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A fantasia de ser criança 

Será a fantasia uma arte que vamos perdendo à medida  que nos tornamos adultos? A autora pensa que sim 
e explica porquê nestas linhas. 

A fantasia é uma arte e um engenho que a todos presenteia. 
Quando somos crianças vivemo-lo com a profundidade dos mares e a arte dos poetas. 
As nossas memórias registam uma milésima parte das cores e das imagens que algures povoaram os nossos 
sonhos. Lembramo-nos de florestas e de jardins, de flores de muitas cores e feitios e, principalmente, da nossa 
cumplicidade com todas essas vivências.  
Ser criança é ser simples, puro, límpido. É como a Oliveira. A criança simboliza a paz. 
E também é crescer em volta de talentos e valentias, movimentando-nos em espiral, rodopiando e reinventando 
marés e marinheiros, de vagas azuis, mas daquelas que fazem espuma!... 
Reviver aqueles tempos e tais encantos, nem que fosse por uma noite, tornar-nos-ia sábios interlocutores do 
infinito, mágicos e inventores de mil e uma artimanhas de fazer rir... 
Fantasiar é, também, relembrar os nossos bonecos de trapo ou de porcelana, os piões, os automóveis de fricção, 
as bolas que não têm parança, e que giram e giram, só embaladas por simpatias, os talheres, chávenas, pratinhos 
e copos com que era nosso hábito servir os nossos comensais!... 
E sempre a fazer de conta... 
...e que iguarias as que "fumegavam" das nossas panelas onde à mistura se cozinhava relva, pétalas de flor e 
alecrim!... 
Com "barro" também fazíamos coisas lindas - potes, jarras, pisa-papéis. E levavam mensagens ao Pai e à Mãe, 
diziam-te " AMO-TE. Beijinhos". Eram - e são ainda - as "prendas" que se fazem nos infantários. E é que desses 
tempos que as memórias não esquecem nos recordamos sempre com um sorriso doce!... 
Um dia destes presenciei um garotito de 4 ou 5 anos a fazer uma "birra"... 
Que lhe acontecera?!...  
É que os Pais tinham comprado um jogo de computador para os seu dois pequenotes. E o pequenito dizia: 
- Parta-se ao meio, que assim é que é bem feito! 
Querem melhor definição para FANTASIA?! 
E quando vocês Adultos conseguirem juntar as duas metades, demonstrem-me como foram capazes! A sério que 
vos dou um abraço de Parabéns! 


