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E se, de repente, uma cobra decidir 
fazer morada no seu jardim? O 
que fazer? Opção a) entrar em 
pânico e desatar a correr pela 
rua sem nunca olhar para trás, 
não vá o bicho fulminar-nos com 
o olhar; opção b) fazer uma festa 
e convidar a sogra que tem medo 
de serpentes a ver se é desta que 
nunca mais volta; opção c) gritar 
por socorro a plenos pulmões 
porque pode ser que a vizinha do 
lado, que até atraente, se digna 
vir em seu socorro; opção d) não 
fazer nada (situação altamente 
recomendável se tiver decidido 
ativar em primeiro lugar a opção 
c); opção d), e claramente a menos 
interessante, ler esta crónica inútil. 
A alternativa é acompanhar a vida 
de agricultores assediados por 
bandos de fêmeas namoradeiras 
na TV. Entre uma e outra… venha o 
diabo e escolha.
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SOCORRO… NÃO HÁ COBRAS NO MEU JARDIM! 
Compreendo perfeitamente, caro leitor, que possa sentir o 
desassossego a tomar conta do seu jardim. Quiçá até o nervoso 
miudinho a perturbar-lhe o recolhimento ou, pior ainda, 
a angústia a tecer pérfidas questões na obscuridade da sua 
mente: «Porquê eu? Porquê o meu jardim? Se todos os jardins 
cá da terra têm direito à visita dessa criatura bíblica, por que 
motivo não o meu?». Há que manter a serenidade! Sei bem 
quão ansioso está por ter uma cobra a passear-se pelo seu 
jardim (sim, é de serpentes que falamos!), até porque, além 
de um excelente tópico de conversa para a próxima reunião 
dos Jardineiros Anónimos, as serpentes são muito jeitosas no 
que toca a meter na ordem o gangue de roedores rebeldes 
que tomou conta dos arrabaldes da sua garagem e até a 
enxotar visitas bípedes indesejadas («Claro que sim D. Rosa… 
naturalmente, D. Rosa… certo D. Rosa… e já agora, ontem vi uma 
cobra a passear no quintal! D. Rosa? D. Rosa? Porque é que está 
a correr, D. Rosa?»). Ainda assim, de nada lhe valerá entrar em 
stress pró-ofídico (ofídio = cobra/serpente) se o seu jardim não 
estiver à altura de tão nobre visitante bíblico. Antes de almejar 
essa distinção, terá primeiro de esclarecer a mãe de todas as 
dúvidas: qual a sua relação com o bicho serpe? Sobre esta 
temática haveria muito que discorrer, mas não temos tempo. 
Por isso, socorrendo-me do aclamado Sermão de Steinwender 
[Pai] às tulipas, apresento-vos a categorização estabelecida por 
esse afamado jardineiro pedagogo no que respeita às relações 

interespecíficas jardineiro/serpente.
Em primeiro lugar, o estádio mata que é bicho. Trata-se de um 
estádio primitivo na escala da evolução jardineira em que o Homo 
jardineirus mal se destrinça do Homo verdugo, uma subespécie 
do género Homo, bastante comum em certos ecossistemas 
rurais e peri-urbanos, cujos espécimes masculinos ostentam 
características distintivas: o palito mordiscado no canto da boca; 
a arcada dentária falha de dentes ou com abundante presença 
de manchas esverdeadas; o hálito putrefacto e com leve toque 
a álcool etílico; e concentrações superiores a 7.8 gramas de 
álcool por litro de sangue às 3as feiras de manhã. Neste estádio, o 
Homo jardineirus, como o Homo verdugo, propõe-se acabar com 
o sofrimento de tudo o que rasteja, e considera-o mesmo um 
ato de misericórdia que permite a qualquer ativista da sachola 
somar assinalável número de pontos a serem convertidos em 
benesses no Além.
Segue-se o estádio olha uma cobra! Ó que chatice e logo agora não 
tenho aqui uma sachola à mão. Vá… xô que da próxima não escapas. 
Neste estádio, o Homo jardineirus, marcado pela dúvida filosófica 
acerca do papel do Homo verdugo no mundo natural ou de como, 
em matéria do uso da sachola, o determinismo e o livre-arbítrio 
não são, afinal modelos de pensamento incompatíveis, tende 
a olhar os répteis, e as serpentes em particular, como “males 
necessários” ou problemas menores: «ó Maria, pára lá de gritar e 
desce da árvore que ainda cais! Homessa… mais vale uma cobra a 
rabiar no quintal que nos azedar o vinho das pipas».

FIGURA 2 Quando eclodem, as cobras-de-água-de-colar 
já ostentam o característico colar amarelado na nuca que 
confere o nome à espécie.

FIGURA 1 Apesar das cobras-de-água-de-colar recém-nasci-
das terem apenas 20 centímetros de comprimento estão total-
mente aptas a viver sozinhas, sem cuidados parentais.
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FIGURA 3 À medida que crescem, o colar dos juvenis vai 
desparecendo sendo substituído pela coloração esverdeada dos 
adultos.

Finalmente, chegamos ao estádio, uau, uma cobra, brutal! Trata-
se do estádio de desenvolvimento superior, só ao alcance dos 
que se dedicam ao ativismo jardineiro onde é a biodiversidade 
e não a ofidiofobia proselitista que dita as regras do equilíbrio 
entre o Homo jardineirus e o mundo natural. Neste estádio, 
qualquer contacto com o Homo verdugo pode causar náuseas, 
vómitos, suores frios, cefaleias e enxaquecas e, em casos mais 
graves, coçadeiras suicidas ao jardineiro mais incauto.
Em suma, se o estimado leitor-jardineiro se posicionar no 
terceiro, ou até no segundo estádio evolutivo, pode poupar-
se à dolorosa leitura desta crónica e dedicar-se a tratar de 
assuntos úteis (o tal programa do agricultor com manadas, 
perdão, grupos de fêmeas à perna pode ser uma boa opção) Se, 
todavia, ainda gravitar na órbita do primeiro estádio, lamento, 
mas vai ter mesmo de levar a crónica até ao fim… e não vale 
a pena reclamar já que a situação apenas é sanável à base de 

reiteradas sessões de cronicoterapia, um tratamento muito 
utilizado em psicojardinagem e que consiste no arremesso 
certeiro de compêndios de crónicas (se possível com qualidade 
literária) com dois a três quilos de peso à cabeça do paciente. O 
efeito é imediato e duradouro. Diz quem experimentou: «dói 
que se farta… mas a gente perde logo a vontade de sacholar a 
cobra». Vá… toca a ler que desta vez a crónica é fininha.

1Na verdade, as serpentes não são “surdas” simplesmente 
não possuem ouvido externo pelo que “ouvem” através das 
vibrações que captam.

FIGURA 4 Quando ameaçada, a cobra-de-água-de-colar enrola-
-se e triangula a cabeça para se assemelhar a uma víbora.

COBRAS E MACIEIRAS
A primeira vez que vi uma cobra no meu jardim foi no 
quintal, não muito longe da pequena ribeira que por ali 
corre. Fiquei tão eufórico que desatei a berrar e a gesticular 
abundantemente enquanto pinchava ervado fora. Não foi lá 
grande ideia, a berraria. Primeiro, porque estando sozinhos 
em casa a probabilidade da vizinhança achar que estamos a 
ser alvo de uma tentativa de homicídio, é bastante grande, 
e depois porque em boa verdade, as serpentes são… como 
dize-lo, “surdas”1. Mas se o bicho não se ralou com a gritaria, 
já o mesmo não posso dizer da minha vizinha da frente (a D. 
Rosa, uma jóia de pessoa… quando está amordaçada e presa 
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num colete de forças), que não se fez rogada e desatou aos 
gritos enquanto corria desabrida para a minha porta, logo 
após ter telefonado para o INEM. O reportório da D. Rosa, se 
bem me lembro, foi um misto de «ai Jesus, ai Jesus» e «acudam 
que o homem morre», entremeado por coloridas expressões de 
calão local – #$#%& de @%$##; *&%#Z## e ainda #%&%££#! 
A berraria (minha), e a gritaria (da D. Rosa) atraiu o povo das 
redondezas. Quem é que não gosta de uma boa confusão 
vicinal antes da hora de almoço? Abre sempre o apetite. Para 
elevar a qualidade do espetáculo o INEM, lá chegou em marcha 
de urgência (tive direito a sirenes e tudo), o que acabou por se 
revelar muito prático para enxotar a multidão (o tio Zé, a D. 
Alzira, que é cega, e o Luís da Porta, que é coxo de uma perna 
devido a um diferendo de opinião com uma vaca) e acudir à 
vítima, a D. Rosa, entretanto desmaiada após ver-me chegar 
à porta todo sorrisos com uma minúscula serpente na mão, 
e que jazia estendida no asfalto a resfolgar como se estivesse 
possuída pelo demónio (aquela mulher nunca me enganou…). 
Depois dos bravos técnicos do INEM suarem as estopinhas para 
embarcar a D. Rosa (sempre são 90 kg de gente possuída pelo 
demo) a “multidão” evaporou-se e eu voltei ao sossego do meu 
jardim com a nova inquilina enrolada nos dedos da mão. Uma 
jovem cobra-de-água-de-colar (Natrix astreptophora) ostentan-

FIGURA 5 A cor esverdeada aliada ao hábito de se ocultar entre a vegetação, 
torna difícil observar esta serpente que, por vezes, pode ser encontrada longe 
de cursos de água.

do na nuca, vaidosa, um belíssimo colar amarelo 
orlado a negro ao qual deve o seu nome vulgar. 
Sentei-me no chão, à sombra do bosque de carva-
lhos e bétulas e passei o resto da tarde soalheira 
de agosto a fotografá-la. Fotografá-la é como quem 
diz, porque na verdade gastamos a tarde a trocar 
mimos. Ela, armada em prima-dona toda irritada 
e a ameaçar morder-me (para registo, a cobra-de-
-água-de-colar é aglifa, isto é, não possui glându-
las produtoras de veneno pelo que a mordidela é 
absolutamente inócua e bem menos dolorosa que 
a do meu primogénito quando tinha três anos de 
idade), eu a fingir-me amedrontado. Podia ser de 
outra forma? Não se pode simplesmente ferir os 
sentimentos de uma cobra-bebé: «Minha menina, 
não venhas com essa atitude que não tenho medo. 
Isso é só bazófias. Sabes bem que não tiveste direito 
a veneno! Ai não sabias?... ups… vá lá, não fiques as-

sim, vais ver que os ratinhos vão gostar de ti à mesma».
Quer-me parecer que depois da famosa história da maçã, todas 
as serpentes adquiriram uns tiques de fama e passaram a amuar 
e protestar por tudo e por nada. A minha jovem natrix não o 
fez por menos. A dada altura da sessão fotográfica, enrolou-se, 
deitou-me a língua de fora e não se mexeu mais. Ficou ali, com 
os olhos esbugalhados (bem bonitos por sinal, com a iris preta 
sobre fundo laranja) a cogitar com sobranceria: «obrigadinho, 
mamã, por teres posto os ovinhos neste pardieiro. Não havia um 

FIGURA 6 Os juvenis desta espécie eclodem ao fim de 40 
a 70 dias de incubação, nascendo a partir de ovos que a 
progenitora deposita num ninho debaixo de montes de 

madeira, pedras ou em cavidades naturais. 
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Se bem que o povo atribua a certas pessoas dadas à maledi-
cência, uma língua de víbora, há que desmontar esta cabala 
popular, criada para dar mau nome às serpentes, sejam elas 
da família colubridae (cobras) ou viperidae (víboras), esclare-
cendo que nas serpentes a língua desempenha o papel de… 
espantem-se, órgão olfativo. Ou seja, o nariz! Com efeito, as 
serpentes usam a sua língua bifurcada para captar partícu-
las de odor no ar e enviá-las ao chamado órgão de Jacobson, 
situado no interior da boca. É aí que avaliam os odores, deci-
dindo se se trata de uma presa ou de um predador. Por outro 
aldo, a bifurcação na língua confere à serpente algum sentido 
direcional ao odor que captou, razão pela qual faz uso dele rei-
teradamente quando deteta o odor de uma presa ou se depara 
com um jardineiro de câmara na mão e que, de acordo com a 
língua “olfativa”, constitui uma potencial ameaça. Por isso, em 
boa verdade, quando acusamos alguém de má-língua, evocan-
do a bifurcada língua viperina, estamos, em abono da verdade, 
a atribuir-lhe uma qualidade extraordinariamente singular e 
nada maldosa: cheirar com a língua. É caso para dizer, façam-
-se novos ditados… mas científicos, se faz favor!

Pai, aquela cobra pôs a língua de fora!

FIGURA 7 Os exemplares adultos desta espécie podem viver 
até aos 20 anos e crescer até aos 200 cm de comprimento.

jardinzito melhorzinho, não? A tetra avó do trisavô da bisavó 
Serp era só “ai o meu Éden isto e o Senhor Adão aquilo e a Lady 
Eva que é uma simpatia!” e eu, tenho direito ao maluquinho da 
fotografia. Obrigadinho!».  
Não tenho por hábito guardar ressentimentos. Nem quando 
se trata de cobrinhas ingratas, porque em boa verdade, não foi 
por acaso que a mamã cobra-de água-de-colar, uma senhora 
charmosa e cheia de estilo, com um manto verde oleáceo 
pintalgado de negro que se prolonga por quase um metro e 
meio de sensualidade feminina, escolheu o meu jardim para 
enterrar os seus preciosos ovos. Apesar do aparente desdém, 
as crias (uns dias mais tarde descobri mais uma mão cheia 
de pequenas crias recém-nascidas no meu ervado) herdaram 
um jardim com um charco recém-construído ao estilo Insane 
Pools, diversos abrigos tipo faça você mesmo na tradição 
IKEA e um cardápio de iguarias à altura do aclamado Chez 
Steinwender, onde se destaca o filé mignon de rã verde, a 
açorda de girinos, o tritão-marmorado de escabeche e, em 
ocasiões festivas, a chanfana de rato-do-campo. Só coisas 
boas, portanto. O que é que querem mais, minhas meninas? 
O quê, uma macieira? Lamento, só tenho cerejeiras. Serve?


