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Crónicas do meu jardim
Licranços versus biquínis floridos

Texto e fotografia

Carlos Steinwender
cronicasdomeujardim@sapo.pt

Se há lugar de mistérios e dissimulação, 
onde o que parece nem sempre é, são os 
nossos jardins. Rastejando, caminhando, 
trepando ou voando, muitos dos animais 
que habitam estes recantos tornaram-
-se mestres do logro e do equívoco, 
granjeando admiração, espanto ou, em 
alguns casos, receio por da parte dos seus 
vizinhos humanos. É o caso do licranço. 
Embora se trate de um lagarto inofensi-
vo, com o corpo alongado e sem patas, 
o facto de parecer uma serpente e se 
mover como uma serpente, granjeou-lhe 
fama de serpente, mesmo que tal não 
seja verdade. Infelizmente para o licranço 
nem toda a gente tem este detalhe em 
atenção na hora de desatar aos gritos de 
cada vez que o vê no jardim. E ainda bem 
que assim é, caso contrário ainda teria a 
minha adorável tia Yoseline a viver cá em 
casa. E para o licranço não vai nada, nada, 
nada? Tudo!
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ouvido, «Carlitos, as visitas são como o peixe, ao fim 
de dois dias cheiram mal!». Talvez seja essa a razão 
pela qual, de cada vez que recebo em casa a visita da 
tia Yoselin, a encantadora mulher do malogrado tio 
Mário, me sinta como se estivesse numa peixaria. A 

Figura 1 Em Portugal, o licranço 
distribui-se pelo Norte e Centro do 
país, ocorrendo em terrenos húmidos 
com abundante cobertura vegetal. 

minha tia Yoseline, família por afinidade, é uma diva de capa de revista 
que possui todos os atributos inerentes ao estatuto de femme fatale: a 
delicadeza de um bovídeo acossado por moscas e a eloquência de um 
papagaio educado por babuínos. Uma criatura adorável, sobretudo 
quando se encontra retida do outro lado do Atlântico. Infelizmente, a 
travessia do grande mar-oceano é coisa para hoje se fazer em meia dúzia 
de horas de voo, pelo que, amiúde, exulto com as suas encantadoras 
visitas que deixam o meu bulbo olfativo imerso em peixe e a clamar por 
uma morte clinicamente assistida. Portanto, é sempre um gosto receber 
a minha tia cá em casa, «Hola mi querido Carlos, cómo estás? Estás 
engordando, no?», sempre tão simpática. Foi uma pena o que aconteceu 
da última vez que me veio visitar, até porque prometia uma pestilência a 
vísceras de peixe podre durante largas semanas. Um desperdício.
Corria um belo dia de abril. Sol, céu azul, aves a chilrear e, no ar, o doce 
aroma a primavera e, claro, a voz esganiçada da minha tia Yoseline 
banhada ao sol na espreguiçadeira e aos gritos ao telemóvel com o seu 
novo brinquedo, Alejandro: «Si cariño mio… pero no cariño, me gustas 
tanto cariño... si, lo sabes!» e por aí adiante. Mas já se sabe, família é 
família e por isso tratei de fazer os possíveis para lhe fazer a vida negra. 
Ela odiava sopa, portanto voilà, eis o Chefe Sopas. Ela adorava surfar no 
Youtube, portanto a internet regressou aos anos 90 com modem dial-up. 
Ela adorava banhos quentes e longos, portanto a caldeira avariou. Enfim, 
infortúnios vários que, ainda assim, não lhe afetavam o humor: «Que 

A avó Steinwender adorava visitas. De 
cada vez que alguns parentes afastados 
do avô Karl chegavam carregados de 
malas para uma estadia prolongada 
destinada a matar saudades, ela 
compunha um sorriso arrebatador num 
rosto de ira velada e, depois de alisar o 
vestido, com os nós das mãos brancos de 
tanto apertar o puxador da porta, corria 
de braços abertos prontos a esganar, 
perdão, abraçar, a horda incauta que 
se abeirava. O avô Karl, antecipando 
os dias de intensa felicidade conjugal 
que se avizinhavam, tentava manter a 
compostura e, entre apertos de mão e 
palmadas nas costas, sussurrava-me ao 

Figura 2 Apesar da crença popular, o licranço não é venenoso nem perigoso 
para o Homem. Na verdade, é um inofensivo lagarto sem membros.
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#$#&%£ de casa, seria mejor estar en el hotel». Também acho. 
Queres que reserve um quarto? «No, Carlos, sé que te gusta 
tenerme aquí, vengo por ti!». Oh, tão querida, espera aí que vou 
ali partir o modem.
O meu único consolo durante os parasitários meses que se avi-
zinhavam era o facto de a horta e o jardim constituírem áreas 
de acesso vedado à tia Yoseline. Não que ela se fizesse rogada 
na hora de açambarcar qualquer área útil para os seus ousados 
banhos de sol (desconfio que o facto de o meu vizinho ter ad-
quirido uns potentes binóculos não foi apenas interesse súbi-
to pela ornitologia), mas porque não tolerava o contacto com 
qualquer tipo de bicheza. As aves enfadavam-na, os insetos ar-
reliavam-na e os répteis repugnavam-na. Mas, em particular, a 
minha tia temia as serpentes. O facto, decerto, não seria alheio 
à trágica morte do tio Mário numa obscura aldeia do Rajastão 
Indiano, durante a lua-de-mel, às mãos de uma naja amestrada 
enquanto posava para uma selfie que a minha tia exigira para o 
seu novo perfil do Facebook. Coisas que acontecem e das quais, 
estou certo, o meu tio Mário estará ligeiramente arrependido. 
O medo das serpentes, conquanto útil para manter a tia Yoseline 

longe do quintal, de nada valia enquanto arma de dissuasão 
maciça. Isto é, mantinha-a frequentemente confinada em 
casa, mas do lado errado do Atlântico. Ainda assim, os dias 
corriam tranquilos. A minha tia fazia o que sabia fazer melhor, 
infernizar-me os dias, e eu contrapunha com o meu talento 
natural para a autocomiseração, lamentando a falta de pontaria 
da naja na hora de escolher o alvo. Ainda assim, a necessidade 
aguça o engenho e eu tinha uma aguçada necessidade de 
afugentar engenhosamente a minha tia para o hotel mais 
próximo, sem lhe ferir abertamente os sentimentos ou a minha 
consciência, embora esta estivesse já em fase terminal. 
Por essa altura, embora as cobras-de-água, as cobras-rateiras e 
as cobras-de-escada que habitualmente se passeiam pelo meu 
jardim já mostrassem alguma atividade, a temperatura prima-
veril não convidava ainda a deambulações mais consistentes à 
cata de ratinhos distraídos, pelo que os tempos mais próximos 
não agoiravam quaisquer síncopes fulminantes para o coração 
enlutado da minha querida tia. Tudo indicava, pois, mais uns 
tempos a morar na peixaria.
Andava eu a afogar as mágoas entre cavadelas no quintal para 

Figura 3 O licranço é uma espécie de hábitos 
crepusculares que, por vezes, pode ser observada 
durante o dia (na imagem, uma fêmea).
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preparar a habitual sementeira de batatas quando a solução 
para todos os meus problemas de fragrâncias nauseabundas 
de ictiofauna em decomposição se apresentou rastejando 
tranquilamente em todo o seu esplendor e beleza sobre a terra 
do quintal acabada de revolver. Não consegui perceber se seria 
um sinal de compaixão da Mãe Natureza, uma espécie de 
«toma lá Steinwender e não me chateies mais com lamúrias!», ou 
apenas o fado a puxar os cordelinhos para apontar ao jardineiro 
em sofrimento uma carreira alternativa como ilusionista. Fosse 
como fosse, o pequeno animal que me mirava do alto dos seus 
escassos 20 centímetros de comprimento, e 70 gramas de 
peso, era a bênção em tempos de infortúnio, o milagre que me 

deixou de joelhos em prece jubilosa lavada em lágrimas: «Salve, 
ó bem-aventurado! Bem-dito sejas entre as minhas couves e regos 
de batatas. Minha alma exulta e canta, e o quintal te louva e 
piedosamente roga o teu sucesso na demanda contra o demo de 
biquíni. A vós, licranço, a nossa eterna gratidão. Ámen»
Ora, sendo o licranço um pequeno lagarto inofensivo, sem patas 
e com o corpo alongado, faz lembrar uma serpente. Embora 
não seja uma serpente, parece e move-se como tal, o que lhe 
valeu a injusta fama e perseguição. Portanto, o ardil perfeito 
para o Houdini jardineiro. Ensaiei apressadamente uns quantos 
abracadabras e, enquanto o licranço se enrolava candidamente 
sob o balde das batatas, corri em busca da tia Yoseline. Como 
de costume, estava deitada ao sol envergando um biquíni com 
escassos centímetros quadrados de pano florido que faziam o 
meu vizinho respirar audivelmente do outro lado da sebe. 
Arremeti de imediato, lançando o anzol iscado. «Ó tia estou ali 
a semear umas batatas lindas, queres ver como se semeiam?». 
«Estoy tomando el sol, no me molestes ahora Carlos». Raios! 
Engordei o isco. «Ó titia, olha, tenho ali uma batata que 
lembra o nariz do tio Mário… não queres ver?». «Maldito chico, 
qué molesto. Ahora no!». Diabo! Meti o isco todo no anzol. 
«Sabes, uma daquelas batatongas tem uns peitoris como os do 
Alejandro…queres ver?». «Siiiiiiii, espérame cariño!».
E foi assim que, numa bela tarde de sol primaveril a tia Yoseline 
e o seu biquíni tiveram uma imersiva experiência ilusionista. 

Figura 4 Ao contrário das cobras, os 
licranços possuem pálpebras móveis e 
língua dividida ao invés de bifurcada.

Figura 5 O licranço é uma 
espécie relativamente 
longeva, havendo registo de 
indivíduos em cativeiro com 
mais de meio século de vida.

O balde de batatas que se 
ergueu, como por magia, o 
licranço que se desenrolou, 
como que por encanto e a 
minha tia que se desfez em 
gritos, como que possuída. 
Foi a primeira, e decerto 
a última vez, que a tia 
Yoseline viu uma cobra, 
que na verdade não o era, e 
que o licranço viu a minha 
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tia, que, em bom rigor, deixou de o ser nesse dia. A ex-
tia Yoseline levou uma péssima impressão dele, e ele, 
estou certo, não ficou com melhor impressão dela. Não 
depois do charme de diva se ter esfumado por entre 
impropérios em castelhano e tropeções atabalhoados 
em bom português. Quem também ficou com uma 
péssima impressão, mas da minha encantadora 
pessoa, foi o meu vizinho. Desde o dia em que a já-
não-tão-adorável-ex-tia-Yoseline desabriu de malas 
aviadas em direção ao táxi que respondera ao seu 
SOS que ele deixou de aparecer para as costumeiras 
cavaqueiras vespertinas. Ocasionalmente, ainda ouço 
os seus suspiros profundos e um destes dias dei por 
mim a contemplar um conhecido biquíni às flores 
pendurado, à laia de estandarte, no alto da minha 
sebe. De facto, o ilusionismo tem destas coisas, às 
vezes o que parece, está longe de o ser.

Apesar do adágio popular – mordedura de licranço 
não tem cura nem descanso – o licranço ou liscranço 
é um réptil totalmente inofensivo, sem qualquer 
veneno ou peçonha. Na verdade, apesar da sua 
forma serpentiforme, trata-se de um lagarto 
ovovivíparo da família dos anguídeos, desprovido 
de membros. Habita em regiões relativamente 
húmidas com prados, bosques e áreas cultivadas, 
nomeadamente jardins e quintais, onde são 
importantes aliados no controlo de pragas pelo 
facto de se alimentarem sobretudo de lagartas, 
lesmas e caracóis. A designação científica da 
espécie, Anguis fragilis, provém do latim «cobra 
frágil», numa alusão à capacidade da espécie em 
libertar a cauda em caso de ameaça (autotomia) 
e, mais tarde, voltar a regenerá-la. Em alguns 
locais, o licranço é também conhecido como 
cobra-de-vidro, designação que resulta do aspeto 
vítreo da sua pele, coberta por escamas não 
sobrepostas, muito lisas e brilhantes. As fêmeas, 
que se distinguem dos machos por serem menos 
robustas e apresentarem uma risca escura no 
dorso, dão à luz 6 a 22 crias completamente 
desenvolvidas, geralmente no final do verão.

Cobra ou licranço?

Figura 6 O corpo sem membros e a pele lisa 
e vítrea são características distintivas desta 
espécie de réptil (na imagem, um macho).


