempre que alguém da minha família chega à minha idade, a 

Vózinha senta-os e fala com eles sobre sabe-se-lá-o-quê. 

Acho que é uma coisa tipo sabedoria dos mais velhos. 

 

 

A última pessoa que teve “a Conversa” com a Vózinha foi o 

Rodrick e eu sou o próximo da fila. Estou a contar que o Tio 

Gary rompa o noivado para que eu não tenha que ir lá porque 

esta coisa toda está a fazer-me mal aos nervos. 

Quinta-feira 

Temos uma professora nova de Matemática na nossa escola 

chamada Professora Mackelroy. 
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Ela costumava ensinar ao pré-escolar e acho que ela não 

gosta muito de miúdos do segundo ciclo. 

Temos Matemática a seguir a Educação Física, por isso 

quando entramos na sala da Professora Mackelroy estamos 

todos suados do exercício. 

 

 

A Professora Mackelroy queixou-se ao director e disse que 

não podia ensinar quando a sala cheira tal e qual como a 

aldeia dos macacos, por isso o director disse que de hoje em 

diante nós miúdos temos que tomar duche depois da 

ginástica. 

Bem, posso dizer-vos que a maior parte dos rapazes na minha 

turma não estava de acordo com essa decisão. 
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A única pessoa que estava de acordo era o Roger Townsend, 

mas ele chumbou duas vezes e ele é praticamente um homem 

de qualquer forma. 

 

 

Por isso o resto de nós decidiu que íamos ter que fingi-lo. 

Depois de Ed. Física ter terminado ontem, molhámos o nosso 

cabelo à vez para PARECER que tínhamos tomado duche. 
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Não sei se enganámos realmente a Professora Mackelroy, 

mas não me parece que ela alguma vez vá ao balneário dos 

rapazes investigar. 

    

 

Esta situação dos duches lembra-me de qualquer coisa que 

aconteceu durante o Verão, quando eu e o Rowley ainda 

éramos amigos. Eu costumava subir a rua para ir à casa do 

Rowley todos os dias, mas o problema é que tinha sempre de 

passar pela casa do Fregley. 

 

Lembrei-me do Rodrick dizer que uma pessoa podia ir da 

nossa casa até ao topo da colina se rastejasse pelo cano do 

esgoto. 
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Decidi verificar se ele estava correcto e, acreditem se 

puderem, estava. Era muito escuro e desagradável dentro do 

cano de esgoto mas valeu mesmo a pena rastejar por ele para 

evitar o Fregley.  

 

 

 

 

 

 

Quando voltei para casa, fui pelo cano de esgoto outra vez. 
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Mas eu devia provavelmente ter dado uma mangueirada no 

jardim ou assim porque a Mãe pareceu suspeitar quando 

entrei pela porta da rua. 

 

 

Eu sabia que a Mãe ia ter um ataque se soubesse que eu 

tinha rastejado pelo cano do esgoto, por isso não disse nada. 

Mas a Mãe disse que tinha que tomar um duche antes do 

jantar. Quando sai da casa de banho estava qualquer coisa 

pousada em cima da minha cama. 
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Abri-a e descobri um desodorizante e um livro. 

 

Pus o desodorizante em cima da cómoda, mas atirei o livro 

para o lixo. Já o tinha visto antes. A Mãe deve ter comprado 

o mesmo livro para o Rodrick quando ele era da minha idade e 

eu encontrei-o na gaveta dele das tralhas. E, acreditem em 

mim, não preciso de ver as fotografias daquele livro uma 

segunda vez. 
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E o que é pior é que a Mãe fez de mim o assunto da coluna 

dela sobre parentalidade no jornal local esta semana. Ela não 

usou o meu nome verdadeiro, mas acho que não é preciso um 

detective para perceber de quem é que ela estava a falar. 

 

 

Domingo 

Hoje à noite, a Mãe convocou uma reunião familiar. E, sempre 

que faz isso, nunca é bom. A última vez que tivemos uma 

reunião familiar foi para ela se poder queixar da situação na 

casa de banho. 
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Ela disse que estava farta de ter que limpar o chão à volta 

da sanita por causa da nossa “péssima pontaria”. 

 

 

Eu também sabia exactamente do que ela estava a falar. Uma 

vez perdi mesmo o autocarro porque usei a casa de banho a 

seguir ao Manny.  

 

Tudo o que posso dizer é que não sou eu a causar o problema. 

Quando o Rodrick usa a casa de banho metade das vezes ele 

nem acende a luz.  

A Mãe disse que a nova regra era que nós rapazes tínhamos 

que nos sentar cada vez que usássemos a casa de banho, 

aconteça o que acontecer. 
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Mas nenhum de nós homens gostou DESSA ideia. O Rodrick 

sugeriu que comprássemos um par de urinóis, uma vez que há 

mais de NÓS do que há DELA. Para além disso, podia ir mais 

do que uma pessoa ao mesmo tempo. 

 

Mas a Mãe disse que isso seria “foleiro” e usou o seu poder 

de veto para acabar com a ideia dele. 

Pensei que a reunião familiar desta noite fosse a continuação 

da reunião da casa de banho, uma vez que ninguém estava a 

cumprir a regra de sentar e as coisas estavam piores do que 

nunca. Mas esta reunião era sobre uma coisa completamente 

diferente. 
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A Mãe disse-nos que ia voltar para a escola e que ia começar 

a ter aulas algumas vezes por semana. 

Bem, eu fui apanhado completamente desprevenido por esta 

notícia. A Mãe está SEMPRE em casa quando eu chego a casa 

da escola e é assim que eu gosto. 

   

Mas a Mãe disse que, depois destes anos todos a ficar em 

casa connosco miúdos, ela precisa de fazer alguma coisa que 

estimule a mente dela. Por isso ela disse que ia ter aulas 

durante um semestre e ver como é que corria. 
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Acho que consigo compreender por que é que a Mãe precisa 

de se expandir porque se eu fizesse o tipo de coisas que ela 

faz todos os dias, também estaria a ficar choné. 

 

 

 

A Mãe disse que nós homens tínhamos que fazer o nosso 

próprio jantar algumas noites por semana e começar a fazer 

tarefas domésticas que ela costuma fazer. 

Uma dessas tarefas é fazer os almoços e, para vos dizer a 

verdade, fico muito feliz por tomarmos conta dessa. 
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A Mãe escreve um recado nos nossos sacos do almoço todos 

os dias e eu posso mesmo viver sem ISSO. 

 

 

Quarta-feira 

Está bem, então as primeiras noites com a Mãe fora têm sido 

um desastre. Tentámos fazer o jantar na Segunda-feira, mas 

nenhum de nós sabia o que estava a fazer. 

O Manny ficou encarregue de fazer o chá gelado, mas foi 

impossível bebê-lo uma vez que ele o mexeu com as mãos. 



DIÁRIO DE UM TOTÓ - A VERDADE NUA E CRUA 

58 

 

O Rodrick ficou encarregue de cozinhar o rosbife, mas ele 

esqueceu-se de tirar o saco plástico antes de o pôr no forno. 

 

Então, riscámos a ideia de uma refeição cozinhada em casa e 

saímos para jantar. Quando saímos do restaurante, o Rodrick 

cuspiu a pastilha dele na direcção de umas traças que 

estavam a voar em círculos, mas acertou no Pai por acidente. 
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O Pai perseguiu o Rodrick pelo parque de estacionamento, 

mas o Rodrick é realmente muito rápido e o Pai não o 

conseguiu apanhar. Depois o Pai tropeçou no passeio e torceu 

o tornozelo. 

 

Por isso o Rodrick teve que levar o Pai até às urgências. 

Quando o médico perguntou ao Pai como é que ele tinha 

torcido o tornozelo, ele disse que não tinha tomado atenção 

e tropeçou num dos carrinhos do Manny na entrada. 
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Eu consigo tipo perceber por é que o Pai não quis contar a 

verdade. Uma vez parti o pulso e disse a toda a gente que o 

parti numa luta. O que aconteceu REALMENTE é que eu 

tentei levantar-me depois de as minhas pernas terem ficado 

dormentes por estar sentado demasiado tempo na sanita. 

Mas eu gosto mais da minha versão. 

 

 

Então só se passaram uns dias sem a Mãe e as coisas já se 

começaram a desmoronar. Até agora já tivemos um 

ferimento grave e quem sabe o que está reservado para nós. 

Quinta-feira 

Trouxemos sobras do Celeiro do Esparguete e foi isso que 

nós jantámos hoje. O Pai teve de ficar até tarde no trabalho, 

por isso ligou ao Rodrick e disse-lhe para aquecer o 

esparguete para todos no micro-ondas.  
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O Rodrick deu-me o meu prato primeiro e, quando o fez, 

disse: 

   

Soprei o meu esparguete durante um bocado para o 

arrefecer. Mas eu não sabia que o Rodrick na verdade não 

tinha aquecido o esparguete no micro-ondas. Só fingiu 

aquecer. 

Então, quando mordi uma almôndega, estava fria como o 

GELO. 

 

Depois desta experiência, duvido que alguma vez consiga 

comer sobras de novo. 
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E os almoços nos sacos também não estão a funcionar. Esta 

semana o Rodrick estava encarregue de fazer os almoços e 

ele escreveu um recado, tal como a Mãe faz. 

 

Nem me dei ao trabalho de comer a sandes, uma vez que 

nunca vi o Rodrick a lavar as mãos. 
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A minha tarefa desta semana é a roupa e mal posso esperar 

que o meu turno acabe. Para que fique registado, acho que 

devia ser ilegal um rapaz ter de dobrar a roupa interior da 

mãe dele.  

 

Sexta-feira 

Uma das grandes mudanças por a Mãe ir à escola é que agora 

é o Pai que está encarregue de me ajudar com os trabalhos 

de casa. Sem ofender o Pai, mas a Mãe é MUITO melhor 

como ajudante de trabalhos de casa do que ele. Quando a 

Mãe me ajuda a fazer o trabalho de casa, ela dá-me 

basicamente as respostas todas e eu estou despachado em 

dez minutos. 
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Com o Pai a história é completamente diferente. Ele quer 

ensinar-me COMO fazer o trabalho e isso consome muito 

mais tempo. E mais, já há muito tempo que o Pai esteve na 

escola, por isso tenho que me sentar ali e esperar enquanto 

ele lê os manuais e se actualiza. 

 

Mas o PIOR é a Matemática. Acho que a forma como ensinam 

matemática hoje é completamente diferente da forma como 

ensinavam quando o Pai era um miúdo, por isso ele fica 

frustrado com as regras novas e quer-me ensinar da maneira 

como ele aprendeu. 
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O Pai também lambe o polegar e o indicador para ser mais 

fácil para ele passar as páginas. E, quando ele faz isso, eu 

tento manter um registo de quais as páginas que ele vira para 

não tocar no cuspo dele. 

Mas, como todos esses números na cabeça, não sobra muito 

espaço para factos matemáticos. 

 

Consigo perceber quando fiz alguma coisa mal porque o Pai 

fica tipo frustrado comigo e respira com força pelo nariz. 

Por isso aprendi a pôr um pano da cozinha sempre que 

estamos a trabalhar Álgebra. 
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Quando finalmente acabamos, passaram-se duas horas e está 

na hora de ir para a cama. Tudo o que posso dizer é que 

espera que a Mãe despache as aulas dela depressa porque eu 

sou uma pessoa que precisa mesmo do seu tempo para ver TV 

à noite. 

Segunda-feira 

Esta coisa da matemática está a tornar-se um problema. 

Temos “testes de aferição” na minha escola e ouvi dizer que 

os professores não recebem o bónus deles a não ser que 

tenhamos boas notas. Por isso há uma grande pressão sobre 

nós miúdos, o que é uma porcaria. Lembro-me que no Jardim 

de Infância a Matemática costumava ser mesmo 

DIVERTIDA. 
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A Professora Mackelroy diz que se não nos sairmos bem nos 

testes, vamos perder o nosso orçamento e a aula de música 

vai tornar-se em castigo, ou uma coisa dessas. Mas acho que 

os miúdos não estão a perceber a mensagem. Há uns dias 

tivemos teste de matemática e a Professora Mackelroy disse 

que era com “consulta”, o que significava que podíamos usar 

os apontamentos e os manuais como ajuda. 

Depois ela saiu da sala para tratar de qualquer coisa e, assim 

que pôs o pé fora da sala, foi o caos total. 

 

 

 Quase toda a gente chumbou no teste porque estavam a 

usar o papel dos cadernos e os livros como munições. 
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Por isso, com base neste episódio, não acho que a Professora 

Mackelroy deva fazer grandes planos sobre como vai gastar 

o bónus dela. 

Outubro 

Terça-feira 

Hoje à noite, o Pai veio ter comigo quando eu estava sentado 

no sofá e parecia incomodado com alguma coisa. Ele queria 

saber por que é que eu não tinha levado o caixote da 

reciclagem para a rua de manhã como ele me tinha pedido. 

 

 

 

Disse-lhe que devia estar a fazer confusão porque nunca me 

tinha dito nada acerca de reciclagem. Mas ele disse-me que 

tinha pedido ontem à noite enquanto eu estava a jogar 

videojogos, para vos dizer a verdade, aquilo pareceu-me 

familiar. 
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Se me esqueci MESMO, não foi culpa minha. Na verdade eu 

tenho um sistema ÓPTIMO para me lembrar das coisas.  

Sabem que há pessoas que deixam recados para elas próprias 

para se lembrarem de qualquer coisa? Bem, acho que isso dá 

muito trabalho e também é um desperdício de papel. 

Por isso digamos que estou na cama e a Mãe vem ao meu 

quarto e diz-me que tenho que levar uma autorização para a 

escola de manhã. Eu não saio da cama e escrevo uma nota. 
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Eu simplesmente atiro uma almofada para o outro lado do 

quarto. 

 

 

Depois, quando acordo de manhã e vou a passar pela porta, 

vejo a almofada e penso:”Hey, o que está esta almofada a 

fazer aqui?” 
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Depois lembro-me: “Ah pois, tenho que levar a autorização 

para a escola.” Vêem o que eu digo? É completamente 

infalível. 

Agora que penso nisso, eu REALMENTE deixei um lembrete 

para levar o lixo da reciclagem para a rua. Lembro-me de pôr 

ESPECIFICAMENTE as minhas meias na TV antes de ir para 

a cama, para me lembrar de manhã. 

E se o Pai fez alguma coisa para baralhar o meu sistema ele 

só se pode culpar a ele próprio. 

 

 

Mas o Pai não deixava passar. Disse que agora que estou a 

ficar mais velho, tenho que começar a ser mais 

“responsável”. 
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Já ouvi este tipo de coisas do Pai antes. Durante as últimas 

semanas de Verão, a nossa vizinha, a menina Grove 

contratou-me para tomar conta das plantas dela enquanto ela 

estava fora numa viagem de negócios. Bem, eu fiz isso 

durante os primeiros dias e depois acho que pode dizer-se 

que fiquei ocupado com outras coisas. 

Quando o Pai me perguntou como é que as plantas estavam, 

apercebi-me de que não ia lá há pelo menos uma SEMANA. 

Fui apanhar a chave da menina Grove para ir regar as 

plantas, mas a chave não estava no lugar habitual. 

Virei a casa praticamente das avessas à procura das chaves, 

mas não a conseguia encontrar. 
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Vim a descobrir que a razão pela qual eu não conseguia 

encontrar a chave é porque não estava na nossa casa. Tinha-a 

deixado na casa da menina Grove e ela descobriu-o quando 

voltou da viagem dela. 

 

 

 

A menina Grove estava bastante furiosa por a chave dela 

estar na porta da rua, mas, como eu vejo as coisas, ela devia 

ter ficado feliz por ninguém ter lhe assaltado a casa. 

Ela estava furiosa por causa das plantas também porque 

infelizmente a maior parte não se safou. Sugeri que talvez 

ela devesse comprar um cacto ou outra planta que não 

precise de muita água para sobreviver. 
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Dessa forma, tudo estaria bem se eu perdesse a chave da 

PRÓXIMA vez que ela viajasse em negócios. 

 

 

 

Mas a menina Grove disse que não voltaria a contratar-me 

nem que a vida dela dependesse disso. Depois mandou-me 

para casa sem me pagar, o que é uma porcaria porque passei 

mesmo muito tempo a procurar aquela chave. 

De qualquer forma, acho que aquele episódio ainda está 

fresco na memória do Pai e é por isso que estou a ouvir esta 

coisa da responsabilidade outra vez. 

Com sorte, o Pai vai deixar ficar as minhas meias na TV da 

próxima vez e as coisas não vão chegar a este ponto. 
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Quinta-feira 

Bem, o Pai está a levar muito a sério acerca de eu ter mais 

responsabilidades. E a primeira coisa que ele quer que eu 

faça é acordar sozinho de manhã. 

Isso é um grande problema na verdade porque eu dependo 

DELE para acordar. 

 

 

 

   É assim que temos feito há ANOS e não vejo nenhuma 

razão para mudarmos as coisas agora. 

O Pai disse que se não aprender a acordar sozinho com um 

despertador, depois não o vou saber fazer quando for para a 

universidade. 
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Mas sempre achei que essa seria a forma de eu e o Pai nos 

mantermos em contacto. 

 

Ontem foi o primeiro que tentei acordar sozinho e não 

correu muito bem. O despertador tocou e tudo mas o som 

instalou-se no meu sonho. 
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E hoje não correu nada melhor. Liguei o alarme no rádio e 

sintonizei uma estação de música clássica porque não queria 

que aquele som irritante fosse a primeira coisa que ouvia de 

manhã. Mas a música também não me acordou. 

         

O problema é, sem um ser humano de verdade a acordar-me, 

o meu cérebro vai encontrar sempre alguma desculpa para 

continuar a dormir. Mas acho que poderei ter encontrado 

uma solução para esta situação do despertador. Encontrei na 

arrecadação hoje, um daqueles despertadores antigos com 

campainha e estes relógios fazem um alarido imenso quando 

despertam. 
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Testei-o para ver se funcionava e com certeza que 

funcionava. 

 

Acho que NINGUÉM consegue dormir com um barulho 

DAQUELES. O único problema é que o relógio não tem um 

botão para adiar, por isso estou preocupado por o desligar e 

poder adormecer novamente. 

Por isso esta noite escondi o despertador debaixo da minha 

cama. Assim, quando despertar, tenho que me levantar para 

encontrar o relógio e depois já estou levantado para o dia. 

Sexta-feira 

 

Afinal o novo despertador causou-me alguns problemas 

novos. 
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Com aquele relógio antigo a fazer tiquetaque debaixo da 

minha cama, sentia-me como se estivesse a dormir em cima 

de uma bomba que estava prestes a explodir. Por isso o 

stress manteve-me acordado metade da noite. 

 

 

Andei a dormir durante o dia na escola, o que foi bom até 

termos uma assembleia. Estávamos em fila para entrarmos 

no auditório e eu estava encostado à parede. 

 

 Mas devo ter adormecido por meio segundo porque a minha 

mão escorregou e activei o alarme de fogo acidentalmente. 
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A escola teve de ser toda evacuada e três minutos depois 

estava um monte de camiões dos bombeiros à entrada. 

 

Depois de descobrirem que não havia fogo nenhum, deixaram 

toda a gente entrar na escola novamente. O director falou 

pelos alto-falantes e disse que quem quer que tenha ligado os 

alarmes ia ser suspenso e que se devia entregar. 
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Não sei muitas coisas, mas o que eu SEI é que não deves 

anunciar qual é o castigo ANTES de pedires às pessoas que 

se entreguem. Então decidi que seria inteligente ficar quieto 

e deixar que isto desapareça. 

Depois do terceiro tempo começou a circular um rumor na 

escola de que os alarmes de incêndio esguicham um líquido 

invisível quando puxas a pega e que os professores têm 

varinha mágica de raio-X especial que podem usar para ver 

os líquidos nas mãos de alguém. Por isso era uma questão de 

tempo até acharem o culpado. 

 

Depois toda a gente começou a perguntar-se se tinham sido 

os PROFESSORES que tinham começado o rumor e era 

apenas um truque para ver qual o miúdo que iria primeiro à 

casa de banho para lavar as suas mãos. 
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Então isso deixou toda a gente MESMO paranóica. 

        
Depois NINGUÉM ia a casa de banho e todos os que 

precisavam mesmo decidiram aguentar-se até ao fim do dia. 

O director teve eventualmente de fechar a escola mais cedo 

porque ninguém lavava as mãos e estamos mesmo no meio da 

época da gripe. 
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A Mãe estava fora na biblioteca a estudar, por isso tive que 

ligar para o trabalho do Pai e pedir-lhe para me apanhar mais 

cedo na escola. Ele não pareceu muito feliz por isso. 

     

Mas se não me tivesse feito acordar-me a mim mesmo nada 

disto teria acontecido. 

Quarta-feira 

 

Estão a começar uma nova unidade na nossa aula de Saúde 

chamada “Factos da Vida” e aparentemente cobre todas as 

coisas que têm andado a evitar nos últimos meses. Enviaram 

pedidos de autorização para casa e se não tiveres o teu 

assinado nem é permitido que estejas na sala de aula o resto 

do período. 
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Não gosto nada desta coisa das autorizações. A Mãe só me 

deixa ver filmes para Maiores de 6 anos, por isso sei que não 

me deixar estar na aula de maneira NENHUMA. 

Para contornar o problema, escrevi um recado falso a 

computador e colei-o com fita-cola por cima da autorização 

verdadeira. 

 

Felizmente, a Mãe não olhou para o papel com muita atenção 

e eu consegui a assinatura que precisava. 
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Na verdade estou muito feliz por estarem a fazer esta 

unidade dos “Factos da Vida” porque eu tenho um monte que 

perguntas sobre estas coisas e não tenho  forma eficaz de 

obter as respostas. 

Quase tudo o que eu sei neste departamento vem do Albert 

Sandy e começo a perguntar-me se ele me tem alimentado 

com má informação. A semana passada ele disse a toda a 

gente na mesa do almoço que é medicamente impossível uma 

rapariga peidar-se. 

 Bem, eu sei que isso não é verdade por causa da vez que a 

Mãe abraçou a tia Dorothy na véspera de Natal. 
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De qualquer forma, hoje foi o primeira dia da unidade 

“Factos da Vida” e, obviamente, a Enfermeira Powell mandou 

os miúdos cujos pais não assinaram os pedidos de 

autorização lá para baixo para a biblioteca para serem 

“ajudantes especiais” durante o dia. 

          
O resto de nós estava bastante excitado porque não 

podíamos esperar por ouvir todas as coisas “sumarentas” que 

a Enfermeira Powell estava prestes a dizer-nos. 

Mas não correu nada como eu esperava. A Enfermeira Powell 

pôs uns gráficos no cavalete e começou a falar sobre 

“zigotos” e “cromossomas” e um monte de tretas científicas. 
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Fiquei à espera que ela nos dissesse que isto era uma grande 

piada e depois irmos às coisas boas, mas isso nunca 

aconteceu. Por isso acho que a escola está apenas a 

confundir-nos para nos fazer perder o interesse. 

De qualquer forma, se a escola ESTÁ a tentar confundir-nos, 

estão a fazer um óptimo trabalho. Ao almoço, tentámos 

explicar o que tínhamos aprendido na unidade dos “Factos da 

Vida” aos miúdos que não tinham o pedido de autorização 

assinado e não conseguíamos concordar numa única coisa. 
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Sábado 

Outra coisa que o Pai está encarregue agora que a Mãe está 

de volta à escola e de levar-nos a nós, miúdos, às nossas 

consultas no dentista. 

A maioria dos miúdos não gosta de ir ao dentista, mas na 

verdade estou ANSIOSO. Tenho ido ao mesmo dentista 

desde que tenho dois anos e eles são completamente o meu 

tipo de operação. 

        

Mas a razão principal pela qual gosto de ir ao dentista é 

porque estou completamente apaixonado pela higienista que 

trabalha lá, a Rachel. 
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A Rachel dá-me sempre um sermão acerca da escovagem e 

do fio dentário e isso tudo, mas ela é tão gira que é difícil de 

a levar a sério. 

 

 

A Mãe também anda sempre atrás de mim por causa do fio 

dentário. Ela diz que se eu não cuidar melhor dos meus 

dentes vou acabar por usar dentaduras antes de ir para a 

universidade. 

Andei a pensar nisso e talvez os dentes falsos não fossem 

uma coisa assim tão má. 
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Se eu tivesse dentaduras, podia ter OUTRA pessoa para 

cuidar dos meus dentes e podia passar o tempo extra 

fazendo alguma coisa que eu goste mesmo. 

 

O único problema em estar apaixonada pela tua higienista é 

que só a vês de seis em seis meses quando limpas os dentes. 

Por isso tenho que aproveitar ao máximo cada visita. 

A última vez que tive uma consulta, olhei a Rachel nos olhos 

durante todo o tempo em que ela me limpou os dentes para 

que ela pudesse ver que eu estava interessado. 
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Esta manhã fui mesmo à rua e comprei uma colónia para lhe 

causar uma impressão extra-boa. Por isso quando o Pai me 

disse para entrar no carro eu estava pronto. 

Mas o Pai passou pelo consultório do dentista e meteu-se na 

auto-estrada. Disse-lhe que ele tinha falhado a saída e que o 

Cuidados Dentários Abraços Carinhosos era no sentido 

contrário. 
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Mas o Pai disse que eu sou “demasiado velho” para continuar 

a ir a um dentista de crianças, então a partir de hoje estava 

a trocar-me para o dentista dele, o Dr. Kagan. 

Senti um arrepio pelas costas acima quando ele disse aquele 

nome. Já vi a publicidade na auto-estrada e fico com a 

impressão que ele tem uma abordagem completamente 

diferente dos Abraços Carinhosos. 

 

Tentei fazer como que o Pai mudasse de ideias, mas ele disse 

que já tinha tratado da papelada para me trocar e que não 

voltava atrás. Pensei em fugir, mas o Pai devia saber no que 

eu estava a pensar porque trancou as portas do carro. 
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O consultório do Dr. Kagan era ainda mais assustador do que 

eu o imaginava. Não tinha livros de colorir nem brinquedos 

nem o tipo de coisas que têm na sala de espera dos Abraços 

Carinhosos. 

                 
O Dr. Kagan estava à minha espera no consultório e todos os 

instrumentos afiados de metal estavam à vista para eu os 

ver assim que entrasse. 
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Por isso podia ver que este tipo não estava a brincar. 

 

 

Depois de me sentar na cadeira, o Dr. Kagan começou a 

chatear-me por causa dos meus hábitos de alimentação e 

bebidas. Na verdade ele ficou FURIOSO quando lhe disse 

que bebia refrigerantes e foi à sala do lado e trouxe um 

recipiente com um líquido castanho que tinha um dente podre 

lá dentro. 
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Disse-me que isto era o que acontecia a um dente verdadeiro 

quando o deixam durante vinte e quatro horas num 

recipiente com refrigerante. Disse ao Dr. Kagan que ia 

certificar-me de nunca deixar os dentes de um dia para o 

outro num frasco com refrigerante. Tenho a certeza que ele 

pensou que eu estava a ser sarcástico mas eu estava apenas 

a tentar mostrar-lhe que estava a tomar atenção. 

Depois ele limpou os meus dentes. Comecei a entrar em 

pânico porque se há alguém que não queres que fique furioso 

contigo é o tipo que tem ferramentas de metal a tocar pela 

tua boca toda. 

 

 

A determinado ponto, o Dr. Kagan começou a fazer raio-X. 

Pôs um bocado de plástico entre os meus dentes e disse-me 

para morder. Depois ele tirou um raio-X e preparou o bocado 

de plástico seguinte. 
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Depois de dois ou três raios-X comecei a apanhar-lhe do 

jeito e por isso quando o Dr. Kagan estava nos molares mordi 

o plástico antes de ele sequer me dizer. Pelo menos eu pensei 

que era o PLÁSTICO. Afinal era na verdade o dedo do Dr. 

Kagan. 

 

 

Bem, se ele estava furioso antes, não era NADA comparado 

com isto. 

O Dr. Kagan disse-me para ir para a sala de espera enquanto 

ele trabalhava no meu “diagnóstico”. Tinha a certeza que ele 

ia voltar e dizer-me que eu precisava de fazer uma 

desvitalização ou assim para poder acertar contas comigo. 
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Mas na verdade o Dr. Kagan fez uma coisa ainda PIOR. Disse 

ao Pai que eu precisava de “medidas correctivas sérias” para 

o meu prognatismo e deu este panfleto ao Pai. 

 

O Dr. Kagan disse ao Pai que eu precisava de usar este 

aparelho o tempo todo, especialmente durante o dia 

enquanto estivesse na escola. Por isso ele está obviamente a 

tentar arruinar a minha vida social. 

Segunda-feira 
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Quando acordei esta manhã, não conseguia encontrar o meu 

aparelho onde o tinha deixado, por isso tive de ir para a 

escola sem ele. Não que me esteja a queixar ou assim. 

Na aula de Saúde, a Enfermeira Powell disse-nos que íamos 

começar uma nova unidade sobre parentalidade. Ela disse que 

ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade e que nesta 

unidade íamos aprender que tomar conta de um bebé não é 

canja. 

Depois ela tirou uma caixa de ovos. Ela disse que cada um de 

nós ia ter de levar o nosso ovo para casa e trazê-lo no dia 

seguinte para a aula. 

       

 E a regra era que tínhamos de devolver o nosso ovo em 

perfeito estado, sem rachas nem nada. 
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Bem, eu não sei o que é que um ovo de galinha tem a ver com 

um bebé mas esta é uma das situações que me faz pensar se 

eu estaria a receber uma educação melhor se o Pai e a Mãe 

me pusessem numa escola privada. 

 

 

Depois a Enfermeira Powell disse que esta coisa do ovo iria 

valer 25% da nossa nota. 

 

Bem, quando a Enfermeira Powell falou em notas, fiquei 

mesmo nervoso. Já estou para chumbar a Álgebra e não 

preciso de chumbar a Saúde também. Por isso sabia que 

tinha de manter o meu ovo seguro. 

 

Os outros rapazes não pareciam muito preocupadas com as 

notas DELES, a julgar pelo que aconteceu depois da aula. 
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Ouvi dizer que o contínuo levou a tarde toda a esfregar as 

gemas dos cacifos. 

 

O único rapaz, para além de mim, que não partiu logo o ovo 

foi o Rowley que o aconchegou no bolso da camisa. 

Eu não tinha um bolso de camisa nem nada seguro onde pôr o 

MEU ovo, por isso precisava de descobrir qualquer coisa 

rapidamente. 
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Acabei por apanhar um monte de papel higiénico da casa de 

banho e meti-o na mochila para almofadar. Tive que tirar 

alguns dos meus livros para fora para não esmagarem o ovo, 

por isso parece-me que não vou fazer o trabalho de casa de 

história esta noite. 

 

 

De qualquer forma fico nervoso ao pé de ovos, por causa de 

um incidente que aconteceu no ano passado. 

A minha família foi convidada para a casa dos Snella para 

outra festa de meio-aniversário de um dos miúdos deles. Os 

Snella tinham uma mesa posta com todo o tipo de comida e a 

maior parte dela parecia demasiado pomposa para mim. Mas 

eu sabia que a Mãe ia achar que era falta de educação se eu 

não pusesse nada no meu prato. 
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A única coisa que na verdade reconheci foram os ovos 

recheados porque já os tinha comido umas duas vezes na 

casa da Avó. 

 

Pus cerca de dez no meu prato. Mas quando mordi um, tentei 

não cuspi-lo. Os ovos recheados na casa dos Snella não 

sabiam NADA como os que a avó faz e agora eu tinha um 

prato cheio deles. 

Então esperei até que ninguém estivesse a ver e depois 

despejei todos os ovos recheados na planta de plástico da 

sala de estar. 
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Safei-me, mas umas semanas mais tarde a Sra. Snella disse a 

Mãe que havia um cheiro muito mau na casa deles e que não 

conseguiam perceber de onde é que vinha. 

Primeiro, o Sr. e a Sra. Snella pensaram que o cheiro era do 

tapete, por isso contrataram uma pessoa para vir lavar o 

tapete com detergente. Mas isso não resolveu o problema e 

eles pensaram que talvez um esquilo ou um rato tivesse 

morrido dentro das paredes deles. Por isso chamaram um 

carpinteiro para o tentar encontrar. 

  

Umas semanas depois acho que eles não aguentavam mais o 

cheiro e por isso mudaram-se. 
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E tenho de admitir que me senti um pouco culpado quando vi 

que eles estavam a levar a planta de plástico com eles. 

  
Desde aí, tenho tentado descobrir como pôr à socapa uns 

ovos recheados na casa do Fregley. 

Terça-feira 

 

Ontem, quando cheguei a casa pus o ovo na minha gaveta das 

meias mas depois apercebi-me de que não ia ficar seguro aí. 

Sempre que tenho qualquer coisa nova, o Manny arranja uma 

maneira de lhe chegar e de a destruir. 
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Na verdade, só demorou um dia e meio até o Manny 

descobrir o meu aparelho. E eu não me importo com o que o 

Dr. Kagan diz, mas eu não ponho aquela coisa na minha boca 

outra vez de maneira nenhuma. 

 

 

 

Pensei em esconder o ovo na parte de cima do roupeiro, mas 

isso não ia impedir o Manny. Uma vez escondi lá uns livros de 

BD mas aquele rapaz consegue trepar como um macaco. 
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Apercebi-me de que quanto mais trabalho tenho a esconder 

uma coisa, mais hipóteses o Manny tem de a encontrar. 

Pu-lo no frigorífico na segunda prateleira. Mas esta manhã 

quando abri o frigorífico para apanhar o meu ovo, ele não 

estava onde o tinha deixado. 

 

 

 

Entrei em pânico e perguntei à Mãe se ela tinha visto o 

Manny tirar o meu ovo do frigorífico. 

Mas a Mãe disse que tinha sido ELA que o tinha tirado e era 

isso que estava a fazer para o pequeno-almoço. 
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De repente senti-me mal disposto. Apercebi-me de que se eu 

não conseguia tomar conta de um ovo durante vinte e quatro 

horas, definitivamente não tinha nada que ser pai algum dia. 

Quando cheguei à escola, reparei que todas a s raparigas da 

minha turma de saúde tinham trazido os ovos DELAS de 

volta à escola em segurança. Algumas das raparigas estavam 

a transportar os ovos em pequenos bolsos que tinham cosido 

e umas poucas até tinham decorado os ovos delas com 

lantejoulas e brilhantes e coisas dessas. 
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Tenho a certeza que o objectivo da aula era ensinar-nos 

como é difícil tomar conta de um bebé, por isso acho que as 

raparigas não estavam a perceber a mensagem. 

 

Estava a pensar em rapinar o ovo do Rowley quando ele não 

estivesse a olhar e fazer de conta que era o meu, mas ele 

tinha desenhado o ovo todo com lápis de cera, por isso não 

era uma opção. 
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Quando a Enfermeira Powell chegou a minha secretária, eu 

mostrei o saquinho de plástico que tinha o meu ovo mexido lá 

dentro, mas ela não pareceu impressionada. 

 

Por isso acho que provavelmente vou ficar na escola no Verão 

a repetir as aulas de Saúde. 

A Enfermeira Powell deu os parabéns a todos os que 

mantiveram os ovos em condições perfeitas de um dia para o 

outro. Depois recolheu os ovos todos e atirou-os para o 

caixote do lixo. 
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Bem, isso deixou o Rowley e as raparigas em histeria. 

 

 

Tudo o que posso dizer é que este episódio deixou-me 

seriamente preocupado com a próxima geração de pais no 

nosso país. 

Sexta-feira 

Esta tarde bateram à porta e quando a abri fiquei bastante 

surpreendido por ver o Avô ali. 
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Fiquei um bocado confuso porque ele tinha uma mala com ele 

para passar a noite. Mas quando me virei e vi o Pai e a Mãe 

com a bagagem DELES, descobri o que se estava a passar. 

A Mãe e o Pai disseram que não têm passado muito tempo 

juntos ultimamente, por isso decidiram fazer uma 

“escapadinha romântica de fim-de-semana”. Pediram ao Avô 

para vir para cá e tomar conta de nós enquanto eles estão 

fora. 

 

Quem me dera que eles não tivessem metido a palavra 

“romântica” ali porque essa parte era definitivamente 

demasiada informação para mim. 

A Mãe e o Pai não confiam em mim e no Rodrick para 

ficarmos sozinhos em casa porque da ÚLTIMA vez que nos 

deixaram entregues a nós próprios o Rodrick deu uma festa 

enorme. 
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Sempre que a Mãe e o Pai saem, costumam deixar-nos com a 

avó. Mas a avó está num cruzeiro com os amigos dela, por 

isso estamos encalhados com o Avô. 

A Mãe e o Pai não nos dão um aviso antecipado quando vão 

para fora. Pelo aniversário deles, nem sabíamos onde eles 

estavam, até nos ligarem. 

 

 

A ÚLTIMA vez que nos deixaram na nossa casa com o Avô 

foi quando eu e o Rodrick éramos mesmo pequenos. Não me 

lembro de tudo o que correu mal nessa semana, mas lembro-

me que ele me deixou para o treino de basebol à hora errada 

no campo errado. 
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Não me parece que o Rodrick tenha adorado a ideia de ter o 

Avô como ama porque assim que a Mãe e o Pai saíram, ele 

pirou-se. 

Infelizmente eu não tenho uma carrinha nem uma carta de 

condução, por isso estou preso com o Avô e o Manny. 
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O Manny foi direito para a cama apesar de serem apenas 

4h30 da tarde. Por isso, só sobrei eu e o Avô. 

O Avô fez tostas de queijo com as côdeas aparadas para o 

jantar, o que não comia desde que era muito pequeno. Vimos 

um bocado de TV, mas depois às 7h o Avô desligou-a e 

perguntou-me se queria que ele me lesse uma história. Não 

me liam uma história à hora de deitar desde que estava no 

jardim-de-infância mas eu não quis magoar o Avô e por isso 

alinhei. 

 

 

Sábado 

Como fui para a cama as 7h30 de ontem, esta manhã acordei 

mesmo cedo. 
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E, quando vim para baixo, vi uma pasta grande e branca em 

cima da mesa da cozinha. 

   

De repente a tosta de queijo e a história e o ir para a cama 

cedo tudo fez sentido. O Avô estava a usar o manual que a 

Mãe lhe tinha feito da última vez que tinha tomado conta de 

nós, há oito ou nove anos. 

Folheei-o e, obviamente, estava cheio de instruções sobre 

como tomar conta de nós quando éramos miúdos pequenos. 
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E pelo menos 95% estava completamente desactualizado. 

 

Algumas das coisas que estavam ali eram na verdade 

embaraçosas. Só estou feliz por ter encontrado o manual 

antes do Rodrick ou ele nunca mais se calava com aquilo. 
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Folheei a página do “t” e isto foi o que encontrei: 

 

Acho que não vou sobreviver um fim-de-semana inteiro com o 

Avô se não me deixarem ver bastante TV, por isso rasguei a 

página e desenhei uma nova. 
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Depois apercebi-me de que a página do “S” estava nas costas 

da página do “T”, por isso tive de substituir também essa. 

 

 

Segunda-feira 

Infelizmente, a Mãe e o Pai chegaram a casa ontem antes do 

Rodrick e o Avô voltou para o apartamento dele. O que é um 

pena porque eu estava a fazer figas em relação aquilo do “S”. 

A Mãe disse que ela e o Pai conversaram muito durante o 

fim-de-semana e concordaram que as coisas começaram a 

desleixar-se lá em casa desde que ela começou a ir a escola. 
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Calculei que a Mãe nos fosse massacrar por nós homens não 

estarmos a fazer a nossa parte, mas na verdade ela disse 

que ia CONTRATAR alguém para ajudar com a limpeza. Não 

conseguia acreditar no que estava a ouvir. As palavras que a 

Mãe usou foram “ajuda doméstica” mas eu sabia que isso era 

código para “empregada”. 

Acho que a Mãe estava muito envergonhada por ter de 

contratar alguém para a ajudar com as tarefas da casa 

porque pediu-nos a todos para não dizermos nada a ninguém. 

Bem, lamento, mas oportunidades como esta não aparecem 

todos os dias, por isso era um bocado difícil ficar calado na 

escola. 
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O Chirag Gupta disse que a família dele não PRECISA de uma 

empregada e que ele estava feliz por a mãe dele estar ali 

quando ele chega a casa da escola todos os dias. 

 

 

Mas tenho a certeza que isso é o que toda a gente sem 

empregada diz para se sentir melhor. 

Amanhã é o primeiro dia da nossa empregada, a Isabella. 

Pensei que isso significava que podíamos ser ainda um pouco 

mais preguiçosos, uma vez que alguém ia arrumar por nós., 

mas a Mãe fez toda a gente limpar a casa esta noite. Ela 

disse que não quer que a Isabella pense que nós vivemos num 

“chiqueiro”. 
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Terça-feira 

Hoje quando cheguei a casa da escola a Isabella estava na 

sala de estar a ver um programa. Acho que não a posso culpar 

por andar a vadiar, uma vez que nós tratámos de limpar tudo 

por ela. Mas ela ficou lá durante duas horas e cansou 

totalmente a TV. 

 

 

Hoje à noite quando a Mãe chegou a casa das aulas estava 

admirada por a casa estar impecável. Não me parece que ela 

se lembre que fomos nós que fizemos o trabalho todo. 
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Mas ela parecia feliz, por isso não quis dar cabo disso. 

 

           

 

Eu não estava tão feliz como a Mãe. A noite passada deixei 

um recado à Isabella a pedir-lhe para tomar conta da minha 

roupa suja. Não tinha a certeza se ela ia aceitar ordens de 

um miúdo, por isso fiz com que parecesse que o recado tinha 

sido escrito pela Mãe. 
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Tecnicamente é suposto ser eu tratar da MINHA roupa suja 

e não queria que a Mãe descobrisse que estava a pedir a 

Isabella para o fazer por mim. Por isso acrescentei esta 

frase no fim: 

Depois pus o recado em cima do saco e deixei-o onde a 

Isabella o visse. Estava à espera de voltar para casa e 

encontrar a minha roupa dobrada em pilhas arrumadas em 

cima da minha cama, mas em vez disso tinha um recado da 

Isabella DE VOLTA. 

Felizmente, cheguei a casa antes da Mãe ou ela tê-lo-ia 

encontrado. 
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Isso foi mesmo mau porque tive de arrastar o meu saco da 

roupa suja de volta escadas acima. E, deixem-me dizer-vos, 

foi mais difícil ir para cima do que vir para baixo. 

 

 

 

A Isabella já não volta até quinta-feira, por isso acho que 

vou ter de esperar até lá para fazer outra tentativa. 

Isto na verdade é muito excitante para mim porque nunca 

tive ninguém a quem pudesse passar o meu trabalho. O 

Rodrick está SEMPRE a enganar-me para eu fazer coisas por 

ELE. 

Ele começa por me pedir para fazer alguma coisa e eu digo 

sempre não. 



DIÁRIO DE UM TOTÓ - A VERDADE NUA E CRUA 

125 

 

     

 Depois ele começa a contar do dez até ao um. E não sei 

porquê mas isso resulta todas as vezes comigo. 

   

Descobri que esse tipo de coisas não funciona com os 

adultos. 
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Na semana passada tentei que o Pai fosse buscar o comando 

da TV porque eu o tinha deixado na mesa da cozinha. Mas ele 

nem mexeu um músculo. 

 

De qualquer forma, espero que a Isabella não me escape na 

quinta-feira. Estou a usar as mesmas meias há já alguns dias 

e elas começam a parecer cartão. 

Quinta-feira 

Está bem, agora isto começa a fica um bocadinho ridículo. A 

noite passada arrestei o meu saco da roupa suja de novo lá 

para baixo e deixei outro recado para a Isabella. 
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Mas em vez de roupa limpa, recebi apenas outro recado.  

 

 

Agora percebo a fita da Isabella. Ela vai continuar a 

arrastar isto para sempre. Por um lado, tenho tipo de 

respeitar a competência dela em evitar trabalho. Mas, por 

outro lado, vou precisar mesmo de alguma roupa interior 

lavada em breve.  
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O que é mesmo o mau é que a Isabella come a nossa comida 

de plástico. Fui apanhar uns fritos da despensa ontem à noite 

e o saco estava praticamente vazio. 

Reparei que as batatas fritas tinham desaparecido também. 

E, acreditem se puderem, a Isabella deixou um recado na 

despensa a queixar-se da nossa selecção de aperitivos. 

 

Bem, as batatas fritas que ela comeu ERAM de churrasco só 

que ela não sabia. O Manny lambe o sabor das batatas e volta 

pô-las no saco. Infelizmente, eu aprendi da maneira mais 

difícil. 
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A Mãe foi à rua e comprou um monte de aperitivos só para a 

Isabella e pô-los na despensa e o resto de nós não tem 

autorização para lhe tocar. 

 

Segunda-feira 

Hoje na escola anunciaram que estão a fazer uma angariação 

de fundos especial para o programa de música, 

chamado”Trancados na Escola”. Pelo que sei, é uma coisa tipo 

uma grande festa de pijamas rapaz-rapariga, por isso podem 

mesmo contar COMIGO. 
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A única coisa que me aborreceu foi a parte da “ama-seca”. 

Por isso risquei essa parte antes de o mostrar à Mãe. 

 

Terça-feira 

Tudo bem, estou pelos ajustes com a nossa empregada. Dei-

lhe mais uma oportunidade de tratar da minha roupa e ela 

safou-se outra vez. 

 

 

 

 

 

Foi isto que encontrei em cima do saco da roupa quando 

cheguei a casa. 
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Desisto oficialmente. Uma vez que limpamos sempre a casa 

antes de a Isabella vir, tenho a certeza que o único trabalho 

que ela faz é escrever estes recados. 

E ainda há pior. Quando entrei na cama hoje à noite, senti 

qualquer coisa ao fundo dos lençóis. Por isso cheguei lá 

abaixo e encontrei o que eu acho que eram uns collants. 
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Isto significa que a Isabella tem andado a fazer sestas na 

MINHA CAMA. Fui ao quarto da Mãe e disse-lhe que achava 

que ela tinha cometido um erro em contratar a Isabella e que 

a devia mandar embora. 

 

Mas a Mãe nem quis ouvir. Disse que a casa tem estado 

“imaculada” desde que a contratámos e que todos deviam 

estar gratos pelo trabalho que ela faz por nós. Por isso a 

Isabella enganou completamente a Mãe. 

Tudo o que posso dizer é se ser uma empregada doméstica 

significa ver TV o dia todo, comer aperitivos e fazer sestas, 

então acho que finalmente descobri uma carreira que me 

pode interessar. 
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NOVEMBRO 

Sábado 

O Pai deixou-me na escola às 8h da noite passada para o 

Trancados na Escola e assim que passei pela porta, soube que 

tinha cometido um erro enorme. Eram cerca de 90% rapazes, 

10% raparigas. E pior ainda, o Rowley estava lá. 

 

Virei-me para ir embora, mas uma das “amas-secas” já tinha 

trancado a porta. Por isso eu estava ali preso durante a noite 

com os outros todos. 
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Estou a achar que a maior parte das raparigas da minha 

turma decidiu não ir ao Trancados na Escola e as que 

apareceram não receberam o recado a tempo. 

Decidi que ia ter de aproveitar isto ao máximo e entrei no 

auditório, onde todos os outros estavam a tirar as coisas 

deles. A primeira coisa em que reparei é que havia pelo 

menos um adulto por cada miúdo, o que não é uma boa receita 

para um bom bocado. 

A maioria das amas-secas eram pais, mas alguns deles eram 

professores. E alguma coisa me diz que os professores só 

estavam ali porque não tiveram escolha. 
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Larguei as minhas coisas no palco, onde estavam todos os 

outros miúdos. Depois reparei que o Rowley estava ali, por 

isso mudei as minhas coisas para o outro lado do palco. 

Acho que a maioria dos miúdos já tinha dado a noite por 

perdida porque quase todos estavam a jogar com qualquer 

objecto electrónico que tinham trazido com eles. 

 

Nem sequer PENSEI em trazer os meus videojogos e não 

tinha uma revista nem nada para me entreter. Por isso 

perguntei a um dos adultos o que poderia fazer. 

A Professora Barnaum disse-me que havia no canto um 

“Centro de actividades” para alguém que precisasse de fazer 

um “intervalo de diversão” durante a noite. 
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Mas todas as actividades eram coisas de miúdos pequenos. 

 

Decidi, em vez disso, apenas sentar-me no meu saco-cama 

com as mãos cruzadas no colo. 

Às 9h os adultos disseram que estava na hora de uns jogos 

de sociais, mas ninguém os ouviu porque todos tinham 

auscultadores. O Professor Tanner disse que as pessoas 

precisavam de ser “sociais”, por isso confiscou todos os 

telemóveis, leitores de música e tudo mais que os miúdos 

tivessem e pô-los num saco do lixo. 
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Depois sentámo-nos todos num círculo no meio do auditório. 

A Professora Carr disse que íamos jogar uns “jogos para 

quebrar o gelo” que nos iam ajudar a conhecer melhor uns 

aos outros. 

 

Mas a verdade é que todos nós miúdos nos conhecemos uns 

aos outros muito bem porque estamos juntos desde a pré-

primária. Na verdade, acho que nos conhecemos 

DEMASIADO bem uns aos outros. 

A Professora Carr disse que íamos começar com uma coisa 

chamada o jogo do nome, em que todos à vez têm de dar a si 

próprio uma alcunha. Que comece com a mesma letra que o 

primeiro nome, como Seth Social ou Fred Feroz ou uma coisa 

assim. A ideia é que a alcunha diga alguma coisa sobre a tua 

personalidade. 

 

 

´ 
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O Rowley foi o primeiro. 

 

Foi muita pressão tentar inventar uma alcunha com um som 

porreiro e a minha vez aproximava-se depressa. Finalmente 

decidi-me por “Grande Greg”, que eu sabia que era um 

bocado foleiro, mas é difícil pensar num alcunha decente que 

comece com a letra “G”. 

Acho que o miúdo à minha direita, o George Fleer, estava a 

ter o mesmo problema que eu. 

 

Não podia usar a mesma palavra que o George ou as pessoas 

iam achar que o estava a imitar. 
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Então fiquei ali sentado um bocado a tentar pensar noutra 

boa palavra começada por “G”, mas estavam todos a olhar 

para mim e eu tive uma branca. 

Depois a Professora Libby intrometeu-se e tentou safar-me. 

 

Todos pareciam bastante felizes com aquilo, apesar de 

Janota nem começar pela letra “G”. E isso faz-te pensar 

sobre o nosso sistema de educação, especialmente porque a 

Professora Libby é professora de inglês da melhor turma de 

8º ano. 

Achei que “Greg Janota” era uma alcunha PÉSSIMA, mas, 

antes que eu pudesse inventar alguma coisa melhor, a pessoa 

à minha esquerda falou e era demasiado tarde. 
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Por isso agora estou preso a uma alcunha estúpida durante o 

resto da noite e provavelmente até ir para a universidade. 

 

 

Depois disso, jogámos um jogo chamado Nunca Disse Isto 

Antes A Ninguém, onde tínhamos que dizer a todos um 

segredo. A Professora Carr disse que o jogo ia-nos ajudar a 

criar laços entre nós, mas acho que o VERDADEIRO 

propósito era dizer às amas-secas quem eram os 

problemáticos. 

 



DIÁRIO DE UM TOTÓ - A VERDADE NUA E CRUA 

141 

 

 

A minha teoria provou-se correcta mais tarde quando o 

Teddy Caldwell desceu o corredor para ir a casa de banho e 

uma ama-seca seguiu-o. 

 

Jogámos mais uns “jogos quebra-gelo”, mas ninguém se 

conseguia concentrar porque de cinco em cinco segundos um 

dos telemóveis no saco da electrónica começava a vibrar ou a 

tocar. Depois o Professor Tanner ia pescar ao saco e tentar 

encontrar o telemóvel que estava a tocar para que o pudesse 

desligar. 
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Por fim acabou por desistir e trancou o saco na sala dos 

professores. 

Depois de termos acabado os jogos, tivemos um intervalo 

para descanso de quinze minutos antes da nossa próxima 

actividade. Alguns de nós tinham trazido snacks, mas havia 

uma política rigorosa de proibição de aperitivos e tivemos 

que os comer às escondidas. 

       
As amas-secas pareciam saber EXACTAMENTE quem tinha 

os aperitivos e confiscaram 95% deles. O Professor Farley 

até encontrou as minhas bolas amargas de cereja que 

estavam escondidas na minha fronha. 

Finalmente apercebemo-nos de que um chibo nos estava a 

denunciar. Era o Justin Spitzer e estava a ser subornado 

com os aperitivos que os adultos tinham recolhido. 
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O único miúdo que ainda tinha comida de plástico era o 

Jeffrey Chang, que tinha um saco enorme de bolas de queijo. 

Acho que o Jeffrey sabia que era uma questão de tempo até 

ser apanhado, por isso trancou-se na casa de banho dos 

rapazes e tentou apreciar os seus aperitivos. Mas os adultos 

descobriram o que se estava a passar e o Jeffrey entrou em 

pânico e livrou-se das provas. 
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Depois do nosso intervalo voltámos para o círculo e a 

Professora Dean disse-nos que íamos jogar um jogo novo 

chamado Adivinha Quem? Depois separou-nos em dez 

equipas. Eu estava na equipa três com o George Fleer, o 

Tyson Sanders e mais alguns miúdos. 

  

Fiquei feliz por não ter ficado na mesma equipa que o Rowley 

porque isso teria sido totalmente desconfortável. 

Era assim que o jogo funcionava: cada equipa tinha de ir para 

outra sala e tirar uma fotografia de um dos seus membros. 

Mas a fotografia tinha de ser muito perto, como uma orelha 

ou um nariz ou uma mão ou qualquer coisa assim. Depois cada 

equipa levaria a sua fotografia para a biblioteca e as outras 

equipas tinham de adivinhar de quem era a fotografia. 
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Depois a Professora Dean disse que a equipa vencedora iria 

ganhar gelados da arca do bar. Tenho de admitir que parecia 

ser um jogo divertido. Mas quando ela entregou as máquinas 

houve praticamente um motim, uma vez que havia quase duas 

horas desde que nós tínhamos tido acesso a qualquer tipo de 

tecnologia. 

 

Depois descobrimos que eram daquelas máquinas 

instantâneas antigas que te dão a fotografia logo de 

imediato e toda a gente ficou um bocado desiludida porque 

aqueles modelos não têm um ecrã nem nada. 

 



DIÁRIO DE UM TOTÓ - A VERDADE NUA E CRUA 

146 

 

A nossa equipa foi para o laboratório de ciências onde 

podíamos tirar a nossa foto em privado. A primeira coisa que 

tivemos de fazer foi perceber quem estaria na fotografia. 

O George Fleer disse que devíamos tirar uma fotografia do 

umbigo dele. Mas toda a gente pensou que isso seria 

demasiado óbvio porque o George tem um umbigo mesmo 

para fora e todos os outros grupos saberiam 

EXACTAMENTE quem era. 

 

Experimentámos tirar fotos de miúdos diferentes no nosso 

grupo, mas a maior parte delas eram demasiado óbvias. 

O Nicky Wood queria que a foto fosse dele, mas ele está 

completamente tapado com sardas e não conseguimos 

encontrar uma única parte dele que não fosse um gato 

escondido com o rabo de fora. 
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Tirámos uma foto das costas do Christopher Brownfield, mas 

apanhámos um dos miúdos da equipa quatro a espiar-nos e 

tivemos que escolher outro. 

 

Tirámos um monte de fotos do Tyson Sanders, mas a melhor 

era do braço dele dobrado. 
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Nem conseguias dizer do que era a fotografia, por isso foi 

essa que apresentámos. 

 

Quando todas as equipas voltaram para a biblioteca, pusemos 

a nossa fotografia no quadro com as de todos os outros. E, 

assim que vimos as outras fotografias, soubemos que íamos 

ganhar. 

 

Algumas das fotografias eram tão fáceis de identificar que 

era na verdade tipo patético. 
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De facto, nem me perguntem o que é que as pessoas na 

equipa do Rowley estavam a pensar. 

 

Estávamos ansiosos para começarmos a parte do adivinhar, 

uma vez que sabíamos que ninguém conseguiria descobrir 

quem estava na nossa fotografia. Mas o Professor Tanner 

ficou ali especado a olhar para a nossa fotografia. 
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Depois o Professor Tanner disse que não apreciava a 

brincadeira e que nós estávamos desqualificados da 

competição. 

Olhámos todos uns para os outros a tentar descobrir de que 

raio estava o Professor Tanner a falar. Mas a Professora 

Dean estava furiosa também. Disse que era completamente 

desapropriado tirar uma fotografia do “posterior” de 

alguém. 

Ninguém na minha equipa sabia o que posterior significava, 

mas felizmente estávamos na biblioteca, por isso procuramos 

no dicionário. E nunca irás acreditar mas significa “rabo”. Na 

verdade, também descobrimos que existem cerca de um 

milhão de OUTRAS palavras para “rabo”. 
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Mas os professores estavam FURIOSOS. Eles pensaram 

realmente que tirámos uma fotografia do rabo de alguém e 

acho que se segurasse a fotografia num determinado ângulo, 

perceberias como uma pessoa podia cometer um erro como 

aquele. 

 

O Professor Tanner disse que ia ligar aos nossos pais e 

dizer-lhes para nos levarem para casa e ele disse que o 

miúdo cujo rabo estava na fotografia ia ficar num GRANDE 

sarilho. 

Eu sabia que se o Professor Tanner ligasse aos meus pais às 

11h da noite eles não iriam ficar felizes e conseguia 

perceber que muitos miúdos da minha equipa estavam a 

pensar a mesma coisa. Depois o George Fleer tentou fugir, o 

que pôs toda a gente em pânico. 
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Por isso o resto de nós correu também. 

 

 

Era cada um por si e acabei a esconder-me na sala de música 

com o Tyson Sanders. Desligámos as luzes para que ninguém 

viesse à nossa procura ali. 
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O Tyson estava mesmo preocupado que os professores 

fizessem uma fila de rabos para tentarem fazer 

corresponder a fotografia ao miúdo certo. Mas disse ao 

Tyson que não tinha nada com que se preocupar porque ele 

puxa as calças até lá abaixo quando usa o urinol, por isso 

toda a gente sabe como é o rabo dele. 

Eu e o Tyson estivemos na sala de música durante muito 

tempo mas fomos finalmente apanhados por um par de 

professores que usaram o Justin Spitzer para nos farejar. 

 

 

As amas-secas trouxeram-nos para a biblioteca, onde todos 

os outros membros da equipa três estavam já capturados. 
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Bem, todos excepto o Christopher Brownfield, que, tanto 

quanto sei, continua escondido atrás da máquina de 

refrigerantes no primeiro andar. 

O Tyson disse ao Professor Tanner que a fotografia era do 

braço dele. Felizmente, há um sinal ao pé do cotovelo do 

Tyson que era igual ao da fotografia ou então acho que o 

Professor Tanner não acreditaria nele. 

 

 

Depois do Professor Tanner ter olhado para a fotografia e 

para o braço do Tyson mais algumas vezes, disse que tinha 

cometido um erro inocente e que qualquer pessoa razoável 

teria feito a mesma coisa. Pareceu-me uma desculpa muito 

má, mas estava feliz por ele não ir ligar aos nossos pais. 
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Depois disso, os jogos sociais estavam terminados e os 

adultos disseram que eram horas de ir dormir. Penso que 

toda a gente que foi ao Trancados na Escola estava a planear 

ficar acordada a noite toda, mas por esta altura estava feliz 

por ir dormir se isso significasse que a noite passava mais 

depressa. 

Fui para o auditório meter-me no meu saco-cama, que estava 

estacionada mesmo ao lado da Jennifer Houseman, que na 

verdade não é nada mal parecida. Mas os adultos disseram 

que as raparigas tinham de pegar nas coisas delas e 

mudarem-se para a sala dos media da biblioteca e os rapazes 

tinham de ficar no auditório. 

 

Estava à espera de conseguir descansar, mas um monte de 

tipos começaram a aos saltos e era impossível dormir. 
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A determinada altura o George Fleer começou a perseguir as 

pessoas com o seu umbigo para fora, o que foi muito 

aterrorizante. 

 

 

Vês, este é o tipo de coisa que não suporto nos rapazes da 

minha idade. Quando se vai a ver, são apenas um bando de 

animais selvagens. 

Quando o George começou a perseguir pessoas, eu pedi 

licença para ir à casa de banho para poder lavar os meus 

dentes. A casa de banho é nas traseiras do auditório e as 

luzes estavam desligadas por isso estava mesmo escuro ali 

atrás. 
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Ouvi um barulho estranho e assustei-me um bocadinho 

durante uns segundos porque a nossa escola tem um 

problema com roedores. Mas afinal era apenas o Fregley a 

brincar sozinho no poço de bolas. 

 

 

Por volta da meia-noite o Professor Palmero, o psicólogo da 

escola, disse a todos para se enfiarem nos sacos-cama e 

acalmarem-se. Depois disse que não havia mais conversa 

durante o resto da noite e que não queria ouvir um pio de 

ninguém. 

De vez em quando, alguém libertava um pum e isso deixou o 

Professor Palmero mesmo furioso porque não conseguia 

perceber quem é que o estava a fazer. 
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Depois do que aconteceu antes com as fotografias, acho que 

os adultos estavam apenas mesmo sensíveis acerca de tudo o 

que envolvesse rabos. 

     

O Professor Palmero disse que se alguém precisava de 

libertar gás, tinha que ir para trás da cortina do palco para o 

fazer 

Por isso, depois muitos dos rapazes começaram a dizer à vez 

ao Professor Palmero que precisavam de ir para trás da 

cortina e depois faziam os barulhos mais chocantes que 

possas imaginar. 
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Isso durou um bocado e atingiu o seu auge quando o David 

Rosenburg foi à sala de música e trouxe uma tuba. 

Não sei se foi uma coincidência ou não, mas mais ou menos 

naquele momento o aquecimento desligou-se no auditório. 
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Na verdade, acho que alguém ligou o ar-condicionado. Tudo o 

que sei é que toda a gente ficou nos sacos-cama depois disso. 

    

Um bocado depois o Professor Palmero adormeceu, mas 

todos os rapazes ainda estavam acordados. Alguns tipos 

estavam a dizer que aquilo era como uma prisão e as pessoas 

estavam a falar em fugir dali e ir para casa. 

O problema é que todas as saídas estavam fechadas a 

cadeado. Acho que devíamos ter sabido no que nos estávamos 

a meter quando chamaram a isto Trancados na Escola. 
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O Alberto Sandy disse que tinha visto um filme onde um tipo 

fugia da prisão com uma colher e um monte de gente ficou 

muito animado com esta ideia. 

 

 

Mas afinal isso eram só um monte de tretas de Hollywood 

porque nós fomos buscar umas colheres à cozinha e nem 

conseguíamos fazer mossa no chão de linóleo. 
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Cerca da 1h30 da manhã, alguém reparou em luzes a piscar 

vindas lá de fora, por isso fomos todos para as traseiras do 

auditório para ver o que se passava. 

Estava um tipo da companhia de reboques e andava à volta do 

carro do Professor Palmero, que estava estacionado no lugar 

para deficientes. 

Tentámos chamar a atenção do tipo do reboque para que ele 

nos tirasse da escola. 
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Mas o tipo nunca nos ouviu e rebocou o carro do Professor 

Palmero. Pensei em acordar o Professor Palmero para lhe 

dizer mas calculei que devíamos deixá-lo descansar. 

Por esta altura estava tanto frio no auditório que nós 

rapazes nos juntámos como sardinhas para conservar o calor 

do corpo. 

 

 

Calculei que a sala dos media da biblioteca devia estar 

quente e acolhedora e eu estava a pensar seriamente em ir 

para lá e juntar-me às raparigas. 
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Mas calculei que seria apanhado e iria voltar para onde tinha 

começado. 

 

Penso que devo ter adormecido cerca das 2h30. Depois às 3h 

ouviu-se bater na porta das traseiras o que acordou toda a 

gente. O Professor Palmero destrancou a porta e estava um 

bando de pais zangados lá fora.  
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Aparentemente tinham estado a tentar ligar aos filhos deles 

para terem a certeza de que estava tudo bem, mas os miúdos 

não atendiam os telemóveis. Por isso depois os pais ligaram 

uns aos outros e todos entraram em pânico. 

Para abreviar a história, os pais que vieram à escola levaram 

os filhos para casa. E isso deixou os dois únicos miúdos que 

não tinham o seu próprio telefone: eu e o Rowley. Por isso foi 

muito esquisito. 

 

Alguma coisa me diz que toda esta ideia do Trancados foi só 

um esquema armado por pais e professores para nos afastar 

a nós miúdos de festas rapaz-rapariga. E se isto for 

verdade, então missão cumprida. 
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Segunda-feira 

Passei o fim-de-semana a tentar recuperar do Trancados, 

uma vez que dormi zero na noite de sexta-feira. Mas acho 

que toda a experiência foi demasiado para o meu corpo 

porque esta manhã quando acordei senti-me doente. 

 

Admito que já fingi estar doente antes para me safar de ir à 

escola, mas normalmente a Mãe descobre a minha intrujice. 
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Mas hoje a Mãe tirou a minha temperatura e acho que devia 

estar muito alta porque ela disse que eu precisava de ficar 

na cama. 

Ela disse que tinha de passar o dia na biblioteca para 

estudar para o exame final hoje à noite e não podia ficar em 

casa a tomar conta de mim. Bem, isso tipo foi uma porcaria 

porque a única coisa boa de estar doente é ter alguém 

preocupado contigo. 

            

A Mãe disse que a Isabella vinha trabalhar hoje e se 

houvesse uma emergência podia pedir-lhe ajuda. Mas depois 

de a Mãe ir embora tranquei  a porta do meu quarto porque 

tive receio que a Isabella tentasse entrar no meu quarto 

para dormir a sesta dela. 
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Devo ter dormitado até ao meio-dia e quando acordei havia 

muita agitação lá em baixo. A TV tinha o som mesmo alto e 

eu podia ouvir o que parecia um bando de mulheres a falarem. 

Olhei pela janela e havia uma tonelada de carros na entrada 

e na rua. 

 

Não sabia o que se estava a passar, por isso deixei-me ficar 

no meu quarto. Cerca de meia hora mais tarde a Mãe 

estacionou o carro dela e entrou em casa. Cinco minutos 

depois disso todas aquelas mulheres saíram em grande 

número, incluindo a Isabella. 

 

A Mãe foi lá acima ao meu quarto e estava mesmo a ferver. 
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Disse que tinha decidido vir para casa mais cedo da 

biblioteca para tomar conta de mim e quando chegou, 

deparou com numa festa de visionamento de telenovelas com 

todas as empregadas do bairro. 

 

Hoje à noite a Mãe convocou outra reunião familiar e disse 

que os serviços da Isabella já não eram necessários e que 

todos nós tínhamos de deitar mãos à obra em casa. Fiquei 

feliz por ouvir aquilo porque agora deixar de andar a 

verificar de verificar se há meias de senhora na minha cama. 
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Terça-feira 

Quando cheguei à escola hoje, o Rowley estava à minha 

espera ao pé do meu cacifo e estava com um sorriso enorme 

na cara. Depois reparei que ele tinha uma grande borbulha 

mesmo no meio da testa. 

A maior parte das pessoas tinham ficado em casa se tivesse 

uma borbulha daquelas, mas eis o que o Rowley disse: 
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Bem, por alguma razão aquilo irritou-me mesmo. Mas não 

acabou por aqui. 

Mais tarde vi o Rowley andar perto dos cacifos dos miúdos 

mais velhos. Por isso acho que só porque ele tem uma 

borbulha pensa que agora faz parte do clube deles ou assim. 

 

Acho que é mesmo patético que o Rowley esteja a tentar 

impressionar as pessoas com a sua borbulha estúpida. 

E, acreditem em mim, não estou com ciúmes ou assim. Mas 

este é um miúdo que ainda dorme com uma pilha de animais 

de peluche todas as noites, por isso não faz sentido nenhum 

ele ter a primeira borbulha antes de eu ter a MINHA. 
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Vou dizer que todo o episódio me pôs a pensar. Tenho estado 

a espera de atingir o arranque de crescimento ou pelo menos 

começarem a crescer-me alguns pêlos faciais, mas as coisas 

têm andado devagar. 

E agora que o Rowley tem uma borbulha, fiquei tipo ansioso 

para pôr as coisas a andar. 

Quando cheguei da escola hoje, olhei-me ao espelho para ver 

se alguma coisa estava diferente. Mas estava tudo 

exactamente na mesma como está sempre. 

 

Por isso depois do jantar perguntei à Mãe e ao Pai quando é 

que poderia esperar que as coisas começassem a acontecer. 
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Mas disseram-me que quando eles eram da minha idade 

estavam muito atrasados em relação aos colegas deles 

quando se tratava destes assuntos. 

     

Depois o Pai disse para eu não contar com muito pêlos faciais 

mesmo quando for adulto porque ele é um homem crescido e 

só precisa de se barbear uma vez ou duas durante a semana. 

Bem, estas foram notícias MESMO más. Neste país, estão 

sempre a dizer que podes crescer e ser o que quiseres, mas 

agora apercebo-me de que isso não é verdade. 
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Consigo dizer pelo menos meia dúzia de profissões que nunca 

vou poder ter se não deixar crescer a barba ou o bigode ou 

pelo menos uma barba por fazer decente. 

 

   

Quarta-feira 

Hoje foi o segundo dia da borbulha do Rowley e ele andava a 

passear com o cabelo dividido como um cortinado para que 

toda a gente pudesse encher os olhos com a borbulha dele. 
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Não conseguia aguentar outro dia disto e decidi fazer 

alguma coisa. Por isso escrevi um recado e entreguei-lho no 

corredor. 

 

E fico feliz por dizer que o meu recado resultou. 

 

Mas mesmo antes da hora do almoço aconteceu uma coisa 

completamente maluca. A nossa turma dirigia-se para o 

refeitório e, quando atravessámos o corredor onde os 

miúdos mais velhos têm os cacifos, o Jordan Jury estava ali 

de pé com alguns dos seus amigos. 
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O Jordan parou-nos e disse. 

          
Não podia acreditar. Como disse antes, as festas do Jordan 

Jury são LENDÁRIAS. 
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Mas o melhor das festas do Jordan Jury é que há raparigas 

lá, o que significa que as festas dele são completamente 

diferentes daquelas para as quais eu costumo ser convidado. 

 

 

A questão é esta, estamos a falar de uma festa a sério e não 

de uma como o Trancados Na Escola, em que havia um milhão 

de amas-secas a dirigir o espectáculo. 

Não percebo por que razão o Jordan Jury me convidou a mim 

e ao Rowley para ir à festa dele. Pode ter sido o meu livro de 

Matemática ou a borbulha do Rowley ou as duas. 

Mas era bastante claro que ele pensava que eu e o Rowley 

éramos amigos e que este convite era um negócio em pacote. 
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E eu não queria fazer nada que mudasse a opinião dele. 

Posso definitivamente fingir que sou amigo do Rowley 

durante uma noite se isso quer dizer que posso jogar ao 

verdade ou consequência com um monte de raparigas que 

estão um ano à minha frente. 
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Quinta-feira 

Não vão acreditar nisto, mas a Mãe não me vai deixar ir à 

festa do Jordan Jury. 

E não é porque é uma festa rapaz-rapariga ou porque vão 

estar lá um monte de miúdos mais velhos. É porque o 

CASAMENTO do tio Gary é este fim-de-semana. 

 

Isto tem de ser algum recorde mundial de má 

calendarização. Implorei à Mãe que me deixasse ficar em 

casa e ir à festa mas ela nem se mexeu, mesmo depois de eu 

prometer que iria ao próximo casamento do Tio Gary. 

A Mãe disse que eu não o podia falhar porque fazia parte da 

festa de casamento e não podia desiludir o Tio Gary. 
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A questão é que eu tenho feito parte da festa de casamento 

todas as vezes e vou dizer-vos exactamente como ISSO vai 

correr.  

O tio Gary vai pedir-me para fazer a leitura. Os adultos 

escolhem sempre um miúdo para ler alguma coisa do Velho 

Testamento nos casamentos porque toda a gente acha que é 

giro quando o miúdo não consegue pronunciar os nomes. 

Sabia que a Mãe não ia mudar de ideias, por isso não passei 

muito tempo a tentar fazê-lo. Fui só para o meu quarto e 

liguei ao Rowley. 
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Disse ao Rowley que eu não podia ir à festa por isso na 

verdade ele também não podia ir também. Expliquei-lhe que 

não era justo  ele ir enquanto eu estava preso no casamento 

do meu tio. 

Mas o Rowley disse que agora era praticamente crescido e 

podia tomar as suas PRÓPRIAS decisões, por isso ele vai à 

festa aconteça o que acontecer. 

 

 

Fiquei tão furioso que desliguei o telefone. Agora vêem o que 

eu digo sobre o Rowley? É este tipo de atitude egoísta que 

me deixa feliz por já não sermos amigos. 

Sábado 

Ontem a minha família empilhou-se no carro e fomos para a 

casa da Vózinha para o casamento do Tio Gary. Eu estava 

mesmo de mau humor por causa da história da festa e por 

causa de outra coisa também. 
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Lembrei-me que é suposto apanhar com “a conversa” da 

Vózinha este fim-de-semana e estou seriamente sem 

disposição para um sermão neste momento. 

O último sermão que me deram foi do irmão do Pai, o Tio 

Joe, que me disse que uma vez que já estou no segundo ciclo 

tenho de começar a pensar no meu futuro. 

 

O Tio Joe desenhou um gráfico que mostrava tudo o que eu 

tinha de fazer entre aquele momento e o fim da secundária 

para aumentar as hipóteses de entrar numa boa universidade 

e apanhar um emprego depois disso. Por isso basicamente o 

Pai e o Tio Joe têm os próximos dez anos da minha vida 

planeados para mim. 

De qualquer forma, estava a pensar em tudo isto, mas depois 

aconteceu uma coisa que me tirou do meu mau humor. 
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A Mãe ligou à Vózinha para lhe dizer que estávamos um 

bocadinho atrasados porque tínhamos de parar para apanhar 

o meu fato. 

 

 

ISSO despertou a minha atenção. Nunca tive de vestir um 

fato para nenhum dos outros casamentos do tio Gary e isso 

só podia significar uma coisa: eu sou um dos PADRINHOS. 

Na noite antes do casamento, os padrinhos organizam uma 

festa mesmo louca ao tipo que se vai casar. Já vi TV por cabo 

suficiente para saber que isso é uma coisa de que quero 

fazer parte. 
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Na verdade senti-me um bocado mal pelo Rodrick porque isso 

significa que ele foi ultrapassado. Mas calculei que podia 

tirar algumas fotografias da festa para ele ver tudo o que 

tinha perdido. 

Senti-me feliz principalmente porque enquanto o Rowley está 

numa festa foleira do segundo ciclo eu vou estar a andar de 

limusina e a divertir-me à grande. Por isso vamos ver quem é 

um homem depois deste fim-de-semana. 

E, como bónus, no casamento vou estar emparelhado com uma 

das damas da Sonja. Estou a fazer figas para que a Sonja 

tenha algumas amigas giras. 

 

 

No caminho para a casa da Vózinha, a Mãe fez-me prometer 

que eu não iria limpar os beijos dos meus parentes porque ela 

diz que isso é rude. 
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Mas eu não consigo mesmo evitar isso. Quando alguma tia ou 

prima me dá um beijo molhado na bochecha, começo a pensar 

nas bactérias a multiplicarem-se na minha cara e fico cheio 

de comichão. A última vez que fomos à casa da Vózinha levei 

algumas dessas toalhitas anti-bactérias comigo para resolver 

o problema. 

 

 

Mas prometi à Mãe que desta vez não ia limpar nenhum beijo. 

E eu não devia ter feito isso porque a primeira pessoa que 

encontrámos foi a Tia Dorothy que me beija mesmo em cheio 

nos lábios. 
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Apesar disso, assim que fiquei fora da vista da Mãe, fui 

direito à primeira coisa que pude encontrar para limpar a 

minha cara. 

 

A maior parte da minha família já estava na casa da Vózinha 

quando lá chegámos. Ia levar uma eternidade para dizer 

todas as pessoas que estavam lá, por isso fico-me só pelas 

que se destacam. 

O meu primo Benjy estava lá com os pais dele. A Tia Patricia 

e o Tio Tony. A última vez que vi o Benjy ele só conseguia 

dizer duas coisas: 
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O Benjy agora já faz frases completas e os pais dele dizem 

que ele lê livros infantis. Mas eu não me gabava se o meu 

filho soubesse ler mas ainda não usasse o bacio. 

 

O tio-avô Arthur estava na sala sentado na cadeira 

reclinável em frente à TV. Acho que nunca tive uma conversa 

a sério com o tio-avô Arthur porque tudo o que ele faz é 

grunhir e uns sons ao calhas. Ele ficou connosco um fim-de-

semana de Acção de Graças e foi assim o tempo todo. 

 



DIÁRIO DE UM TOTÓ - A VERDADE NUA E CRUA 

188 

 

Não consigo perceber se ele está tentar comunicar ou o quê. 

Mas de vez em quando eu respondo só para o caso… 

 

A Tia-avó Reba também estava lá, o que me deixou surpreso. 

Há uns anos a Vózinha convidou toda a gente para passar o 

Natal na casa dela, mas esqueceu-se acidentalmente de 

enviar um convite à tia-avó Reba. Ele apareceu na mesma mas 

recusou-se a despir o casaco e ficou só ali sentada na sala de 

estar a fazer-nos sentir culpados. 
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O primo em segundo grau do Pai, o Terrence, estava lá e a 

única razão por que o mencionei é porque toda a gente diz 

que eu me pareço EXACTAMENTE com ele quando ele tinha 

a minha idade, o que é mesmo deprimente. 

Na verdade, quando ouvi isto pela primeira vez, folheei o 

álbum da Vózinha para ver se era verdade, infelizmente, era. 



DIÁRIO DE UM TOTÓ - A VERDADE NUA E CRUA 

190 

 

 

Por isso acho melhor começar a poupar dinheiro para a 

cirurgia plástica. 

O primo do Pai, o Byron, estava lá e eu também não estava 

muito animado por o ver. Na última reunião de família a 

Vózinha mandou o Byron ir à rua comprar leite e eu fui com 

ele. Mas ele acertou num buraco e furou o pneu a cerca de 

700 metros de casa. 

 

 

 

O Byron disse-me para ir para casa e arranjar ajuda e à 

volta para trás começou a chover. Quando entrei pela porta 

da frente, todas as senhoras na cozinha começaram a gritar 

comigo por deixar pegadas de lama no chão. 
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Disseram-me para tirar os meus sapatos e pô-los na entrada 

o que eu fiz. Mas toda aquela gritaria deve ter-me 

desconcentrado porque esqueci-me completamente do pneu 

furado do Byron. E quando ele voltou para casa meia hora 

mais tarde não estava muito feliz. 

 

O tio Charlie estava lá e eu fiquei muito contente por o ver 

porque ele tem sempre os bolsos cheios de doces para nós 

crianças. 
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Mas eu nem sempre gostei do tio Charlie porque ele 

costumava provocar-me quando eu era pequeno. Eu 

costumava ter um pijama vermelho com pés e todas as vezes 

que o tio Charlie me via, dizia-me a mesma coisa. 

 

Por alguma razão aquilo irritava-me mesmo. Disse à Mãe 

como me sentia e ela levou-me à loja e comprou-me um 

pijama novo, que era azul. Por isso da próxima vez que visse o 

tio Charlie, sabia que o tinha vencido. 

 

Mas só levou cerca de três segundos para me arranjar uma 

nova ALCUNHA. 
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A única pessoa que NÃO apareceu na casa da Vózinha foi o 

Tio Lawrence, mas isso não foi uma grande surpresa. O tio 

Lawrence está sempre a viajar e ele quase nunca vem às 

reuniões familiares. Mas às vezes faz uma aparição através 

da webcam, como fez no funeral do bisavô Chester. 
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As últimas pessoas a chegar foram o tio Gary e a noiva, a 

Sonja. Ela parecia suficientemente simpática e parece-me 

que são loucos um pelo outro pela maneira como estavam a 

agir. 

Infelizmente, tive de me sentar mesmo ao lado deles à mesa 

de jantar e descobrir isso em primeira mão. 

O Pai disse-nos no caminho que a Sonja era um bocado 

sensível acerca do facto de o tio Gary já ter sido casado 

antes, por isso não devíamos falar nisso. 

Aparentemente, a Sonja disse ao tio Gary que ele tinha de 

remover a tatuagem no braço esquerdo  porque tinha o nome 

da última mulher escrito. 

 



DIÁRIO DE UM TOTÓ - A VERDADE NUA E CRUA 

195 

 

 

Mas acho que é muito caro remover uma tatuagem, por isso o 

tio Gary só acrescentou umas palavras extra em vez disso. 
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Pelo menos a Sonja não fez o Tio Gary alterar a tatuagem no 

OUTRO braço. É aquela que ele fez depois de comer um 

Hambúrguer Monstrila no Bar do Dan de uma vez. E, tens que 

admitir, isso é bastante impressionante. 

 

Como disse, apareceu quase toda a gente da família, e apesar 

de a Vózinha ter uma casa grande, algumas pessoas tiveram 

de partilhar o quarto. 

Sempre que fico em casa da Vózinha, sou sempre agrupado 

com as pessoas que a Vózinha chama os solteiros, o que 

significa todos os que não são casados ainda. 
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Este não é um grupo com o qual eu esteja ansioso por 

partilhar um quarto, ESPECIALMENTE porque só há duas 

camas no quarto de hóspedes da Vózinha. Isto significa que 

alguns de nós têm de dividir a cama e o resto tem de dormir 

no chão. 
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O tio John costumava ser um dos solteiros mas casou-se na 

primavera passada. Começo a pensar que talvez ele se 

casasse apenas para não ter de dormir ali com os restantes. 

Era difícil adormecer com todas aquelas pessoas a ressonar 

no mesmo quarto que eu, por isso eventualmente acabei por 

apanhar as minhas coisas e procurei outro sítio onde passar a 

noite.  
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O único sítio que consegui encontrar foi a casa de banho ao 

lado do quarto da Vózinha, por isso pus o cobertor e a 

almofada na banheira e fiz uma cama para mim. Não era 

confortável mas ao menos tinha privacidade. 

Felizmente, quando a Vózinha entrou de manhã para o seu 

banho, eu acordei na hora certa. 

´ 

Depois deste quase desastre, estava pronto para o dia. E era 

um longo dia na verdade porque o jantar de ensaio era só as 

7h da noite. 

Mas ao menos sabia que podia esperar pela festa com os 

padrinhos a seguir ao jantar. 
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O problema destas reuniões familiares é que não estão 

orientadas para os miúdos. Então se não gostares de beber 

chá e coscuvilhar com as senhoras, não tens sorte nenhuma. 

 

E tudo na casa da Vózinha são coisas de pessoas velhas, por 

isso não há nada para um miúdo se entreter. Queixei-me à 

Mãe há uns anos e ela comprou alguns Legos para ficarem na 

casa da Vózinha.  Mas a Vózinha colou-os num bloco grande 

porque não gostava das pecinhas espalhadas por todo o lado. 
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Para além disso, não há muita coisa para um miúdo se divertir 

na casa da Vózinha. Ela TEM alguns doces duros num frasco 

em cima da lareira e no ano passado tirei uns. Mas os 

rebuçados sabiam MAL. Eram mesmo elásticos, como 

pastilha.

 

  Acabei por ficar mesmo mal disposto e tive de me deitar no 

sofá durante umas horas. 

Parece que afinal os doces naquele frasco são mesmo 

VELHOS. 
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Na verdade, o Pai diz que aqueles doces estavam ali quando 

ele era um miúdo pequeno. E até encontrou uma fotografia 

no álbum de fotos da Vózinha para o provar. 

               

 

Por falar em fotografias, a Vózinha tem mesmo de actualizar 

aquelas que tem em cima da lareira. Ela tem uma foto de 

cada pessoa na família e a que tem de mim e do Rodrick é de 

quando fomos à Aldeia do Pai Natal há oito anos atrás. 

Estou sempre com intenção de mandar a fotografia fora 

quando ninguém estiver a olhar porque é mesmo o tipo de 

coisas que vão aparecer quando mais tarde fizerem a minha 

biografia de celebridade. 
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Toda a mobília na casa da Vózinha também é velha e 

aparentemente é mesmo valiosa. Tenho a certeza de que vai 

haver uma grande briga sobre quem fica com o quê quando a 

Vózinha morrer. Na verdade, as pessoas começaram a pôr 

notas autocolantes na mobília para terem um avanço. 
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Acho que isso é mesmo desrespeitoso para com a Vózinha. 

Mas admito que há um ou dois itens que espero conseguir 

para mim. 

 
Domingo 

Durante o jantar de ensaio a noite passada, não parava de 

pensar que o tio Gary me ia chamar à parte e dizer-me onde 

a festa de despedida de solteiro ia ser, mas isso não 

aconteceu. 

Depois olhei para o programa do casamento e vi o meu nome 

no fim. 
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Tentei safar-me disso e entregar os meus deveres de 

assistente do menino das alianças ao Benjy, mas a Mãe disse 

que ele ia fazer uma leitura este ano e, para além disso, eu e 

o Manny tínhamos fatos a condizer. 

Por isso enquanto o Rowley estava a divertir-se à brava na 

festa do Jordan Jury, eu estava a segurar um cesto cheio de 

pétalas de rosa para o Manny. E reparei que o Rodrick estava 

a tirar um monte de fotografias, por isso ficaria 

surpreendido se ele não as tivesse já passado para o 

computador neste momento. 

Depois da cerimónia do casamento, fomos para a entrada 

onde estava a ser servida comida. 
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Mas, antes de começarmos a comer, o padrinho do tio Gary, 

o Leonard, levantou-se e fez um brinde. 

O Leonard disse que tinha uma história mesmo engraçada 

sobre o tio Gary e a Sonja quando eles namoravam e ele 

queria partilhá-la com toda a gente. Ele disse que há uns 

meses, o tio Gary levou a Sonja a um jogo de basebol e 

estava a planear acabar com ela porque queria começar a 

namorar com a irmã dela. 

Mas antes que o tio Gary pudesse ter a conversa do 

rompimento com a Sonja, um avião cruzou o céu com uma 

faixa atrás. 
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O Leonard disse que devia haver outro tipo no estádio com 

uma namorada chamada Sonja. Mas a Sonja do Tio Gary 

reagiu antes que ele pudesse dizer alguma coisa. 

O 

Leonard disse que o Tio Gary queria explicar que era tudo um 

mal entendido, mas teve demasiado medo que os tipos nos 

lugares à volta deles lhe batessem por desiludir a Sonja. Por 

isso o tio Gary decidiu… primeiro pensei que a história do 

Leonard era apenas uma piada, mas o tio Gary não saltou 

propriamente da cadeira para dizer que não era verdade. 
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De qualquer forma, tenho um pressentimento que vamos 

voltar no próximo ano para o QUINTO casamento do tio 

Gary. 

Depois do copo de água, a nossa família voltou para a casa da 

Vózinha para trocar de roupa.  Eu estava a juntar as minhas 

coisas quando o Pai entrou no quarto e disse que a Vózinha 

queria falar comigo. Ao início não conseguia perceber por que 

e que a Vózinha queria falar comigo em particular, mas 

depois apercebi-me de que estava prestes a ter “a conversa”. 

Quando desci o corredor para a sala de estar da Vózinha, eu 

estava um pouco nervoso, mas também estava animado. A 

Vózinha já anda nisto há séculos e calculei que tivesse muita 

sabedoria armazenada. E, para vos dizer a verdade, eu 

precisava de alguma por estes dias. 
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Entrei e fechei a porta atrás de mim. A Vózinha estava 

sentada numa cadeira catita por isso sentei-me à frente 

dela. Assim que me instalei, a Vózinha começou a falar. 

A Vózinha disse-me que os miúdos da minha idade têm muita 

pressa de crescer mas se eu for esperto ia aproveitar bem a 

viagem enquanto dura. 

 

Agora, tenho ouvido o mesmo discurso do Pai e da Mãe um 

milhão de vezes, por isso fiquei um bocado desapontado com 

a direcção disto. 

Mas a Vózinha ainda não tinha acabado. Ela disse que eu 

estava a preparar-me para entrar nos anos estranhos e que 

ia ficar com os lábios inchados e com má pele e a cabeça ia 

parecer demasiado grande para o meu corpo até ao segundo 

ou terceiro ano da secundária. 
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Depois ela disse-me que não devia deixar ninguém tirar-me 

fotografias nos próximos anos porque ia arrepender-me se 

deixasse. Disse-me que tinha dado o mesmo conselho a 

pessoas como o Pai e o tio Gary e o tio Joe mas que não lhe 

deram ouvidos. 

 

Mas a Vózinha AINDA não tinha acabado. Disse-me que 

envelhecer não é um passeio no parque e que chegar à idade 

dela é MESMO mau. 

Depois começou a falar de “hemorróidas” e “herpes” e um 

monte de outras coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar. 

Acho que ela conseguia ver que eu estava confuso, por isso 

começou a enrolar uma meia para baixo para me mostrar do 

que estava a falar. 
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Foi quando pedi licença e sai rapidamente da sala. Fico 

contente por ter saído dali antes de a Vózinha ter despido 

mais alguma peça de roupa. 

Meia hora mais tarde fizemos as malas, entrámos no carro e 

fomos para casa. Estava feliz por o fim-de-semana ter 

acabado. Gosto muito dos meus parentes e tudo, mas só 

aguento alguma proximidade familiar. 

Segunda-feira 

Foi uma seca voltar a escola hoje porque parecia que toda a 

gente tinha ido à festa do Jordan Jury e claro que era disso 

que toda a gente queria falar. 
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Passar pelo corredor dos miúdos mais velhos foi o PIOR. 

 

Na verdade estou feliz por não ter ido. Descobri que a razão 

pelo qual o Jordan convidou miúdos do meu ano era para 

basicamente usá-los como criados. 
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Hoje à noite nas notícias anunciaram o vencedor do concurso 

miúdo Brisa de Pêssego e infelizmente não fui escolhido. Mas 

conheço o miúdo que FOI. 

Foi o Scotty Douglas, que vive ao fundo da rua. Não me 

perguntem, por que o escolheram porque ele nem conseguia 

dizer a frase bem na audição. 

Mas as pessoas da Brisa de Pêssego deviam ter feito a sua 

pesquisa porque se tivessem visto o irmão mais velho do 

Scotty podiam ter pensado duas vezes. 



DIÁRIO DE UM TOTÓ - A VERDADE NUA E CRUA 

214 

 

A noite passada a Mãe disse que agora que o primeiro 

semestre da escola dela tinha terminado, ia pôr a carreira 

académica em espera durante um bocado e passar mais 

tempo com a família. Nem consigo dizer o quão feliz fiquei 

com isso. Fico contente por as coisas voltarem finalmente ao 

normal por aqui. 

Na verdade, este foi o problema o ano todo. Houve muitas 

mudanças de repente e eu gosto mesmo das coisas como 

eram antes. 

Pessoas como o Pai e o Tio Joe têm andado de volta de mim 

para ser mais responsável e começar a pensar seriamente no 

meu futuro. Mas a verdade é que eu acho que sou mais um 

tipo como o tio Gary. 
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Acho que não estou com muita pressa de crescer neste 

momento. E, depois de a Vózinha me mostrar o que me 

espera nos próximos anos, acho que vou aceitar o conselho 

dela e deixar-me ficar durante o tempo que for possível. 

Terça-feira 

Por falar em coisa a voltar ao normal, decidi que estava na 

altura de eu e o Rowley pôr os últimos meses para trás das 

costas e pôr a nossa amizade no bom caminho. 

Eu e ele temos uma longa história junta e não há necessidade 

de deitar isso fora por causa de uma coisa estúpida. 

E, para vos dizer a verdade, nem me consigo lembrar sobre o 

que estávamos a discutir. 
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Por isso, hoje depois da escola fui à casa do Rowley para ver 

se ele queria dar uma volta. Ele estava tão feliz por me ver 

que até fiquei envergonhado. 

O Rowley perguntou-me se íamos ser melhores amigos para 

sempre e deu-me metade deste medalhão … que sempre 

tentou que eu usasse. 
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Disse-lhe que não ia usar o medalhão porque era coisa de 

raparigas. Mas na verdade é a palavra para sempre que me 

deixa nervoso. Disse-lhe que talvez pudéssemos levar as 

coisas um mês de cada vez e ele pareceu bastante satisfeito 

com isso. 

Apesar disso vou dizer uma coisa. O Rowley deve ter 

crescido centímetros desde o verão, por isso QUEM sabe o 

quão alto este miúdo vai ser. 

Calculo que seja boa ideia deixar-me ficar com ele, pelo 

menos até irmos para a secundária. Porque, se ele continuar 

a crescer a este ritmo, o Rowley vai ser uma pessoa boa para 

ter ao meu lado. 

 

 

 


