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PORQUE VOS FOSTES MINHAS CARAVELAS? 

 

 

por Elsa Leal 

 

 

 

VAGAS DE CIMA 

 

António Silva era um cidadão comum. Quer dizer, não exactamente comum, mas uma pessoa 

normal, vá. A não ser pelo facto de ter um machado espetado na cabeça. E de ninguém, em 

Vagas de Cima, a não ser o João Sousa o conseguir ver. 

 

João Sousa era outro cidadão comum. Dono da taberna local, era o único que via António 

Silva, mas ninguém acreditava na sua palavra. Afinal o Silva - Toni, para os amigos - tinha 

morrido havia dez anos, depois de uma noite épica na vila. E quem estava morto desaparecia 

para sempre, certo?  

 

Além disso, o que é que o Sousa tinha de tão especial que mais ninguém tinha? Não, ninguém 

acreditava nele. Era melhor assim. 

 

 

JOSEFINA 

 

A noite está fria quando chego a Vagas de Cima. Apeio-me do comboio e carrego as malas a 

custo pela vila, tentando orientar-me pelas indicações impressas no papel amarrotado que levo 

no bolso. 

 

“Vira à direita ao sair da estação, caminha rua abaixo até à estalagem que fica do lado 

esquerdo da estrada. A dona da estalagem sabe quem eu sou. Diz-lhe o meu nome e ela 

arranja-te um quarto.” 

 

O Joaquim é um amigo de longa data. Daqueles que se conhece e jamais se esquece. Usa 

laço em qualquer ocasião, mesmo quando vai à praia. Diz que é para manter o nível. 

Compreendo-o na perfeição. Uso sempre saltos altos, mesmo quando faço jogging. A seguir à 

roda, as sapatilhas com cunha e brilhantes devem ter sido a invenção mais genial de todos os 

tempos! 

Talvez por isso nos tivessemos dado bem desde o primeiro momento em que nos conhecemos. 

Eu não tenho muitos amigos, ele também, não. Mas o que é certo é que não há muita gente 

que queira conviver connosco, o que é estranho, não consigo perceber porquê, já que somos 

super sociáveis.  

O Joaquim descobriu Vagas de Cima por acaso. Leu uma notícia no jornal e viu uma foto da 

praça principal, com um pelourinho ao centro e o mar como pano de fundo. Foi o quanto bastou 

para se pôr ao caminho. 
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Não tardou em mudar-se de vez. A vila tinha ficado sem o carpinteiro havia alguns anos e ele 

tinha mãos grandes e hábeis. Foi sujeito a alguns testes e passou com distinção. As pessoas 

olhavam-no de lado por causa de trabalhar de laço, mas passado um tempo habituaram-se e 

depois já nem ligavam. 

Falamos com frequência e há muito tempo que me convida para cá vir. Conta-me coisas do 

dia-a-dia da vila, dos fenómenos peculiares que por cá sucedem a toda a hora, despertando a 

minha curiosidade acerca do local, mas nunca me pus realmente a caminho. Até hoje. 

E o que se passou para finalmente ter saído da minha zona de conforto, entre gatos, pastas de 

açucar e baralhos de tarot? 

O Joaquim desapareceu. 

Sim, isso mesmo - o meu amigo deixou de dar notícias. Não há telefone que funcione, e-mail a 

que responda...nada! E, depois de passar uma semana sem saber dele, eis que recebo uma 

carta. Esta carta que dobrei cuidadosamente no bolso do casaco depois de a ler e reler muitas 

vezes.  

 

O SILVA 

 

Não consigo compreender o que me aconteceu naquela noite. Está tudo confuso. Nublado. Só 

sei que um dia estava ali, no meio de toda a gente e agora já não estou. Sendo que agora é um 

termo relativo. Pelo que o Sousa me conta, já passaram dez anos. Dez! 

A Chica Varina já me esqueceu, casou com outro e teve duas crianças, o meu irmão Zé Carlos 

bateu a bota num dia de aguaceiros e a vila...a vila arranjou um substituto para mim!  

Morto? Será que estou morto? Perguntei-me isso muitas vezes ao longo deste tempo todo, 

tentando perceber o que raio se tinha passado naquela noite para, assim de repente, toda a 

gente ter deixado de me ver - excepto o Sousa - mas parece que não foi isso que me 

aconteceu. Além disso, se eu estivesse morto, o Sousa não falava comigo, certo? Ele é só 

bêbado, não é maluco. Maluco era o Zé João e se eu estivesse morte, acho que esse era o 

primeiro a vir ao meu encontro quando bateu com a cabeça e caiu inconsciente com a cara 

naquela poça funda. 

Mas o que é certo é que também não estou lá...  

Vagas de Cima não me vê, mas eu vejo toda a gente. E vi perfeitamente aquele caramelo de 

lacinho ao pescoço a ficar com o meu lugar na oficina de carpintaria. Como é que ele se 

atrevia? O letreiro diz “Oficina de carpintaria do Silva” e ele é Pereira!  

Além disso, nunca recebi um tostão das rendas da oficina. É por isso que lhe tenho feito a vida 

negra este tempo todo. Uma ferramenta escondida aqui, um prego arrancado dali... 

Mas a vida é irónica. Parece que agora desapareceu de Vagas de Cima. Evaporou-se sem 

deixar rasto. 

Oiço as pessoas dizerem que foi em circunstâncias suspeitas, um pouco como eu. É claro que, 

na realidade não faço ideia - estava bêbedo quando “desapareci” e não estava em melhor 

estado quando ele se foi. As noites de sábado, tanto cá como lá são brutais. É claro que ter um 

machado na cabeça também não ajuda a ter uma boa memória, mas isso agora não vem ao 

caso. 

Juro que não tive nada a ver com isso. Faço-lhe a vida negra porque ficou com aquilo que era 

meu, mas a verdade é que também pouco mais tenho com que me entreter.  



3 

Não me entendam mal, na realidade onde vim parar há por cá muita gente, quero dizer, não 

estou exactamente sozinho o tempo todo. A diferença é que as pessoas que conheci a vida 

inteira não me conseguem ver. E isso deixa-me realmente lixado, logo agora que lhes queria 

mostrar o machado novo... 

 

O SOUSA 

 

Toda a gente sabe que eu bebo. 

Caramba, nunca conheci nenhum taberneiro que não o fosse por vocação - o gosto pelo vinho 

está-nos no sangue. Ou melhor, o gosto do vinho está-nos no sangue. 

Mas a maior parte do tempo não estou assim tão ébrio que não me lembre das coisas. Ou das 

pessoas. 

Como do Silva, por exemplo. Desapareceu há dez anos deste mundo, fez no domingo 

passado. Mas não desapareceu mesmo mesmo. Ele continua por cá, só que não é bem aqui. 

O problema é que, como eu bebo ninguém acredita em mim!  

Mas ele não se foi embora. Está só numa outra realidade. Daquelas que pouca a gente 

consegue ver, mas está lá. Ou melhor, que está cá. E agora o Pereira também desapareceu, 

nas mesmas circunstâncias do Silva. 

O povo já fala na “maldição do carpinteiro”, como se o que aconteceu fosse algo de 

sobrenatural. Não, acreditem, de sobrenatural não tem nada. A merda é que ninguém acredita 

em mim. 

 

JOSEFINA 

 

A estalajadeira é uma mulher bonita. Mamas grandes, quase a sair fora do corpete emplumado 

e sete saias de tule, cada uma mais garrida do que a outra. Porra, queria umas mamas assim! 

Olha-me de cima a baixo, pára nas minhas sapatilhas de salto alto com luzes que brilhavam ao 

caminhar e abre um sorriso franco, que me deixa perceber que gostou de mim. É um alívio, 

porque, segundo o Joaquim, é a única estalagem da vila e estou muito cansada. 

 

“Boa noite”, cumprimento. “O meu nome é Josefina e sou amiga do Joaquim, o carpinteiro. Vou 

precisar de um quarto para passar algumas noites. Tem algum disponível?” 

 

“Amiga do Joaquim?” Fica com ar de quem rebusca a memória em busca de algum excerto de 

informação e o sorriso morre-lhe nos lábios, por momentos. “Ah, do Pereira? É a amiga 

pasteleira?” pergunta ao fim de uns instantes, com ar triunfante. 

 

“Sim, eu mesma. Vejo que ele já lhe falou de mim.” 

 

“Já sim. Eu sou a Ambrósia, a dona da estalagem. É um prazer conhecê-la.” diz-me, abrindo 

novamente um sorriso. “Tenho um quarto com vista para o mar, quer?” 

 



4 

Reparo que algo mudou, mas não consigo perceber o quê. Paciência, não posso verificar isso 

agora. Estou cansada e preciso mesmo de um sítio para dormir. “Seria perfeito, obrigada.”, 

respondo. 

 

“Então e o que a traz por cá?” 

 

“O Joaquim desapareceu.” 

 

“Desapareceu? Mas ainda ontem o vi..ram!” A estalajadeira deixa morrer a última sílaba e fica 

muito séria, como se tivesse cometido uma inconfidência, algo que também não me passa 

despercebido. 

 

“A sério? É que já há duas semanas que não sei nada dele. Bom, suponho que se nada lhe 

aconteceu, pelo menos conseguiu o que queria há anos.” 

 

“E o que queria o Joaquim?” 

 

“Trazer-me a Vagas de Cima.” 

 

AMBRÓSIA 

 

Merda, e agora?  

 

JOSEFINA 

 

Nem sei por onde começar.  

Recebi uma carta do Joaquim, com a data do fim da semana passada. Uma semana depois de 

ter deixado de contactar comigo, todas as noites, como era habitual. Estava já eu preocupada 

que fosse por alguma coisa que tivesse dito, quando a carta chegou. 

Ao princípio pensei que fosse uma brincadeira, mas depois lancei as cartas de tarot, como 

sempre faço cada vez que estou inquieta ou com dúvidas e percebi que não. O Joaquim estava 

mesmo onde dizia estar. 

Isso deixou-me ainda mais confusa. Afinal, como é que alguém que não estava “cá” me podia 

mandar uma carta? Olhei para o carimbo no envelope. Havia realmente um carimbo, o que me 

levava a crer que “lá” também havia uma estação dos Correios. 

Li e reli a carta, tentando interiorizar tudo o que o Joaquim lá dizia mas ficar em casa não ia 

ajudá-lo em nada. Levei mais uma semana a tomar a decisão, mas hoje de manhã acordei, 

ganei coragem para fazer as malas e saí. 

Só que agora estava novamente com uma batata quente nas mãos. Tinha conseguido chegar a 

Vagas de Cima, mas como raio é que eu ia conseguir dar com a entrada para o sítio onde 

estava o Joaquim? 

 

JOAQUIM, O PEREIRA 
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Foi uma noite épica. Porco assado no espeto para a vila toda e pipas de vinho a jorrarem na 

praça principal como fontes. O paraíso, portanto. 

Não interessava que fosse uma vila piscatória, Vagas de Cima ainda fazia parte da região do 

Douro. Nestas ocasiões a malta gosta é de churrasco e vinho a montes e, para isso, nada 

melhor do que fazer uma matança do porco. Afinal, as tradições são para levar a sério. 

Em Vagas de Cima honra-se Bacodonga, o Deus Lusitano, para que continue a abençoar o 

solo sagrado onde crescem as vinhas da região. Pensei que fosse uma honra terem-me 

escolhido para o sacrifício ritual em honra de Bacodonga, mas percebi tarde demais que não. O 

que foi uma chatice. 

 

BACODONGA 

 

Não percebo do que é que o fulano se queixa? Só peço um sacrificiozinho de dez em dez anos.  

Além disso, faço festas de arromba todos os Sábados à noite. Francamente… 

 

JOSEFINA 

 

Saio da estalagem e caminho até à praça principal da vila. As indicações do Joaquim são 

claras. 

 

“Tens que estar toda torcida para conseguires que o porteiro abra a porta. Encontra a taberna e 

bebe até não te aguentares em pé. A melhor hora é a seguir ao jantar, porque ao fim-de-

semana metade da vila junta-se lá. É um ritual tipo ir à missa, só que ali ora-se a Bacodonga, o 

Deus local.”, escreveu ele na carta. 

 

Ainda é cedo para isso, portanto decido fazer um pouco de reconhecimento do território e 

dedico-me a procurar uma pastelaria. Encontro uma ali mesmo na praça e, diante da 

pornografia alimentar daquela montra, sinto-me de imediato em casa. 

Peço um pequeno-almoço generoso e sento-me na companhia do meu baralho de tarot. 

Não confio em ninguém, mas confio nas cartas e, quando Ambrósia, a estalajadeira se senta, 

desta vez não faço cerimónias e viro a carta de cima. O significado salta-me à vista com luzes 

de néon, iguais às que contilavam no corpete dela. 

Abro o meu melhor sorriso e cumprimento-a. Ela retribui e vai directa ao assunto. 

 

“Andei a fazer umas perguntas.” disse, inclinando-se na minha direcção, mantendo a voz num 

tom baixo. Abro os olhos e levanto as sobrancelhas, não pelo interesse na conversa, mas 

porque a porra do corpete lhe deixa as mamas mesmo como eu gostava de um dia ter umas. 

Confundindo o meu olhar com genuíno interesse, ela continua. “Realmente parece que 

ninguém vê o seu amigo há algum tempo.” 

 

“Ai sim?”, pergunto, no mesmo tom de voz baixo. 
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“Pois.” Cala-se apenas o tempo necessário para que a empregada pouse o meu pedido na 

mesa e depois continua. “Dizem que desapareceu com alguém depois da festa da vila. Uma 

tipa.” 

 

“Uma tipa?” Se dúvidas houvesse, tinham acabado de ficar esclarecidas. Não porque isso me 

ajudasse a encontrar o Joaquim, mas porque eu sabia algo que mais ninguém poderia saber. 

 

“Sim. Uma galinfona qualquer que apareceu aí na festa. Diz-se à boca cheia que só faltou 

comerem-se ali na Praça.” 

 

BACODONGA 

 

Só para que se conste, sou um Deus, não uma Deusa. Não estejam com ideias, porque posso 

tê-lo trazido, mas as plumas e lantejoulas nessa noite ficaram em casa. Errr....e não são 

minhas. São da minha empregada. 

 

  

O SILVA 

 

Pois, pois. Na noite em que fui trazido para cá não ficaram em casa, não... 

 

 

JOAQUIM, O PEREIRA 

 

Mas a quem é que estás a tentar enganar?  

 

 

AMBRÓSIA 

 

Esta fulana tem que acreditar em mim, senão o chefe trata-me da saúde… 

 

JOSEFINA 

 

Escusado será dizer que não acredito numa única palavra do que a estalajadeira me diz. A 

moça pode ter boas mamas, mas as cartas não mentem. E os factos também não. 

Pouca gente sabe, mas o Joaquim era gay. Era não, é. Lá por não estar “aqui” não deixa de o 

ser. Portanto, se há alguém que não ia atrás de uma galinfona era ele. 

A carta do Joaquim manda-me ir à taberna à noite e fala-me no Sousa. Descreve-o como 

sendo quase de meia idade, mas bem apessoado, com um aroma levemente frutado e um 

toque de especiarias. Ainda não era de noite, nem estava na taberna, mas o aroma não 

confundia ninguém - o Sousa está mesmo ao meu lado. 

 

“Bom dia menina. É a amiga do Pereira, não é?”, pergunta-me, mal cruzo o olhar com o dele. 
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Faço um esforço para me lembrar de quem é o Pereira, mas depois lá me recordo que é o 

apelido do Joaquim. A estalajadeira também lhe chamou isso ontem à noite. Estava na carta e 

tudo, portanto, devíamos estar a falar da mesma pessoa. 

 

“Sim, sou eu. Como é que sabe?” 

 

“Esta é uma vila pequena e sabe que quem está atrás de um balcão sabe tudo…” Faz uma 

pausa, inspirando e expirando.  

 

Quando expira sinto o toque de especiarias de que o Joaquim me falou na carta. Discretamente 

jogo a mão ao bolso do casaco virando uma carta do baralho de tarot. Espreito-a e sorrio para 

comigo mesma. O Joaquim conhece as pessoas, sem dúvida. 

O Sousa continua então a conversa. 

 

“A menina sabe que o seu amigo desapareceu, não sabe?” 

 

“Foi isso que me trouxe cá.”, admito. Não vale a pena disfarçar, até porque, de acordo com as 

instruções do Joaquim vou precisar da ajuda dele. 

 

“E o que sabe exactamente sobre as circunstâncias em que desapareceu?” 

 

“Digamos que o suficiente para perceber que você é a pessoa certa para me ajudar.” 

Ele assente com um gesto de cabeça e pede-me que passe pela taberna mais tarde, quando 

metade da vila em peso vai estar por lá. É o momento perfeito para que ninguém dê por nada. 

Por mim, tudo bem. Até agora, está tudo a correr como deve. 

 

O SILVA 

 

Eu cá tenho as minhas razões para implicar com o gajo. Ah e tal, o Silva desaparece e 

ninguém quer saber. O Pereira desaparece e há planos para o resgatar. 

Pronto, tudo bem que temos aqui atenuantes, mas não deixo de ficar lixado. 

Ainda assim, por via das dúvidas, deixa cá mas é ir ter com o gajo. Aproveitando que esta noite 

tem a hipótese de ser salvo, o melhor é ficar de boas relações com ele. Com um bocadinho de 

sorte, volto para lá também.  

 

AMBRÓSIA 

 

Pronto, o chefe já se apercebeu que há problemas. Já levei um arregaço de beiças e, se não 

me porto bem, volto para casa. E eu não gosto de lá ficar. E gosto mesmo mesmo das minhas 

mamas enfeitadas com plumas e lantejoulas. 

 

JOAQUIM, O PEREIRA 
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Olha, olha, o que é que este gajo quer agora? Estou cá há duas semanas e passou o tempo a 

olhar p’ra mim de lado e agora vem aqui com um ar mansinho, mansinho… Deixa lá ver o que 

é que ele quer. 

 

“Ouve lá, tu és o Pereira, não és? Eu sou o Silva, o carpinteiro dono da oficina onde trabalhas.” 

 

Ui, o gajo parece estar fod.... Bem, desde que não me peça o dinheiro da renda… O melhor é 

mudar a conversa.  

 

 “Pois, já percebi. O Sousa fala muito em ti.” 

 

“Acredito. Eu era o seu melhor cliente. Ainda vamos falando, só que agora já não posso lá 

beber.” 

 

“Diz-me lá uma coisa, Silva. Como é que vieste aqui parar, lembras-te?” 

 

“Não. Se me conseguisse lembrar já tinha tentado pirar-me, que isto tem sido uma seca.” 

 

Bem, esse machado na cabeça não te deve ajudar, mas pronto. “Ouvi dizer que foi na noite da 

festa da vila, há dez anos atrás.” 

 

“Sim, mas não me lembro exactamente como é que vim para cá. Só sei que havia uma tipa gira 

como tudo. Quando dei por mim já cá estava. E tu?” 

 

BACODONGA 

 

Finalmente, o meu potencial é reconhecido! 

 

JOAQUIM, O PEREIRA 

 

“Eu fui atrás de...errr...uma pessoa. Só me lembro de acordar cá todo nú. Também não me 

lembro como é que para cá vim. Num minuto estava na festa da vila, no outro estava do lado 

de cá. Uma merda, se queres que te diga." 

 

"Como te compreendo. É que isto aqui não se faz nada! Mesmo quando se vai lá a Cima 

ninguém fala connosco, é uma seca pegada. 

 

BACODONGA 

 

Pronto, lá vai ele começar com as queixinhas… 

 

JOAQUIM, O PEREIRA 
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Ouve lá, sabes que está lá uma amiga tua e que veio para te salvar? O Sousa já me contou 

que está a mexer os cordelinhos.” 

 

Estamos a chegar onde interessa. Quer dizer, o tipo sabia que eu já cá estava e nem se tinha 

aproximado e agora aparece assim todo amiguinho? Já te tirei as medidinhas todas... 

“Verdade. Esta noite, se tudo correr bem, vou para casa.” 

 

BACODONGA 

 

Oláááá?! Estão a esquecer-se que eu sou um Deus? Omnipresente? Oiço tudo o que dizem cá 

em Baixo? 

Se depender de mim não sais daqui não, tantos anos sem carne fresca e agora achas que ias 

sair facilmente? 

Não sais mesmo, se eu o puder impedir. E o traidor do Sousa não der com a lingua nos dentes. 

 

JOAQUIM, O PEREIRA 

 

"Ó Pereira, como é que tu conseguiste essa façanha?" 

 

"Que façanha?" 

 

"De trazer uma amiga à tua procura. Quero dizer, uma que acredita na história tresloucada 

sobre o que nos aconteceu." 

 

"Mandei-lhe uma carta." 

 

"Uma carta?" 

 

"Sim, aquilo que se mete no marco do Correio e o carteiro vai entregar na morada que está no 

envelope. Sabes o que é?" 

 

"Não é nada disso! É claro que sei o que é uma carta! O que eu quero saber é como é que te 

lembraste de uma coisa dessas?"  

 

"Sei lá, olha, a estação dos CTT estava mesmo ali e a funcionar. A funcionária via-me. Não me 

lembrei de mais nada!" 

 

"E porque é que ela acreditou na tua história?" 

 

"A Josefina lê sempre as cartas. Não tinha como não acreditar em mim." 

 

"Que ela leu a carta já percebi homem, mas o que lhe disseste tu nela?" 

 



10 

"Não, não estás a perceber. As cartas de Tarot. A Josefina pergunta tudo às cartas de Tarot. 

Poucas pessoas sabem disso e o que lhe escrevi, primeiro, não lhe deixou dúvidas que só eu o 

saberia; segundo, as cartas de Tarot devem ter-lhe tirado as dúvidas." 

 

"Ó Joaquim, posso sair daqui contigo?" 

 

A-ha, eu sabia que havia uma razão para este gajo ter vindo falar comigo. "Logo se vê." Desde 

que não me peça o dinheiro das rendas da oficina... 

 

JOSEFINA 

 

Chegou finalmente a hora de ir para a taberna. A Ambrósia andou a tarde toda feita barata 

tonta de um lado para o outro, a seguir-me.  

A palerma pensa que não percebi. Estava sempre a dizer como a vila é um lugar pequeno. 

Pequena é a cabeça dela. Porra, aquelas mamas são mesmo um desperdício naquela cabeça! 

 

AMBRÓSIA 

 

Tenho mesmo que me aplicar esta noite. Bom mesmo era poder tratar da saúde do Sousa, mas 

o chefe não me deixa. Tal e coiso, diz que é mau para as relações familiares...Bah, e quem se 

lixa sou eu se as coisas não correrem bem...Ele é que devia ir para lá, não eu! 

Bacodonga, se não fossem por estas mamas que me deste podes ter a certeza que já te tinha 

mandado pastar. E se não fosse por gostar tanto de estar em Vagas de Cima, eu própria te 

enfiava as lantejoulas pelo... 

 

BACODONGA 

 

Ambrósiaaaaaaa!!! 

 

AMBROSIA 

 

...guarda-roupa a dentro, chefe. Enfim...já perceberam. 

 

 

JOSEFINA 

 

Ena, ena, taberna catita! Mesas compridas, bancos corridos, tudo feito em madeira da boa! O 

carpinteiro definitivamente fez aqui um bom trabalho...e passou aqui muitas horas, sem dúvida. 

Enfim, não é nada disso que cá venho fazer. Se bem que os presuntos e os enchidos deitem 

um cheiro inconfundível, não calcei os meus saltos de agulha para nada! Hoje é dia de beber 

até cair…Tenho que ser capaz de abrir a passagem, porque o Sousa só me pode ajudar até 

certo ponto. O resto é comigo. 

Ainda bem que cheguei cedo. Ele disse-me para ir para aquela mesinha do canto, ao pé do 

balcão. E assim posso começar já a emborcar.  
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Lá vem ele, já de jarro de vinho na mão, a transbordar para fora.  

 

“Aqui está. Pode ir começando que não tarda nada isto enche e convém que o faça no auge da 

noite.”, diz-me, olhando em volta para garantir que ninguém o ouvia. Depois, com um piscar de 

olho, continuou. “Tem aqui umas tapas para não beber de estômago vazio. O Bacodonga não 

gosta que se chame pelo Gregório, que é o irmão, faz sempre uma cena quando isso 

acontece.” 

 

Aceno com a cabeça e ele afasta-se para começar a atender os primeiros clientes. Encho o 

primeiro copo e cheiro o vinho antes de o beber. Forte, mesmo como eu gosto. Isto vai ser 

canja. 

Merda, mas será possível que a fulaninha não tenha mais hóspedes na estalagem? Aí vem ela 

outra vez, ainda por cima com um decote maior do que o meu! Vaca. 

Em vez de lhe apertar o pescoço, como me apetece, abro um sorriso.  

 

“Que coincidência, encontrarmo-nos outra vez!”, diz-me com um sorriso igual ao meu. “Para 

que não esteja aí a beber sozinha, vou-me sentar ao pé de si e fazer-lhe companhia!” 

 

Boa, era só o que me faltava. 

 

O SOUSA 

 

Hoje finalmente vão acreditar no que prego há décadas! Só se lembram do Toni e do Joaquim, 

que foram os últimos, mas já ninguém se lembra dos outros. A memória das pessoas é curta. 

As vitaminas do peixe da terra não conseguem bater a quantidade de vinho que bebem e 

depois a massa cinzenta vai-se, é o que é! 

E a Ambrósia deve ter sido avisada. Tantos anos a fugir com o rabo à seringa, a negar a 

verdadeira identidade… Olha-me só para aquele par de mamas! Como se aquilo alguma vez 

fosse natural! 

Mas, se depender de mim, hoje os planos vão sair furados 

 

. 

 

O SILVA E O JOAQUIM, O PEREIRA 

 

“O que é que estás aqui a fazer, Silva? Ainda é cedo.” 

 

“Pelos vistos, o mesmo que tu. O Bacodonga chamou-me.” 

 

“Eu vim cedo porque não conseguia esperar mais tempo. Porra, tu achas que ele desconfia de 

alguma coisa?” 

 

“Sei lá! Hoje é sábado, noite de ir à missa. O que significa que ele nesta noite chama sempre 

os seus fiéis.” 
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“Até aí já percebi, mas nunca nos pede para vir tão cedo!” 

 

“Diz que hoje a festa é especial.” 

 

 

BACODONGA 

 

Esta noite não há folga para ninguém. Tenho que manter o rebanho todo debaixo de 

olho…principalmente estes dois! Pensam que não sei que vão tentar escapar? 

Eu sou Bacodonga, Deus do Vinho e do Deboche. Patrono de Vagas de Cima, que governo a 

partir de Vagas de Baixo. Eu sei de tudo! 

Nunca ninguém saiu de Vagas de Baixo neste tempo todo, que eu não quisesse deixar partir.  

O Ambrósio, por exemplo, foi o último. Partiu-me o coração. É dificil arranjar funcionários 

eficientes, mas caramba, o tipo punha-me na vergonha! 

Queria porque queria um corpo de gaja e passava o tempo com roupas de mulher, cheias de 

plumas e lantejoulas. Gostava de gajos, dizia ele, mas queria ter umas mamas! 

Bacodonga pode ser gay, mas não é maricón!  

Não tive remédio senão concordar com a transferência dele para Vagas de Cima. O que até 

nem foi mau de todo, diga-se de passagem. Não só consegui manter o gajo ao serviço, como 

saí a ganhar com a troca.  

A condição de saída era que me arranjasse carne fresca  para as minhas noites de bacanal. 

Um por década, caramba, não é pedir muito, certo? Em troca podia manter as mamas de gaja 

que lhe dei. 

Inventou-se a tradição de fingir um sacrifício a mim, sempre fictício, claro. O sacrificado era 

escolhido a dedo. O Ambrósio fazia o trabalho de prospecção de mercado, eu dava a 

aprovação final. Simples. E tudo correu bem até há dez anos. 

O último, o tal Silva, já foi um espinho no rabo.  

“Ah e tal, com um machado a apanhar-lhe metade do cérebro, achas mesmo que vai ser um 

problema?” 

Pimba! Foi mesmo! 

O gajo era bêbedo e confuso, mas o Ambrósio enganou-se ao pensar que era gay. Porque a 

verdade é que não era. E não é. Resultado, passei dez anos sem carne fresca, a contentar-me 

com mais do mesmo.  

Agora este Pereira. Este é gay, lá isso joga na mesma equipa que eu. Mas deu em ser 

espertalhão. E agora chamou uma amiga! Ainda por cima a cabra tem umas botas de salto 

agulha mesmo iguaizinhas às minhas!  

Errrr...adiante.  

E o Sousa? Sacripanta traidor. Se pensa que lhe vou facilitar a vidinha e abrir a porta, está 

muito enganado. Só tenho que ver se o Ambrósio, ou melhor, a Ambrósia cumpre o papel dela 

uma vez mais a não deixa a fulaninha chamar pelo meu irmão. Aí sim, está tudo tramado. 

 

JOSEFINA 
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O vinho é mesmo bom. Felizmente não estou habituada a beber muito, portanto, isto deve ser 

rápido. A ver se esta gaja me larga um bocado. Preciso de emborcar o jarro e se ela estiver 

sempre a encher o copo dela pouco sobra para mim e isto está cheio. Como é que o Sousa me 

vai dar mais vinho com urgência? 

 

“Onde é que compraste as tuas botas?” 

 

Hã? Ai agora já era tu cá-tu lá? Que merda de pergunta é essa. Na sapataria, claro. Agora não 

estás à espera que te diga em qual, certo? Já me basta teres umas mamas maiores do que as 

minhas, era só o que faltava usares umas botas iguais e que, provavelmente, te iam assentar 

melhor. 

 

“Não me lembro, já as tenho há algum tempo.”, respondo, sentindo já a lingua a enrolar-se. Ah, 

boa. Só teria que beber um pouco mais. 

 

“Come! Tu prova-me lá este naco de presunto!”  

 

“Mas eu não quero mais. Estava salgado. Acho que preciso de beber mais um golinho de vinho 

para aliviar a sede…”  

 

Irra que era chata. Mas eu percebia o jogo dela. Queria que eu comesse para não ficar mal-

disposta a beber o vinho com o estômago vazio.  

Bom, havia sempre o reverso da medalha. Se eu comesse mesmo muito, ficaria demasiado 

cheia e isso também me podia pôr mal-disposta. E se depois regasse com mais vinho...Eureka! 

Mudei de estartégia. Comecei a comer como uma esfomeada até não aguentar mais. Quando 

já tinha comida até ao pescoço, percebi que precisava de um golpe final. O cheiro que vinha da 

mesa do lado deu-me uma ideia.  

Uma bagaceira tinha acabado de ser pousada pelo Sousa. Antes que a mão do velho que a 

pedira conseguisse alcançar o cálice, já eu tinha feito um bota abaixo. 

E agora sim, já sentia o ardor a descer-me até ao estômago. Sim, só mais um bocadinho! Mais 

um bocadinho… 

Vejo o Sousa a olhar-me, expectante e, quando tenho o meu primeiro espasmo, abre um 

sorriso vitorioso que não deixa margem para dúvidas. Ele vem aí. 

 

BACODONGA 

 

Não, não pode ser.  

Não pode. 

Não. 

Não te atrevas! 

 

 

 

AMBRÓSIA 
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Não, não pode ser.  

Não pode. 

Não. 

Não te atrevas! 

 

JOSEFINA 

 

“GREGÓÓÓÓÓÓÓRIOOOOOOO” O apelo sai-me cá do fundo, num longo regurgitar. Para que 

não haja dúvidas, chamo-o de novo. “Gregóriooooooooo!” 

 

GREGÓRIO 

 

Pronto, calma, já vou! 

É o costume. Passam a noite a orar ao Bacodongo, mas quando se vêm aflitos é a mim que 

chamam. Eu devia era ser o Nosso Senhor dos Aflitos ou o dos Remédios e não o Deus dos 

Indispostos. 

Ainda por cima, cada vez que me chamam, não posso ficar no sofá a ver a Casa dos Segredos, 

a fazer ronha e fingir que não ouvi. 

Mas porque é que não posso dar a chave da porta ao Sousa?! Afinal de contas, é da família e 

pode-se confiar na família para estas coisas, certo? Além disso, ele está sempre na taberna, 

portanto não lhe custava nada fazer este jeitinho... 

 

BACODONGO 

 

E pronto, já fostes… 

 

 

 

 

AMBRÓSIA 

 

Merda. Lá vou ter que embrulhar as plumas e as lantejoulas e voltar p’ra casa, está visto. Será 

que posso ao menos manter as mamas? 

 

BACODONGO 

 

NÃO! Já sabes que não gosto de mulheres. Voltas a ser o Ambrósio e não se fala mais nisso. 

 

O SILVA E O JOAQUIM, O PEREIRA 

 

“Ela conseguiu! Ela conseguiu!” 
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Para mim é um mistério da humanidade como é que o tipo consegue saltar tanto com um 

machado enfiado na cabeça, mas o que é certo é que consegue. Esta é a hora de pôr os 

pontos nos iis. 

 

“Ei, calma lá que a amiga é minha e tu só sais se me prometeres que não me cobras as rendas 

atrasadas, ouviste? E quero sociedade na oficina!” 

 

Pronto, acho que não me esqueço de nada. Uma pessoa tem que garantir o sustento. 

Caramba, mesmo assim já devo estar a perder dinheiro. Deixei trabalhos encomendados a 

meio. Os clientes devem estar furiosos! Vou ter um trabalhão para pôr tudo em dia. 

 

“Negócio fechado.” 

 

Nada como uma hora de aperto para se conseguir o que se quer. E pronto, sela-se o acordo 

com um aperto de mão e já está. Agora podemos sair daqui e voltar para casa. 

 

“O Gregório já está a abrir a porta. Estás pronto?” 

 

“Sim. Mal a porta esteja aberta, corremos.” 

 

“Chamamos os outros?” 

 

Olhamos um para o outro e depois para Bacodongo, que afogava as mágoas debaixo da 

torneira da pipa e exibia o ar mais infeliz do mundo. Decidimos que a nossa liberdade era o 

suficiente. Não fosse ele vingar-se e estragar as castas para os próximos vinte anos… 

 

 

 

O SOUSA 

 

Ainda não acredito, são mesmo eles os dois, o Pereira e o Silva! Ela chamou o Gregório e ele 

veio abrir a porta, como lhe compete, para acudir os indispostos.  

Nem o Bacodonga pode impedi-lo de o fazer, quando alguém o chama. Foi um golpe de génio.  

 

“Estão a ver? Agora já acreditam em mim?” 

 

 

GREGÓRIO 

 

Eh láááá...sim senhora, não lhe olhem ao corpo! Para uma fulana franzina, está ali uma bela 

me… Enfim, vamos lá limpar tudo e voltar a pô-la como deve ser. Pronto. 

 

“Ó Baco, tens alguém para entrar?” 
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Errr...pelo ar parece que não.  

 

“Ó Sousa, estou já a avisar, se voltarem a chamar por mim está aqui a chave. Não volto a 

levantar-me e a perder a Casa em Directo.” 

 

JOSEFINA 

 

“Joaquim? És mesmo tu?”  

Olho para o homem que o acompanha e percebo que só pode ser o tal Silva. Gosto do 

machado dele de imediato. Acho que vou ficar cá mais uns dias… 

 

BACODONGO 

 

“Faz-te útil, Gregório. Traz o Ambrósio. Hoje apetece-me algo…” 

 

GREGÓRIO 

 

“Mas tu afinal decides-te? Já vinha a meio do caminho…” 

 

AMBRÓSIA, hum correcção…AMBRÓSIO 

 

“Oh, merda. Lá se foram as mamas…” 


