A nossa casa

Fredi, Liam, Dani, Alex e Fatma são um grupo de amigos
que vivem todos na mesma rua. Já se conhecem há muito tempo e são os melhores amigos uns dos outros. Nas
histórias que se seguem vamos ficar a conhecer cada um
deles um pouco melhor!

e outras historias

Vamos acompanhá-los na descoberta de uma casa abandonada, ver como a Fredi aprende a lidar com os seus pesadelos; passar o domingo com o Liam e o seu pai; ficar a
saber sobre a paixão que Dani tem pela dança; juntarmanos a Alex na sua mudança para casa da sua irmã e finalmente, preparar uma festa surpresa na casa da Fatma!

A nossa casa e outras historias

Estas são pequenas histórias sobre a vida diária dos nossos cinco amigos, sobre as suas famílias, as suas aventuras e imaginação. Mas são, especialmente, histórias sobre
amizade!
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e outras historias

Estes somos nos
A Alex, o Dani, a Fatma, a Fredi e o Liam moram todos na mesma rua. Eles
são os melhores amigos uns dos outros. Sempre que têm tempo gostam de se
encontrar para brincarem todos juntos. Muitas vezes encontram-se nas casas
uns dos outros, mas também gostam muito de andar a passear na vizinhança,
descobrir coisas novas e ter muitas aventuras.
Eu sou a Fredi. Moro com o meu papá Leo e o meu
papi Carlos. Muitas vezes as pessoas perguntam-me
onde a minha mãe está, e isso irrita-me um bocadinho.
Desde bébé que eu e os meus dois pais somos uma família. Eles adoptaram-me quando era muito pequenina
e não consigo imaginar pais melhores que eles, por
isso fico zangada quando as pessoas pensam que não
somos uma família mesmo a sério.

Eu chamo-me Dani. Vivo com o meu pai, a minha mãe
e a minha irmã na mesma rua que a Fredi. A minha
irmã chama-se Marina e é um bocado mais velha que
eu, por isso não brincamos juntos muitas vezes. Às
vezes estar em casa torna-se muito aborrecido, por
isso brinco quase todos os dias com a Alex, a Fatma, a
Fredi e o Liam. Fazemos coisas muito engraçadas e interessantes todos juntos! Às vezes também só fazemos
maluquices, mas no final é sempre divertido!

O meu nome é Fatma. O meu pai chama-se Saladin e
vivemos juntos só os dois. Não me consigo lembrar da
minha mãe. O meu pai tem uma namorada há algum
tempo que nos vem visitar muitas vezes. Ela é muito
fixe! Os meus amigos também vêm cá a casa muitas
vezes. O meu pai gosta muito de os ter cá de visita e
diz que gosta de ver a casa cheia de vida.

Eu sou a Alex. Moro só com o meu pai e a minha mãe
porque a minha irmã mais velha, Catarina, já saiu de
casa. Ela partilha o seu apartamento com outras pessoas crescidas. Também há um bébé a morar no apartamento da Catarina. Os meus pais discutem muito um
com o outro, por isso vou muitas vezes para casa da
minha irmã. As discussões dos meus pais assustam-me.
Quando isso acontece prefiro estar com a Catarina, ou
ir ter com os meus amigos.

Eu chamo-me Liam. A minha mãe e eu mudámos de
casa há algum tempo, quando ela e o meu pai se separaram.Agora vivemos na mesma rua que os meus melhores amigos: a Alex, o Dani, a Fatma e a Fredi. Eu e a
minha mãe vivemos com outras duas pessoas: a Maria e
o seu filho Simão. Gosto muito de morar aqui. A única
coisa que me chateia é que só é possível ver o meu pai
em alguns fins de semana.

A nossa casa

Numa
bonita
tarde de Outono
o Liam, o Dani,
a Alex, a Fredi e
a Fatma encontraram-se para irem passear. Caminhavam pela vizinhança quando repararam
num pequeno pátio entre dois prédios. Muito curiosos foram espreitar e descobriram que no pátio havia uma casa abandonada. As janelas estavam tapadas
com tábuas, e a as cores das portas muito gastas.

Aproximaram as cabeças uns dos outros e exclamaram: “Uaaau! Que fixe!”
“Vamos ver mais de perto!”, sugeriu a Fatma entusiasmada. “Acham que mora
aqui alguém?” “Não, parece que não.”, respondeu o Liam. “Olha para as janelas. Estão fechadas e tudo. É uma casa abandonada!”, disse a Alex a apontar
excitada. “Se calhar
mora lá alguém às
escondidas.”, sugeriu
o Dani. “Isso é o que
vamos
descobrir!”,
gritaram juntas a Alex
e a Fatma.

Estavam todos muito entusiasmados. Cheirava a aventura! Antes de continuarem a investigar gritaram ainda: “Olá! Está aqui alguém? Está alguém em casa?
Iuhuu!” Como ninguém respondeu aproximaram-se ainda mais e começaram a
espreitar através das frinchas das portas e a tentar ver por detrás das tábuas
que tapavam as janelas. A casa estava absolutamente vazia, e dava para perceber que já há muito tempo que ninguém vivia ali.

E desataram a inspeccionar a casa ainda mais cuidadosamente. A Alex encontrava-se em frente a uma porta muito grande. Era a porta da garagem.
“Ah! Isto é perfeito! Quando morarmos aqui posso deixar o meu camião nesta
garagem!”, disse ela como quem pensa alto. “O teu camião? Que camião?”
Os outros estavam curiosos. Porque seria que a Alex precisava de um camião?
“Quando fôr crescida quero ser condutora de camião. Brrruuumm! Brrruuum!
E claro que vou ter o meu próprio camião e tudo!”, respondeu a Alex. Ela gostava muito de imaginar-se ao volante de um grande camião a conduzir pela
estrada fora e a conhecer novos sítios.

De repente o Dani teve uma ideia e exlamou:
“Hei! Nós podemos morar aqu!”
“Siiiim!”, disseram os outros entusiasmados.
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“Uau! Espectacular!”, disse o
Dani ao ouvir os
planos da Alex.
“E eu quero ter
o meu estúdio
de ballet ali em
cima!”. Ele estava encantado
com a ideia de
morarem todos juntos quando crescessem. Para além disso, havia espaço suficiente na casa para cada um fazer o que quisesse. Já há muito tempo que o
Dani queria ser um bailarino. Ele imaginava-se a executar graciosos passos de
dança, vestido no seu tutu brilhante. O andar de cima da casa tinha imenso
espaço para dançar. Só faltava mesmo acrescentar umas janelas grandes para
entrar muita luz.

O Liam olhava agora para a porta de uma
outra divisão. Era uma espécie de barracão
que estava colado à casa. “E eu quero ter o
meu laboratório aqui!”, disse ele.

“Porque vou ser um grande inventor!”, respondeu
o Liam, imaginando como
iria equipar o seu laboratório com máquinas e
engenhocas incríveis. Ia
fazer muitas experiências,
descobrir muitas coisas e
fazer grandes invenções.

“Ah! Fabuloso! Talvez
possas construir um foguetão para mim! Eu vou
ser astronauta!”, exclamou a Fatma. Ela queria viajar pelo universo e
flutuar na gravidade zero
do espaço. Imaginava a
excitação de descobrir
planetas novos. De certeza absoluta que ainda havia muitos por descobrir. Talvez até encontrasse extraterrestres a viver em alguns dos planetas. Estava decidida a explorar o espaço
até encontrar extraterrestres para fazer contacto e se tornar amiga deles.

“Para que é que queres um laboratório, Liam?”,
perguntou-lhe a Fredi.
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Ela sabia que de certeza ia adorar morar com os seus amigos quando crescesse. Dificilmente conseguia imaginar algo melhor que viver nesta casa gigante.
Quando estivessem lá poderia ver o Dani a dançar, visitar o Liam no seu
laboratório, dar as boas vindas à Alex quando ela voltasse de uma das suas
viagens de camião e ouvir as histórias que a Fatma iria trazer do espaço. E
quem sabe o que ela própria iria fazer. Talvez nunca tivesse que se decidir por
uma coisa só, já que na casa deles havia espaço para tantos sonhos.

Os outros ouviam fascinados, enquanto a Fatma falava dos seus planos.Todos
achavam muito interessante ficar a saber o que os outros queriam ser e sonhavam para o futuro. Só Fredi ainda não tinha falado sobre o que queria fazer.
“Oh Fredi, tu ainda não disseste o que gostavas de ser!”, reparou a Alex. “Ah...
é que ainda não sei muito bem! Podia ser tanta coisa!”, disse a Fredi a sorrir.
Ela interessava-se por imensas coisas e além disso sabia que ainda tinha muito
tempo para escolher. Por agora queria poder ter muitas experiências diferentes
umas das outras e não se prender a nada em particular.
O Dani disse então: “É verdade! Tens jeito para tantas coisas! Também não
é assim tão importante! Seja o que fôr que decidires é bom, desde que continuemos todos juntos!” “É verdade!”, pensou a Fredi, sentido-se especialmente
contente com o seu grupo de amigas e amigos.
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Uma noite, enquanto dormia, a Fredi teve um pesadelo terrível. Estava a sonhar com monstros horrorosos! Eles estavam em todo o lado, para onde quer
que ela olhasse, e parecia ser impossível escapar.
Os monstros aproximavam-se cada vez mais e Fredi sentia-se petrificada.
“Buuuuuuh!”, gritavam os monstros, assustando Fredi ainda
mais. Ela tentou gritar e chamar os seus pais, mas a sua voz
parecia ter desaparecido.

Fredi

De repente acordou. O seu coração estava a bater muito
rápido e encontrava-se coberta em suor. Saltou da sua cama
e desatou a correr para o quarto dos seus pais, olhando
sempre à volta para ter a certeza que não havia nenhum
monstro escondido na escuridão.

dos e acabavam por fugir! Claro que nem sempre é possível evitar pesadelos e
monstros, mas é sempre bom ter um ou outro truque.”
A Fredi começou a pensar em maneiras de expulsar os monstros dos seus sonhos. As ideias dos seus pais eram muito boas, mas ela sentia que teria que
encontrar a sua própria forma de o fazer.
“Bom, e agora acho melhor é irmos todos dormir outra vez.”, disse o Carlos,
puxando o edredão para cima. “Não te esqueças que amanhã te vamos inscrever na escola de artes marciais! Já há tanto tempo que estás ansiosa por isso,
não é?” “Pois é!”, exclamou a Fredi, “Já me tinha esquecido! Ah! Mal posso
esperar!”

Enquanto subia para a cama dos seus pais gritou: “Papá! Papi! Tive um pesadelo horrível! Estou com medo! Havia muitos monstros! Muitos! Acho que eles
me queriam comer!”
“Oh Fredi! Foi só um sonho. Não é preciso teres medo!”, disse o Carlos ensonado, pondo o braço à volta da Fredi. “Mas os monstros eram tão horríveis e
maus! Eu tentei fugir e tudo, mas não consegui... e depois já não sabia o que
fazer!”
O Leo sentou-se na cama e, abraçando Fredi, disse: “Se calhar tens que encontrar uma maneira de mandares os monstros para fora dos teus sonhos. Lembrome que sempre que eles apareciam enquanto eu estava a dormir, imaginava
que a minha cabeça se enchia de bolhas de sabão no seu interior. As bolhas
sugavam os monstros lá para dentro e flutuavam para fora da cabeça, levando
os monstros embora dos meus sonhos.”, contou o Carlos. “Que boa ideia!”,
pensou Fredi.
O Leo disse por sua vez: “Eu costumava duplicar-me e multiplicar-me vezes e
vezes sem conta até haver uma multidão de eus. Os monstros ficavam assusta-
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Há uns dias atrás Fredi tinha dito aos seus pais que gostava de aprender artes
marciais. Os seus pais tinham procurado uma escola para ela, e no dia seguinte
iam todos lá finalmente.

“Tenho tanta sorte!”, pensou Fredi enquanto se aconchegava entre os seus
pais, “O papá e o papi estão sempre aqui para mim!”. Sentia-se em segurança e estava entusiasmada com o dia seguinte.

“Não.”, respondeu ela, “Só consegui pensar sobre o dia de hoje e eles não
voltaram a aparecer.” Quando o Carlos acabou de lavar a loiça saíram os três
para ir à escola.
A Fredi era uma grande fã de artes marciais e estava muito contente por começar agora a aprender. Ela gostava muito dos fatos e dos cinturões. Especialmente do cinturão negro, que um dia gostaria de poder usar. Queria ganhar
a agilidade e a destreza de uma lutadora, e divertir-se ao mesmo tempo, sem
aleijar ninguém.

De manhã, ao pequeno almoço, Fredi estava eléctrica com a excitação. “Vou
ser uma ninja e aprender truques super fixes! Vou aprender a dar saltos mortais
no ar com pontapés, e vou partir pedras com as mãos! Quanto tempo é que
acham que vai demorar até aprender essas coisas?” O Leo sorriu e respondeu:
“Bem, ainda deve demorar um bocadinho até poderes fazer esses truques especiais... mas suponho que desde que te dê gozo e continues sempre a praticar,
em breve aprendas coisas das quais irás gostar.”

“Então e os monstros de ontem à noite?”, perguntou o Carlos, enquanto lavava
a loiça do pequeno almoço, “Voltaram a aparecer?” A Fredi ficou de repente
muito surpreendida porque reparou que quase se tinha esquecido do seu pesadelo. Ainda se lembrava do imenso medo que tinha sentido, mas agora, depois
do pequeno almoço, parecia-lhe quase ridículo ter estado tão assustada com
os monstros.

18

Fredi estava muito curiosa para conhecer as outras meninas e meninos que
também andavam naquela escola a aprender. De certeza que ia fazer muitos
amigos novos que gostavam de artes marciais tanto como ela. Ia de mãos
dadas com Carlos e Leo, e estava muito contente por eles estarem com ela.
A excitação que sentia era imensa. “Estamos a chegar! Olha Fredi, a escola é
aqui! Vamos lá dentro, tenho a certeza que as pessoas vão ser muito simpáticas
e que te vais divertir muito.” disse o Leo.

Depois começou a pensar nas suas amigas e amigos. Estava ansiosa por lhes
contar que se tinha inscrito na escola de artes marciais, e sobre todas as coisas que ia aprender lá. Pensou no futuro e já quase a adormecer disse para si
própria baixinho “Sempre que estiver ao pé dos meus amigos ninguém os vai
aleijar! Comigo vão estar sempre seguros!”, e com este pensamento adormeceu
e teve sonhos maravilhosos.

Já ao fim do dia, a hora de ir dormir aproximava-se outra vez. A Fredi lembrouse do pesadelo que tinha tido na noite anterior e dos monstros todos que
apareceram no seu sonho. Ficou um bocadinho nervosa com a possibilidade de
eles voltarem esta noite outra vez.
“Se ao menos não tivesse que ir dormir... assim não ia ter pesadelos de certeza!”, pensou ela. Mas logo de seguida voltou a pensar na conversa que tinha
tido com os seus pais e que queria encontrar a sua própria maneira de lidar
com os monstros. Lembrou-se que quando estava a adormecer entusiasmada
com a ideia de ir conhecer a escola nova nenhum monstro tinha aparecido.
“Se calhar podia pensar em algo que gosto de fazer com muita força... Parece
ter funcionado ontem! Se calhar podia pensar nos truques todos que gostava
de aprender, e de como os vou fazer quando souber!” E experimentou deitar-se
e pensar nos saltos e truques que um dia gostaria de saber fazer. Imaginou-se
de cinturão negro, com a destreza e rapidez de uma mestre.
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Liam

Certo dia, o Dani, a Fatma, a Fredi e a Alex, encontraram-se todos com o Liam
na casa dele. Ele estava sentado na cama em silêncio e parecia muito triste e
de mau humor. “O que se passa, Liam?”, perguntou a Fredi preocupada. “Oh, a
minha mãe planeou amanhã irmos fazer qualquer coisa todos juntos: eu, ela, a
Maria e o Simão”. O Simão e a Maria moravam na mesma casa que o Liam e a
sua mãe. O Liam gostava muito deles, e o Simão era como um irmão mais velho para ele. “E qual é o problema?”, perguntou o Dani, “Pensava que gostavas
de fazer coisas com
eles... normalmente
ficas todo contente
por irem todos passear, não?” “Sim,
sim... mas não é
isso. É que já não
vejo o meu pai há
muito tempo e estava com esperança de o poder ver
durante o fim de
semana. Estou com
tantas saudades dele!”. O Liam estava super triste, e parecia até que ia começar a chorar. Os seus amigos juntaram-se ao pé dele, e a Alex pôs o braço
à volta dos seus ombros. “Não achas que podias perguntar à tua mãe se não
dá para ires ter com o teu pai em vez de irem passear? Acho que ela ia compreender, não?” perguntou-lhe ela suavemente. “Também acho”, acrescentou
a Fatma, “Não vale a pena estares tão triste assim.” “Acham que ela não vai
ficar ofendida se eu lhe disser que gostava de ir ter com o pai?”, perguntou o
Liam, “Não quero que ela pense que eu gosto mais do pai do que dela... gosto
muito dos dois.” “Ela sabe que já não vês o teu pai há muito tempo... de certeza que vai perceber.”, disse Alex. Liam reuniu toda a sua coragem, e decidiu,
depois de ter ouvido os conselhos dos seus amigos, ir falar com a sua mãe e
explicar-lhe como se sentia.
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“Mãe, queria dizer-te uma coisa. Sabes que
eu gosto muito de passar tempo contigo, com
o Simão e a Maria. Mas estou com muitas
saudades do pai e estava à espera de poder
fazer alguma coisa com ele amanhã. É que
já não vejo há tanto tempo!” Uma lágrima
teimosa correu pela sua bochecha, enquanto
falava. A sua mãe ouviu atentamente o que
Liam estava a dizer e assim que ele acabou
de falar abraçou-o carinhosamente e disse:
“Oh Liam, claro que não há problema! Vou-lhe
telefonar já e perguntar se ele te pode vir buscar amanhã. Podemos guardar o
nosso passeio para outro dia.”
Liam voltou para o quarto muito contente e ao entrar viu que os seus amigos
tinham começado uma luta de almofadas. Sentou-se na cama, no meio da batalha de almofadas, e pensou para si próprio o quão maravilhoso era ter tão
boas amigas e amigos para o ajudarem em alturas complicadas.
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Na manhã seguinte o Liam foi o primeiro a
acordar. Já se tinha vestido e lavado os dentes
quando “Trrriiiiiiing!”, a campainha da porta
tocou. O seu pai estava à porta a sorrir. Abraçaram-se e beijaram-se carinhosamente antes
de mais nada.
“Olá Liam! Como estás?”, perguntou o pai.
“Oh, estou bem! Estou a trabalhar numa nova
invenção!”, exclamou o Liam entusiasmado.
“Uau! Estou muito curioso para saber o que
é! Tens que me contar tudo!” O pai disse olá à mãe do Liam, que entretanto
tinha vindo até à porta. “Até logo, Liam! Divirtam-se muito!”, disse ela entre
dois beijos nas bochechas do Liam.

Já no carro Liam perguntou ao seu pai: “O que vamos fazer hoje, com esta
chuva toda?” “Bem, podes contar-me tudo sobre a tua nova invenção. Talvez possamos ter mais ideias
os dois.” Entusiasmado, Liam
começou a contar ao seu pai
sobre o braço articulado que estava a construir. Ia servir para
chegar a sítios altos, onde ele
sózinho ainda não conseguia
chegar. “Brilhante! Que bela
invenção! Assim vais conseguir
chegar aos biscoitos que que o
avô guarda sempre na prateleira de cima!” “Foi isso que eu pensei!”, respondeu
o Liam orgulhoso.
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“E como está a ir o foguetão da
Fatma?”, perguntou o pai curioso.
“Muito bem! Ainda estou a desenhálo. É muito complicado, um foguetão”, explicou o Liam, “A mãe também ajuda às vezes. Posso-te mostrar os meus desenhos quando chegarmos a
casa.” Liam olhou para o seu pai através do espelho retrovisor. Estava muito
contente de ter o dia inteiro com ele à sua frente.

Depois do almoço Liam e o seu pai construiram
um telefone com duas latas e uma corda. O Liam
fingiu ser um extraterrestre a falar do espaço para
a Terra. “Consegues ouvir-me, terrestre?”, disse
ele com a voz mais estranha que conseguiu fazer,
“Eu sou Zofgokt, do planeta Hkgad.”
Estavam a divertir-se imenso, e o
tempo passou a voar.

Passaram a manhã inteira a falar de invenções. O Liam mostrou os seus desenhos do foguetão da Fatma, e contou ao seu pai sobre a descoberta da casa
abandonada. “Também é lá que vamos construir o foguetão. Decidimos pôr
uma porta no telhado para lança-lo mesmo a partir da sua base!” O pai estava
muito impressionado com os planos do Liam e dos seus amigos e amigas.
Chegou a hora de ir embora e, enquanto o seu pai o levava de volta a casa,
Liam ficou muito triste. Não sabia o que dizer, por isso olhava para a chuva
que caía fora da janela do carro em silêncio.
Por vezes Liam desejava que os seus pais
ainda estivessem juntos, mas no fundo sabia
que eram todos mais felizes da maneira que
as coisas eram agora. Sentia-se aliviado por
não ter que ver os seus pais a discutirem
o tempo todo. “Pelo menos agora sempre
parecem entender-se um pouco melhor.”,
pensou ele.
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Assim que chegou a casa,
Liam enfiou-se debaixo do
edredão da sua cama. Sentia-se triste e tinha vontade
de estar sózinho. A sua mãe e o Simão vieram até ao quarto e trouxeram-lhe
uma caneca de chocolate quente para tentar animá-lo. Ao ver que Liam continuava a insistir em ficar sózinho, a sua mãe deixou-o só com Simão.

Depois dela ter saído do quarto, o Simão disse: “Hei Liam, vá lá! Vamos brincar, ou trabalhar em invenções. Eu sei como te sentes, mas digo-te: escondereste debaixo do edredão, sózinho, não ajuda nada!”. Liam espreitou cá para fora
devagar. Ele sabia que o Simão também não costumava ver o seu pai muitas
vezes e que isso também o entristecia. Lembrou-se das vezes que também
tentou animar o Simão
quando ele se sentia mais
em baixo, e sentiu-se reconfortado por ter alguém por
perto que o compreendesse
tão bem. Começou a sentirse um pouco melhor.
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Pensou no seu fim de semana e chegou à conclusão
que no fundo as coisas eram
muito boas: no dia anterior
tinha passado uma tarde
espectacular a brincar com
as suas amigas e amigos,

hoje tinha passado um dia maravilhoso com o seu pai,

e agora podia mostrar ao seu “irmão mais velho” as suas novas descobertas e invenções.
“Parece-me que afinal vamos conseguir estar todos muito bem... eu e a minha grande família!”,
pensou para si próprio.

Dani
Hoje era o aniversário do Dani!
Ele convidou os seus amigos e amigas para virem a sua casa festejar. Depois
de terem estado todos enfiados na cozinha a comer bolo, foram brincar para
a sala de estar.
Os pais do Dani ficaram na cozinha a arrumar, e deixaram as crianças irem
brincar sózinhas. Brincaram com as prendas novas do Dani e andaram aos
saltos e aos gritos por cima dos sofás. De repente a Fredi apercebeu-se que o
Dani estava com um ar um bocadinho aborrecido.
“O que se passa, Dani? Não te estás a divertir”, perguntou ela.
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Ele riu-se e disse: “Oh! Estou, sim!
Estou a divertir-me muito. Mas...”,
olhou para baixo, para o vestido
que estava a usar, e disse: “estou
um bocadinho desapontado com a
prenda que os meus pais me deram.”
Os seus amigos ficaram em silêncio
durante um bocadinho, até que o
Liam disse: “Mas eu pensava que
era exactamente a prenda de anos
que querias.., querias um vestido,
não é?” “Pois”, acrescentou Alex,
“disseste-nos tantas vezes que estavas super entusiasmado com a
prenda dos teus pais.”
“Sim, sim, sim, claro! Foi o que eu
lhes pedi. Só que tinha imaginado
um vestido totalmente diferente.
Não lhes quis dizer nada para não
os magoar... mas honestamente
acho que eles não têm grande gosto para vestidos... olhem que aspecto aborrecido este tem!”
Dani pegou nas pontas da saia,
como que para mostrar melhor a sua prenda. O vestido era azul escuro, com
pequenos folhos brancos na pontas, tinha uma gola branca e mangas compridas. Marina, a irmã do Dani, estava a usar exactamente o mesmo vestido, mas
em vez de azul era verde escuro. A Fredi soltou uma risada: “Hihi, tens razão!
Parece o vestido que a minha avó está sempre a usar!”
Riram-se todos, incluindo o Dani e a Marina.
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“Já me perguntei várias vezes porque é que
eles compram sempre vestidos tão monótonos”,
disse a Marina, “Sempre que vou às compras
com eles escolho vestidos coloridos e alegres,
mas quando eles vão sózinhos aparecem com
cada coisa mais aborrecida!” “Porque é que os
usas, então?”, perguntou a Fatma. “Hoje é uma
excepção. A mãe e o pai estavam a dizer que
achavam engraçado se eu e o Dani usassemos roupa a combinar... Decidi fazerlhes a vontade.”
“Oh... quem me dera ter um vestido cor-de-rosa com brilhantes e folhos! Assim
podia usá-lo para dançar, e ia parecer uma bailarina de verdade!”, disse o
Dani a sonhar alto e a sorrir com o pensamento do seu vestido perfeito. “Hei,
espera um segundo!”, exclamou a
Fatma tão de repente, que os outros
saltaram com o susto, “O que acabaste de dizer, Dani! É exactamente
a descrição dos vestidos que os meus
avós me costumam oferecer quando
faço anos! Nunca lhes peço vestidos,
mas é o que eles me dão sempre. No
natal e tudo... Cheios de folhos corde-rosa e dessas coisas todas que eu
detesto... bah!”
O Liam, o Dani, a Alex e a Fredi estavam pasmados. Nenhum deles conseguia
imaginar a Fatma num vestido cor-de-rosa. Aliás, pensando bem, nenhum deles
se lembrava de alguma vez ter visto a Fatma a usar um vestido. “Quer dizer
que tens um monte de vestidos que nunca usas?”, perguntou a Fredi. “Nunca!”,
exclamou a Fatma como se nada no mundo a pudesse fazer mudar de ideias.
“Isto é, quando os meus avós mos oferecem lá os tenho que vestir por um bocadinho, mas assim que posso volto a enfiar a minha roupa normal e atiro os
vestidos para o fundo do roupeiro.”
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Ficaram em silêncio por uns momentos. Uma ideia estava a formar-se ao
mesmo tempo na mente de todos. “Então os vestidos estão no teu roupeiro,
sem que ninguém os use?”, perguntou a Alex primeiro. “Parece-me que isso
não faz muito sentido”, continuou o Liam. “Pois não!”, disse a Alex outra
vez. “É uma pena!”, acrescentou a Fredi, “Se calhar os vestidos estariam
melhor num outro sítio... e eu acho que sei onde!” Olharam uns para os
outros e a Fatma exclamou: “Vou já buscá-los!”, e saltou do sofá para ir a
casa a correr.
Pouco depois voltou com dois vestidos em cada braço. Ainda ofegante,
estendeu-os em direcção ao Dani. “Parabéns!”, gritaram todos juntos.

34

Dani não acreditava na sua sorte! Todos estes vestidos! Era a melhor surpresa do dia.
“Tra la la la la la! É o melhor dia de anos de sempre!”, cantarolou ele.
Sentiam-se todos muito contentes. “Vai experimentar os vestidos! Estou
curiosa!”, disse a Marina. “Siiiiim! Vai lá Dani!”, disseram os outros.
Dani experimentou todos os vestidos. Achava cada um mais bonito que o
outro. Estava muito feliz e pensou: “Ainda bem que nem toda a gente tem
o mesmo gosto!”
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Enquanto experimentava os vestidos, Dani imaginou-se
como um bailarino de ballet num grande palco.
“Um dia vou ser um grande bailarino e ter muitos fãs!”,
contou ele cheio de entusiasmo às suas amigas e amigos. “Do que é que estás à espera?”, perguntou o Liam.
“A tua sala está cheia de fãs! Nós somos os teus fãs!”,
disse a Alex. “Sim! Dança para nós!”, pediu a Fredi. O
Dani estava um pouco inseguro, mas ao ver que todos
queriam que ele dançasse, acabou por concordar, satisfeito.
Tiraram as coisas de cima da mesa da sala e usaram-na
como um palco para o Dani.
Ele subiu cuidadosamente para para o palco e começou
a dançar com passos confiantes, sonhando com a sua
vida de bailarino.
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Alex

Para a Alex, hoje era um dia muito especial, cheio de sentimentos misturados e
confusos. Já há alguns anos que a situação em sua casa era, a maior parte das
vezes, insuportável. Os seus pais bebiam muito álcool e acabavam quase sempre a discutir um com o outro e a gritar com Alex. Ela sentia-se muito assustada quando isto acontecia. Para além disso, quando não discutiam, os seus pais
estavam muitas vezes rabugentos, e a Alex esforçava-se para não atrair muita
atenção sobre si mesma. Mas apesar de muitas vezes se sentir assustada ou ignorada, a Alex gostava muito dos seus pais. Não conseguia imaginar viver sem
eles, mas viver com eles era um verdadeiro pesadelo. Por estas razões, a irmã
mais velha da Alex, a Catarina, tratou de tudo para que Alex pudesse mudar-se
para o seu apartamento. Alex sentia-se excitada com a sua nova casa e estava
muito curiosa sobre como iria ser morar com a sua irmã. Sentia-se aliviada por
poder escapar da situação assustadora em casa dos seus pais, mas estava ao
mesmo tempo, muito triste. Secretamente sonhava que as coisas um dia iam
mudar e que seria possível viver com os seus pais numa casa cheia de amor e
carinho. Apesar de se sentir muito corajosa por tomar este passo, ir-se embora
da casa dos pais era como desistir do seu sonho para sempre. Resumindo, os
seus sentimentos eram muito confusos.

Já dentro do camião, Alex sentou-se
no lugar da frente ao lado da sua
irmã, pois não havia bancos atrás.
Pensou nos seus planos de se tornar
condutora de camiões e desejou poder ser ela a sentar-se por detrás do volante. Mais animada perguntou a
Catarina: “Achas que qualquer dia também posso conduzir um camião como
este?” “Claro que sim!”, respondeu Catarina, “Quando fores um bocadinho
mais velha.” No caminho para a nova casa a Catarina viu o Liam a andar na
rua. “Olha Alex, aquele não é o Liam ali no passeio?” Alex ficou muito contente
por ver o seu amigo. “Achas que ele pode vir connosco? Se calhar, se ele quiser,
também pode vir ajudar com a mudança.”
Catarina encostou o camião ao passeio e a Alex gritou para fora da janela:
“Hei, Liam! Estou a fazer a mudança para a casa da minha irmã! Queres vir até
à minha casa nova ajudar?”. Claro que o Liam ficou entusiasmado com a ideia.
Ele sabia que a Catarina partilhava a sua casa com mais amigos e amigas. Ele
próprio viva num apartamento partilhado com a sua mãe, a Maria e o Simão,
mas tinha muita curiosidade em ver como era um apartamento onde moravam
pessoas da idade da Catarina.

Puseram o último caixote na camião que Catarina tinha alugado para a
mudança. “Pronto! Já está! Não é excitante? Tenho a certeza que nos vamos divertir muito as duas juntas!”, disse Catarina, ao ver a Alex tão triste.
“Sim, mas de qualquer maneira vou ter muitas saudades do pai e da mãe.”
A Catarina compreendia muito bem como a sua irmã se sentia e acrescentou: “Claro que vais ter saudades deles, é normal. Mas sabes que mais?
Podemos vir visitá-los quando quiseres!” Alex achou isto uma solução boa o
suficiente e sentiu-se um pouco mais reconfortada. Felizmente o apartamento da Catarina não era muito longe da casa dos seus pais.
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Liam sentou-se ao lado da Alex. “Como é que vai ser a partir de agora com os
teus pais?”, perguntou-lhe ele. “Não sei muito bem... sinto-me triste por sair de
lá. Mas era muito complicado, como sabes. Por isso também estou um bocadinho contente ao mesmo tempo.” “Oh, eu sei o que queres dizer!”, disse o Liam,
“Quando a minha mãe e o meu pai moravam juntos passavam o tempo todo
zangados um com o outro e em discussões. Quando mudámos de casa fiquei
muito triste, mas agora as coisas estão muito melhores.” “E é assim mesmo
que vai ser connosco, Alex!”, disse a Catarina de forma encorajadora. “Olha!
Estamos a chegar!”

Os novos companheiros e companheiras de casa estavam à espera da Alex e
da Catarina no passeio. “Estou ansiosa!”, disse a Alex. O Liam deu-lhe a mão
e apertou-a suavemente para a reconfortar. Os companheiros e companheiras
de casa aproximaram-se a acenar alegremente.

Disseram olá à Alex, ao Liam e à Catarina. A Alex já os conhecia de outras
vezes que tinha vindo visitar a sua irmã, mas viver com eles ia ser algo completamente novo. Preparavam-se para entrar no prédio, quando o Liam reparou
que a Fatma, o Dani e a Fredi vinham a descer a rua para ir ter com eles. “Olha
quem vem aí, Alex!”, gritou ele. “Viemos ajudar com a mudança!” “Aposto
que com todos os teus amigos e amigas aqui já não te sentes tão sózinha!”,
disse o Liam. Ele lembrava-se de como tinha sido difícil quando ele e a sua mãe
tinham mudado de casa e queria ser o melhor amigo do mundo para a Alex
nesta altura complicada.
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Todos ajudaram a levar os caixotes e os móveis pelas escadas acima até ao
quarto da Alex. Começaram a tirar as coisas dos caixotes e a arrumar o quarto de forma a torná-lo o mais confortável possível. “Uau! Adoro o meu quarto
novo!”, exlamou Alex. “Sim! É um espectáculo!”, disseram os outros.

Depois deste dia, todos tinham a sensação de se terem tornado um pouco mais
crescidos. Sentiam-se muito felizes por morar com as suas famílias, mas invejavam a aventura da Alex um bocadinho. Devia ser muito excitante viver com estas pessoas simpáticas e fixes. Gostavam especialmente da Yu, com o seu cabelo
punk e as suas calças com padrão de leopardo.Queriam encontrar-se na nova
casa da Alex muitas vezes, e prometeram voltar logo no dia a seguir.
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Depois dos pequenos se terem ido embora, chegou a hora de jantar na nova
casa da Alex. Comeram pizza, beberam sumo e alguns dos adultos beberam um
copo de vinho. Estavam confortavelmente sentados à mesa a conversar uns com
os outros e a rir. Alex notou que gostavam muito uns dos outros e que se entendiam muito bem entre si. Além disso, estavam a esforçar-se por fazer a Alex
sentir-se o melhor possível na sua nova casa. Alex estava satisfeita por estar ali
e tinha a sensação que era como viver numa grande família feliz. Talvez o seu
sonho de viver numa casa harmoniosa se viesse a tornar realidade. Só que de
forma muito diferente do que tinha imaginado.
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Fatma

O dia estava frio e desagradável, por isso, tinham decidido ir passar a tarde em
casa da Fatma. Era sempre divertido estar lá, e o pai dela era muito simpático.
Além disso, tinha muita confiança neles e às vezes, quando tinha que sair por
um bocadinho, deixava-os ficarem sózinhos em casa. Nesta tarde específica, por
exemplo, ele não estava lá, e as crianças estavam curiosas em saber porquê.
“Porque é que o Saladin vai chegar mais tarde a casa hoje, Fatma?”, perguntou
Liam. “Ele arranjou um novo trabalho e hoje é o primeiro dia!”, respondeu ela,
acrescentando de seguida: “Está super contente! Muitas vezes dava para perceber que ele chegava a casa do seu trabalho antigo muito aborrecido.
Acho que ele sempre soube que só estava a trabalhar lá por causa do dinheiro,
apesar de não gostar do que estava a fazer. Mas agora é diferente! Agora ele
gosta muito do que faz, e isso fá-lo muito contente. Hoje ao pequeno almoço
esteve a contar-me as suas novas ideias e estava muito entusiasmado. Espero
que tenha corrido bem e que ele chegue a casa cheio de bom humor!”
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“E como é que é suposto isso funcionar?” “Ele disse-me que
quando os adultos dormem juntos usam estas coisas para
não ficarem grávidos.” “Huummmm”, os amigos e amigas
de Fatma estavam baralhados. Não conseguiam imaginar o
que é que aquelas coisinhas de borracha tinham haver com
bébés.

“Devíamos preparar uma surpresa para ele! Ele é sempre tão fixe para nós!”, exclamou Alex. “Sim! Devíamos organizar uma festa surpresa!”, gritou a Fredi entusiasmada. “Podemos ouvir música, dançar, beber limonada e comer bolo! Oh,
vai ser uma bela festa!” “Oh, estupendo!”, disse a Fatma maravilhada com a
ideia. “Ele deve chegar daqui a meia-hora.” “Vamos preparar tudo entretanto!”,
disse o Liam. “Vou ligar à Cristina para ela também vir à festa!”, lembrou-se a
Fatma. A Cristina era a namorada de Saladin. “Devíamos decorar a cozinha!”,
sugeriu o Dani. “Tens balões cá em casa?” “Hum... não tenho balões. Mas o meu
pai tem algo que é quase a mesma coisa.” Fatma correu até ao quarto do seu
pai e voltou com um pacote de preservativos na mão.

“O que é isso?”, perguntou o Dani. “O meu pai guarda-os no seu quarto. É para
ele e a Cristina não terem bébés.”, explicou a Fatma. “O quê???”, exclamaram
as crianças todas juntas, sem perceberem o que a Fatma queria dizer com aquilo. “Quem é que te disse isso?”, perguntaram. “O meu pai explicou-me uma vez
quando reparei no pacote em cima da sua mesa de cabeceira.”
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“E como é que vamos decorar a cozinha com isto?”, perguntou a Alex. O tempo
estava a passar e o Saladin ia chegar em breve. A questão dos bébés iria ter
que ficar para outra altura. Além disso, Alex tinha a sensação que teria que perguntar a outra pessoa. Os seus amigos pareciam tão baralhados como ela nesta
questão. “Podemos enchê-lo exactamente como balões!”, respondeu a Fatma à
pergunta da Alex. “Uau!”, gritaram os outros. Parecia bastante simples.
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Quando se acalmaram um pouco
a Fatma exclamou:
“Preparámos uma
festa-surpresa para
ti! Queríamos festejar o teu novo trabalho!” “Fantástico! Já me tinha ocorrido que devíamos festejar a ocasião. Eu,
tu e a Cristina. Mas com os teus amigos e amigas a festa ainda é maior! Que
boa ideia!”, disse ele feliz. A Cristina tocou à porta. Trazia bolo e limonada
consigo. A festa foi muito divertida e durou a tarde inteira.
Correram para a cozinha, encheram os novos balões e
ataram-nos a uma corda para os poderem pendurar.
Assim que acabaram de o fazer ouviram a chave a
rodar na fechadura da porta de entrada. Muito silenciosos escutaram o pai da Fatma a tirar o casaco e os
passos dele em direcção à cozinha. Esperavam ansiosos
que ele viesse até à porta da cozinha para o poderem
surpreender com a festa que tinham preparado.
Assim que Saladin chegou à porta reparou nos balões
pendurados e olhou para as caras ansiosas das crianças. Não pode senão começar a rir-se. Riu-se tanto que
teve que jogar a mão à barriga, e um par de lágrimas
de riso apareceram-lhe nos olhos. Ao ouvir a boa disposição das gargalhadas de Saladin, as crianças começaram a rir-se também.
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A Fatma, o Liam, a Fredi, o Dani e a Alex olharam uns para os outros muito
satisfeitos! Tinham a certeza que Saladin tinha adorado a surpresa e tudo tinha
corrido às mil maravilhas. “Somos os melhores amigos e amigas do mundo!”,
gritou a Fatma. E com
isto bateram as mãos
uns nos outros por
cima das suas cabeças.
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A nossa casa

Fredi, Liam, Dani, Alex e Fatma são um grupo de amigos
que vivem todos na mesma rua. Já se conhecem há muito tempo e são os melhores amigos uns dos outros. Nas
histórias que se seguem vamos ficar a conhecer cada um
deles um pouco melhor!

e outras historias

Vamos acompanhá-los na descoberta de uma casa abandonada, ver como a Fredi aprende a lidar com os seus pesadelos; passar o domingo com o Liam e o seu pai; ficar a
saber sobre a paixão que Dani tem pela dança; juntarmanos a Alex na sua mudança para casa da sua irmã e finalmente, preparar uma festa surpresa na casa da Fatma!

A nossa casa e outras historias

Estas são pequenas histórias sobre a vida diária dos nossos cinco amigos, sobre as suas famílias, as suas aventuras e imaginação. Mas são, especialmente, histórias sobre
amizade!

