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qualquer coisa das suas roupas, em
particular das calgas. (Ainda che-
gar6 um dia em que vou rebentar
de tanto rir por causa disto, juro!)

<Mas, vocds, digam-me s6: co-
mo assim, heim? E o qu€ maneira
de viver dele, assim? Sim, me di-
gam s6: quando uma pessoa vai ali
na baixa ou estd no machimbom-
bo at€ n5o parece que outra gente
que encontramos 6 rhaluca ou qu€,
h e i m ? !  T s r i ! . . .  E  v o c €  t a m b d m
Quitd a querer-me f.azer vomitar
as hortaligas por causa dessa po... .
Arr ! r

I I

E ent6o, sdbado passado, fiquei
maningue contente com a chatice
que a velha teve. Oh, senhores,
n6o imaginam mesmo... Foi por
causa da lrene. Essa € a namorada
do meu primo Man6l. Ele, o cdo-
DoD, costuma chamar essa lrene
mesmo por <s6cia>.

Foi assim:
Cerca das dezanove e tal. O

Quito - ah, esse. est6 no seu
quarto. EntSo quando eu entro ld,
encontro-o com tesouras, lAminas
e n6o sei mais o qu€, nas mdos. So-
bre a cama, escangalhadas, *ia-
Z€[lr umas calgas rjeansn - nun-
ca nfngudm em casa soube onde 6
que ele as amanjou. Vendo-me
assim curioso, ele apressa-se escla-
recendo: o€ p6, tou p'a vd se tiro
esta s't6ria de bolsos das trasei-
ras das <gajas> (refere-se As cal-
gas) e cos€-los aqui nos joelhos>.
Quito nota-me logo um sorriso fic-
ticio, forgado, mas n6o se poupa a
esforgos e, em jeito de remate, diz:
.(yE, maninho, isto que tou p'a fa-
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N6o digo exactamente que a mi-
nha velha mde tenha toda a razdo.
Mas uma coisa e certa: ningu€m
passa a vida a falar s6 coisas sem
razio. E a velha tem muita ra-
z6o, muita muita se se tratar do
Quito, o meu mano mais novo.

A-prop6sito: em que rota gira-
vam as coisas quando a velha
comegou a chatear-se maningue
com tudo isto? E que - fantasmas
me comam se estou a mentir! -
j:i s6 tenho sd uma pequena ideia
na cabega de como estavam as ves-
tes dos <ultimos gritos> de ent6o,
quando ela e outras senhoras ido-
sas e mais outras ndo idosas co-
meqaram a queixar-se da vida dos
jovens, a falar que era <embir-
rante e cfnica> a forma como essa
gente nova e n6o s6, andava ves-
tida.

Ate porque durante algum tem-
-po, eu j6 estava mais crente que

duvidoso de que a velha tinha dei-
xado de "chicotear> as pessoas de
cada nova ,,modao que surgia,
quando, ainda anteontem, ela
irrompeu pela sala de jantar aden-
tro, com as capulanas a cairem
uma a uma e ela quase a cair, ner-
vosa e aguerrida. Estava a agoutar
o mano Quito, Id da varanda onde
os dois estavam a apanhar ar fres-

.,co, por causa do Quito ter exacta-
mente posto uma *chapar que nem
eu sei para que era, num par de
calgas de caqui, ainda novinhas em
folha. N6o era que as calgas esti-
vessem rotas ou qu€, n6o... E que
essa 6 a maneira do meu mano se
incluir em cada cfltimo grito> de
cada dpoca: acrescenta ou subtrai



W

zer chama_se (a cooperante, mor_
.deste essa?>.

Quando tento dizer (ouve 16, a
velha d capaz de.*.D sou interrom_
pidq pelo toque da campainha.

cTrri i . . .  trr i i . . .  exactamen_
te: €._ele mesmo, esse meu primo
Mandl, com a <.s6ciar, a irerre.
Bom, claro: saudagOes calorosas e' 
tal e... um minuto de sil€ncio, n6s
a olharmos para eles assim todos
transpirados: e que jd vio meses
e meses que a gente tem de su_
bir e deseer nove pisos, por_
que o elevador... (Nem me apeiece
tocar no assunto).

EntSo depois ao jantar observo
a velha olhando assim para a na_
morada d_o primo Man6l, daquela
maneira de olhar para uma pessoa
com os olhos enterrados nai suas
prdprias covas, como fazem as co_
bras e os camaleOes. Claro que
eu entendi logo o que se estava
passando.

Como o que depois aconteceu
foi n6o me ter apetecido ir com

. eles ao cinema (eles foram ver, pe-
Ia terceira vez, o <RITMO DA fE-
LICIDADET), fiquei na varanda,
mandando para o ar uns sons qua-' Be inaudiveis da minha guitama,
tentando imitar Alexandre Langa
a cantar (PARECE GALA-GA-
LA>: era s6 para (agugar)) a cha-
tice da velha. Entdo, comecei por .
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ouvi-la falando sozinha, 16 na cozi-
nha, em voz barxa, que foi cres-
cendo b medida que se aproxima-
va da sala.

_ oHe, h5, tsi i ! . . .  eu s6 quero ver.
Quero ver as mulheres que voc6s
me vdo trazer p'ra'qui! Esse euito
se me trazer uma nhaminhamu_
nham assim, ndo, isso hri-de ser
problema mesmo. oNhampessopes-
so> aqui, dizer.me s6ogra, s6ogra,
qu€-qu6, hum! Me digam mesmo:
onde jri viram uma pessoa que
passa a vida a mastigar, parece
mesmo porco, h6m?lr

O que mais aborreceu a velha
foi mesmo a pastilha eldstica que
a Irene passou a vida a mastigar.
EntSo tudo isso somado iquelas
vestes, j6 imaginam. Mas como es-
tava vestida a qs6ciar do primo
Man€I, n6? Vejamos: parece-me
que o que a cobria o tronco era
uma espdcie de avental que corria
at6 ao umbigo, mas deixando eg
costas i vista de todos os olhos, in-
cluindo os de um cego. Trazia ain-
da uma saia maningue apertada,
muito muito nos joelhos. E talvez,
por isso, que ela a escancaFou a
trds e A frente, at€ cerca de um
palmo e meio para cima do joelho.

Nessa noite, € verdade, a ve-
l h a  R a s s i c a n e  d o r m i u  m a l -
-disposta.

' Tomds Vieira Mdrio
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