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Crónicas do meu jardim
Eu pio, tu sofres, ele foge

Texto e fotografia

Carlos Steinwender
cronicasdomeujardim@sapo.pt

À noite, quando o manto do sono faz 
descer a tranquilidade sobre os nossos 
jardins, outras criaturas acordam para 
reivindicar a sua soberania notívaga. A 
coberto da escuridão, os espaços ajardina-
dos transformam-se em palcos inusitados, 
recebendo ilustres cantores, estrelas do 
anonimato, que dão voz ao instinto e 
às fundamentais necessidades de cada 
espécie: alimentar-se, reproduzir-se e 
abrigar-se. Para alguns, contudo, em cer-
tas alturas do ano, encontrar parceiro e 
produzir descendência, tornam-se impera-
tivos de força maior, como acontece com 
o pequeno, mas barulhento, mocho-gale-
go, uma ave de rapina noturna cujo pio ca-
racterístico se pode escutar noite dentro 
em muitos dos nossos parques e jardins 
urbanos. Senhoras e senhores façam o 
favor de tomar os vossos soporíferos, o 
rei da gritaria chegou.
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sono, ou se calhar a vontade de dormir. A disputa, que tem 
tudo para correr mal, opõe duas personalidades de génio 
distinto mas com a mesma têmpera indómita e caráter reso-
luto do tipo antes quebrar que torcer. Ainda assim, o proble-
ma não estaria, decerto, a interferir com as minhas horas de 
justa modorra, não me tivesse o infortúnio arrastado para 
o miolo da contenda que opõe Steinwender, consciente, a 
Steinwender, inconsciente. Portanto, eu contra mim pró-
prio, mas sem os habituais filtros da parentela. Baralhados? 
Eu também. Aliás, só dei conta de que estava em conflito 
aberto comigo próprio quando certa noite, após ter ador-
mecido, me apercebi da hostilidade declarada do Steinwen-
der inconsciente, isto é, eu próprio, a vociferar imperativos, 
«acorda! acorda!», dirigidos ao Steinwender consciente, 
portanto, a mim próprio. Imediatamente, o Steinwender 
consciente devolveu, mas com elevação, pretéritos imper-
feitos do conjuntivo, «e se dormisses?». Mas o Steinwender 
inconsciente é pouco razoável e depois de remoer impera-
tivos, rapidamente é capaz de partir para a perfídia mordaz 

Figura 1 Pequeno (c. 23 cm), com cabeça grande e aspeto arredondado, o mocho 
galego é uma das aves de rapina noturna mais comuns em Portugal. 

Gosto de dormir, sobretudo à noite, 
que é geralmente a altura em que te-
nho sono. Sono e vontade de dormir. 
Confesso que, às vezes, não consigo 
distinguir uma coisa da outra, o que 
me arrelia. Por exemplo, sou acome-
tido por alguma sonolência quando o 
senhor Alfredo canalizador discorre 
sobre a diversidade de torneiras que 
lhe passaram pela mão ao longo dos 
40 anos de carreira, mas só tenho ver-
dadeiramente intenção de desfalecer 
agredido por um potente murro na 
cabeça e, portanto, vontade de dor-
mir, quando demoradamente exposto 
aos sermões do reverendíssimo Padre 
Anselmo. Ainda assim, geralmente, a 
arreliação é ligeira porquanto acabo 
por juntar o sono à vontade de dormir, 
e lá adormeço. Ou melhor, adorme-
cia, porque entretanto, um diferendo 
de caráter doméstico tem-me tirado o 

em modo condicional simples, «se fosse eu, acordaria…». E 
de nada vale ao Steinwender consciente argumentar no infi-
nitivo impessoal, «eu estava a dormir!» porque, nessa altura, 
já o mal está feito: acordo, no presente do indicativo, alaga-
do em suor e com ar de quem acabou de chupar um limão. E 
com sono, ou talvez seja vontade de dormir.   
Segundo o meu psiquiatra, sofro de um distúrbio raríssi-
mo, «sinhole Steinwendel tele muito sono», cujo tratamen-
to é complexo, «plecisal de dolmile pala ploblema passale». 
Ainda ponderei sondá-lo acerca da diferença entre sono e 
vontade de dormir, mas considerando que o taxímetro do 
Senhor Hun-Chiu estava em velocidade de cruzeiro, decidi 
deixar a abordagem semântica para uma próxima consul-
ta. Assim sendo, e lendo nas entrelinhas da hermenêutica 
psicotaxista, conclui que o Steinwender inconsciente sofre 
de insónias, situação da qual o Steinwender consciente não 
tinha consciência. Certo. 
A culpa desta inquietação, como é bom de ver, deve-se aos 
novos vizinhos. Chegaram ao lugar no outono passado. 
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pável. Decidido a parar o porquicídio, 
corri escadas abaixo. Sem luzes, para 
não espantar o bandido-talhante, foi 
com naturalidade que tropecei logo 
no segundo degrau, o que me deu uma 
excelente oportunidade de examinar 
os magníficos detalhes construtivos 
dos restantes quinze. No final, antes 
de coxear para o exterior a berrar «está 
aí alguém?», ainda tive oportunidade 
de testar a resistência da soleira da 
porta da rua, após levar, com particu-
lar violência, o dedo mindinho do pé 
esquerdo ao seu encontro. A pergun-
ta, que era de retórica e se destinava 
mais a acalmar-me do que a espantar 

Figura 2 Os olhos amarelos, acentuados pelas sobrancelhas 
oblíquas e brancas conferem ao mocho-galego um ar “sério”.

Figura 3 As posturas desta espécie variam 
entre 1 e 5 ovos, durando a incubação 
entre 27 e 28 dias. As crias voam ao fim de 
4 a 5 semanas de idade. 
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Discretos, com boa apresentação e de boas maneiras, des-
tilavam charme. Um casal adorável. Um tudo-nada pre-
tensioso, mas encantador. A morada que escolheram, uma 
penthouse com vista desafogada para o meu jardim, era um 
requinte. Excelentes áreas, boa exposição solar, o ideal para 
criar uma família. E assim aconteceu. Na primavera seguin-
te, uma certa noite adiantada, a família começou a tomar 
forma.
Tinha eu acabado de entabular cavaqueira com o João-pes-
tana, quando fui violentamente acordado por um grito ater-
rador. Soerguido na cama, com a pulsação descompassada 
e os olhos esbugalhados fitando o breu, acometeu-me um 
calafrio de premonição, «estão a matar a cabra da vizinha!» 
– a cabra, não a vizinha. Um novo grito, carregado de hor-
ror esganiçado, veio afinar a premonição, «não é a cabra que 
matam, é a porca da vizinha que retalham!» – a porca, não a 
vizinha. Pobre Margarida, ainda ontem lhe mirava os pre-
suntos roliços bamboleando pelo prado e agora isto, um as-
sassinato à falsa-fé. «Gandulos! Assassinos de porcas!» bra-
dei no escuro. O escuro não fez grande caso do meu brado, 
mas a cada mão cheia de segundos devolvia a gentileza sob 

a forma de gritos ansiosos, agudos e queixosos, quase em 
falsete, «kee-ew… kee-we». O sofrimento do animal era pal-
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meliante, afinal, era gente de bem, embora com propensão 
para o berreiro noturno. E foi assim, a piar piropos à senho-
ra mocho-galego, que o senhor mocho-galego fez a sua en-
trada apoteótica no sossego das minhas noites.  
Sempre à hora prevista, e com pontualidade britânica, o 
piar da pequena e rechonchuda ave passou a fazer parte do 
meu ritual noturno. Lavar os dentes (com pios), xixi (com 
mais pios) e cama (mortificado com tantos pios). Entre ran-
geres de dentes, pragas rogadas e injúrias grunhidas à mãe 
que chocou tamanha goela, a primavera foi-se adiantando 

Figura 4 Quando em descanso assume uma posição “encolhida”, mas se perturbado 
afasta-se com voos ondulados semelhantes ao de um pica-pau.

Figura 5 Barulhento, sobretudo durante 
a primavera e início do verão, o seu 
chamamento faz por vezes lembrar 
um miado, razão pela qual é também 
conhecido como Ave-gatinhas. 
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e com ela o recrudescimento da piadeira. Ao entardecer, 
invariavelmente, o pequeno mocho deixava o seu ninho 
altaneiro no muro sobranceiro ao jardim (a tal penthouse) 
e instalava-se defronte da janela do meu quarto (o purga-
tório) à espera de inspiração que geralmente chegava por 
volta das 22.00h. Até às 22.30h, piava com moderação, 
aquecendo a voz e afinando o tom, mas a partir das 23.00h, 
já de goelas caldas, orquestrava vibratos em si-bemol como 
se não houvesse amanhã. A partir as 23.00h, e antes do en-
core por volta da 01.00h, a excitação reprodutora, ou talvez 

a gatunagem, teve, ainda assim, o efei-
to de silenciar a noite, «estás salva, 
Margarida!», pensei. E foi de lágrimas 
nos olhos, não sei se pela alegria dos 
presuntos imaculados da Margarida 
ou se pelas dores do dedo partido, 
que a alma se-me-enfunou de orgulho 
justiceiro. Não é fácil a alma enfunar-
-se-me, mas quando se-me-enfuna 
é vê-la exsudar brio por todos os po-
ros. Foi, ainda assim, enfunamento 
de pouca exsudação pois logo a seguir 
novo grito lúgubre ressoou, desta vez 
do alto de um poste de iluminação 
pública. «Raios. Steinwender, que pa-
lerma me saíste!». Fora enganado. O 

fosse apenas o resultado do consumo 
de alguma substância ilícita, atingia 
o clímax. Agachando-se, baloiçando 
e rodando a cabeça enquanto piava 
desgraçadamente alto, o mocho era 
o espelho da felicidade. Devo dizer 
que nada me move contra a felicidade 
alheia, ainda que a dispense quando 
manifestada a menos de 3 metros do 
leito onde me alterco comigo próprio, 
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Pequena ave de rapina noturna, sedentária e típica de áreas ru-
rais abertas, mas também de parques e jardins, o mocho-galego 
nidifica em buracos de árvores, muros ou edifícios e tem o curio-
so hábito de se empoleirar em locais expostos (postes, muros ou 
montes de pedras) durante o dia, o que o torna relativamente fá-
cil de observar. Como todas as aves de rapina noturnas, também 
o mocho-galego é frequentemente alvo de superstições infunda-
das e encarado com temor, receio e premonição de morte devido 
às suas vocalizações queixosas, mesmo que, por via da sua dieta 
à base de roedores e insetos preste um importante serviço às 
nossas hortas. Ao invés, na Antiguidade, sobretudo na mitologia 
grega, o mocho-galego era sinónimo de sapiência e até de boa 
fortuna. A sua designação científica, Athene noctua, literalmente 
a “Coruja de Atena”, a deusa da sabedoria grega e padroeira da 
cidade, remete-nos para esse universo de crenças que os gregos 
materializaram na arte mas também na numismática. As antigas 
moedas de quatro dracmas, numisma de prata transacionadas 
na cidade-estado de Atenas no século V a.C., e popularmente de-
signadas glaux, isto é, coruja pequena, ostentavam no reverso a 
imagem do mocho-galego. Curiosamente, essa mesma imagem 
é, ainda hoje, utilizada nas moedas gregas de um euro.

Em nome de Atena… pia!

«dorme!», «não durmo!», «acorda!», «não acordo!». Enfim, o 
normal quando o Steinwender inconsciente desata à bofe-
tada ao Steinwender consciente. Dói que se farta, mas só ao 
nível do inconsciente. Admito que num ou noutro momen-
to de piadeira mais acesa, cheguei a abrir a janela do quarto 
para confrontar o novo vizinho. Sempre com bons modos 
procurei chamá-lo à razão: «seu #$%#&@*, vai-se calar ou 
não?». No mesmo tom cordial, ele solicitava-me que me 
fosse lançar de um prédio de 30 andares. Estávamos num 
impasse. Havia claramente um desfasamento nos respeti-
vos relógios biológicos. O meu marcava hora de dormir, o 
dele estava avariado. Sem outro remédio, durante semanas, 
a noite acabava comigo a comer tremoços no alpendre, na 
companhia de mim próprio, a sujeitar a teimosia do Stein-
wender inconsciente a um tratamento Zen à base de água, 
malte e levedura de lúpulo. 
Claro que o hábito faz o monge e o pio, de tanto arranhar os 

ouvidos sonolentos, acabou por embalar mesmo a incons-
ciência mais obstipada, como é o caso da minha – segundo 
o meu psiquiatra, padeço de problemas de trânsito incons-
ciencial, «sinhole Steinwendel tele ploblemas no seu cabeça». 
E assim, sem mais, acometido pela pressão do sono dei por 
mim a embarcar Steinwender, o inconsciente, com Hipnos 
rumo ao Olimpo, antes mesmo do encore e, portanto, do 
derradeiro ato da coreografia do mocho, o acasalamento 
espalhafatoso periclitantemente empoleirado num poste a 
cinco metros do chão. «Aprende Steinwender!».
O problema resolveu-se definitivamente quando as quatro 
minúsculas crias eclodiram em junho e o pequeno mocho-
-galego cessou os pios para se dedicar por inteiro à intermi-
nável tarefa de alimentar a prole, levá-la à escola, trazê-la 
ao ballet e ao basquete, deitá-la a horas e preparar-lhe as 
lancheiras para o dia seguinte. Estava-se mesmo a ver, tanta 
paixão só podia correr mal.


