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Capítulo 1

Passarinhos

A vegetação era densa. Árvores de grande porte 
e troncos grossos faziam sombra a outras mais pe-
quenas, e estas a arbustos densos e carnosos, numa 
trama de verdes que parecia nunca mais acabar. 
Debaixo das copas era quase escuro, o calor intenso 
como uma estufa, e tudo parecia escorrer seiva para 
o solo coberto de ervas que pareciam crescer para 
um céu quase invisível.

Quatro homens caminhavam lentamente, aga-
chados, com pequenas catanas nas mãos; iam cor-
tando ramos e folhas à sua frente, para poderem 
prosseguir. Traziam vestidas calças grossas, cami-
solas brancas leves e sujas, e botas altas, com aspeto 
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de serem muito pesadas. Às costas de dois deles, 
duas varas compridas tinham pendentes redes finas 
e enroladas que carregavam a custo. Aproximavam-
se de uma clareira que interrompia a continuidade 
da floresta, onde o sol conseguia chegar. Os res-
tantes levavam nas mãos dois feixes de canas.

No centro da clareira havia um lago natural que 
recebia as águas de uma pequena cascata próxima. 
Os homens falavam baixo, tão baixo que o que 
diziam era quase impercetível. O som da queda de 
água abafava tudo, mesmo o ruído infernal dos 
pássaros ao entardecer.

Com uma precisão que só podia vir de uma 
grande experiência, os dois homens que carregavam 
as redes começaram a esticá-las entre as árvores. 
Os outros dois armavam os feixes de canas e de-
pressa montaram duas gaiolas de metro e meio de 
lado. Deitaram-se à beira do lago, acenderam um 
cigarro. E esperaram.

Passaram-se algumas horas. O sol pôs-se. As 
gaiolas estavam cheias de pequenos papagaios e 
araras. Satisfeitos, dois dos homens começaram a 
enrolar as redes, enquanto os outros verificavam a 
solidez das gaiolas. Dentro delas, as aves piavam, 
os seus cantos soavam como lamentos.
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Um dos homens semicerrou os olhos, para ver 
melhor.

— Olha ali o azulinho, olha aquele ali! — 
Apontou para a copa de uma árvore. Sem se deter, 
pegou numa longa vara, na qual estava pendurada 
uma rede comprida. Atirou a rede com destreza 
contra a árvore e desceu-a devagar, até o belo pás-
saro azul lhe chegar às mãos.

— Puxa vida, como esse eu nunca vi!
Os restantes companheiros reuniram-se em 

torno dele. Todos olharam durante algum tempo 
o achado, até que um deles falou.

— Acha que vale muita grana?
Os outros responderam com uma gargalhada 

fria que cortou o céu e a noite que acabara de 
cair.

*
*     *

— Estou? Olá, Sari... Estás ocupada?
— Olá, Vicente! Não, nem por isso... estava 

para aqui a atrofiar na net...
— Hã... Pois, também eu... Olha...
— Diz!
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— Tenho uma missão para ti: livrares-me do 
tédio. Estou aborrecido até à medula.

Do outro lado do telefone, a rapariga deu uma 
gargalhada.

— Olha, somos dois! Espera aí um quarto de 
hora que já vou ter contigo — e desligou.

O Vicente desligou o telefone, o monitor do 
computador e recostou-se na sua cadeira. Havia 
muito tempo que não se sentia tão enfadado. Na 
verdade, desde que tinha amigos, desde que co-
nhecera a Clara e o João, que eram seus vizinhos 
e, com eles, a Sari, não tivera muitas ocasiões a que 
pudesse chamar aborrecidas.

Antes de os ter conhecido, passava os dias numa 
mesmice monótona. Habitava na grande casa que 
o avô construíra, cheia de enormes salas vazias, ao 
fundo da qual se encontrava o seu refúgio, o enorme 
Lab, totalmente revestido de estantes que ocupavam 
as quatro paredes e onde se dispunha uma série de 
mesas, todas ocupadas por computadores de dife-
rentes modelos, marcas e épocas. No centro da 
grande sala destacava-se o borboletário, onde o Vi-
cente mantinha a sua coleção de belos insetos alados.

Durante muito tempo o rapaz achou que a ro-
tina entre a escola e a sua casa, onde estudava, 
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pesquisava e se entretinha entre livros e computa-
dores, era mais do que satisfatória. Bastava-lhe a 
companhia do seu cãozito rafeiro, o Kiko; e a pre-
sença do Gil, o rapaz brasileiro, mais velho do que 
ele, a quem dera alojamento. Em troca, o Gil era 
como um irmão mais velho. Não deixava que lhe 
faltasse comida, roupa limpa e algumas reprimendas, 
caso o Vicente se distraísse com as horas, o que era 
muito frequente.

Com os novos amigos, o Vicente dera-se conta 
de que a realidade podia ser muito mais interessante 
do que lhe parecera até aí. Por vezes, podia ser 
mesmo emocionante. Mas agora, neste verão que 
viera tão quente, o Gil fora passar férias ao Brasil 
para se encontrar com a família. A Clara e o João 
também haviam rumado a sul, para a praia, com 
os pais. O Gil voltaria dentro de dois dias, mas os 
vizinhos estariam longe até ao final do mês. Res-
tava-lhe a Sari. E por isso lhe ligara.

A rapariga chegou em pouco tempo, como pro-
metera. Trazia um luminoso vestido com um padrão 
de flores, sapatos rasos amarelos e uma pequena mala 
a tiracolo a condizer com a cor deles. Uma nuvem 
de perfume floral emanava da rapariga, um palmo 
mais alta do que o Vicente, e ele olhou desconsolado 
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para si mesmo, para a t-shirt cinzenta e as calças de 
ganga coçadas que tinha vestido. Quem nos vir na rua 
há de perguntar o que é que fazemos juntos, pensou.

Como que adivinhando o que passava pela ca-
beça do amigo, a Sari perguntou, no seu tom de 
voz caraterístico, alegre e desinibido, quase como 
se estivesse a falar para muitas pessoas:

— Estás com bom aspeto, pá! ‘Bora dar uma 
volta?

— Iá, ‘tava mesmo a pensar nisso!
— E vamos onde? Está um calor dos diabos, 

daqui a nada tresando a suor. Até o Kiko vai fugir 
de mim.

Ao ouvir o seu nome, o pequeno cão magricela, 
de longo pelo castanho, entrou Lab adentro e deu 
um salto até aos braços da Sari, à procura de festas. 
A rapariga agarrou-o com as duas mãos e esfregou-
-lhe as orelhas como se alisasse um jornal amarro-
tado. O Kiko quase uivou de satisfação, enquanto 
o Vicente pensava em como era inimaginável a ideia 
de a Sari alguma vez cheirar a outra coisa senão 
um maravilhoso perfume.

— Sabes, estava aqui a pensar... — retomou 
o Vicente, para afastar a ideia de uma Sari fedo-
renta. — Que tal se fôssemos para fora do Bairro? 
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Lá para trás da Moita da Fonte há uma espécie de 
aldeia, ou o que é aquilo... Deve ser divertido ex-
plorar aquela cena.

— Hum... Tens a certeza de que queres ir para 
aí? É longe que se farta... mais de uma hora a pé... 
e traz-me memórias muito estranhas.

A Sari estava a pensar no caso do Homem das 
Duas Caras: fora na Moita da Fonte que se haviam 
deparado com uma quadrilha de vendedores de 
resíduos tóxicos e com as deploráveis condições de 
vida de uma colega de escola, a Helena.

— Ah, eu não tenho más recordações daquilo 
— atalhou o Vicente. — Afinal de contas acabou 
tudo bem e até parece que nos portámos como uns 
heróis!

Ambos se riram da expressão. Tinham plena 
consciência de que apenas haviam dado o seu me-
lhor para caçar um bando de delinquentes.

— Vamos lá então — disse por fim a rapariga. 
— Mas olha que quero vir jantar a casa, ouviste?

O Vicente pôs a trela no Kiko, e ambos saíram 
para as ruas do bairro da Choupana. Caminharam 
pelas vias principais, onde os edifícios eram maio-
res. O Bairro, constituído por muitíssimos prédios 
altos, de habitação, era uma parte recente da cidade. 
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Em redor dele ainda se encontravam vestígios dos 
campos onde fora construído, e, para os dois jovens, 
explorar esses lugares era o mesmo que passear por 
lugares remotos.

Pouco a pouco foram-se afastando da paisagem 
urbana e das suas torres de cimento. Os caminhos 
tornaram-se mais estreitos, e os seus olhos habi-
tuavam-se aos arbustos e às árvores, tudo lhes pa-
receria belo e mesmo bucólico naquela tarde, não 
fora a quantidade de lixo com que se deparavam à 
medida que avançavam. Sacos de plástico, pneus 
velhos, eletrodomésticos: pareciam os restos de um 
naufrágio de que a cidade era o navio.

— As pessoas não aprendem, pois não? — per-
guntou retoricamente a Sari. A rapariga ainda se 
lembrava bem da enorme quantidade de resíduos 
tóxicos de material informático que tinham ajudado 
a retirar daquela zona uns meses antes.

— Se aqui estivesse a Clara, era bem capaz de 
começar já um movimento de cidadãos para lim-
par isto tudo — acrescentou o Vicente, e sorriram 
os dois, porque conheciam bem a personalidade 
da amiga e a sua determinação em mudar o que 
estava mal, nem que fosse preciso ir contra tudo 
e contra todos.
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Depois de atravessarem a Moita da Fonte, 
onde já não se encontrava o pequeno bairro de 
barracas onde a Helena vivera, continuaram ao 
longo da margem de um ribeiro pejado de ervas, 
silvas e flores, até começarem a avistar um con-
junto de casas brancas e térreas. O Vicente tinha 
razão. Dispostas em círculo, em torno de um 
largozinho, as casas pareciam mesmo uma aldeia 
minúscula.

À medida que se aproximavam, avistaram as pe-
quenas silhuetas de algumas pessoas que se abriga-
vam do sol debaixo de alpendres de zinco e plástico. 
No largo, umas poucas crianças jogavam à bola, 
indiferentes ao calor.

— Achas que vamos parecer esquisitos? — per-
guntou a Sari, agora que estavam mesmo a entrar 
naquele lugar.

— Esquisitos como? — Distraído, o Vicente 
nem percebera bem a pergunta.

— Sei lá... Tipo estranhos, estrangeiros, turistas...
— Só se fores tu — respondeu alegremente o 

Vicente. — Loira como és, devem pensar que és 
nórdica ou qualquer coisa parecida.

— E sou, ó grande totó! — A Sari encheu-se de 
brio. — Não te esqueças que o meu pai é finlandês!
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O Vicente ia dar-lhe a típica resposta infantil: 
E tu não te esqueças que o meu pai é polícia, quando uma 
bola, chutada por um dos rapazinhos que brincavam 
no largo, lhe veio parar aos pés. Incapaz de a pon-
tapear de volta, por causa da sua falta de habilidade, 
o Vicente apanhou-a com as mãos e devolveu-a ao 
miúdo, que chegara a correr atrás dela. De repente, 
os dois amigos perceberam que toda a gente olhava 
para eles. As crianças, três mulheres que deviam ser 
as suas mães, um par de velhotes vestidos de preto 
que tinham cigarros pendurados na boca.

— Olha, Vicente, acho que estamos a dar bué 
nas vistas — segredou a Sari ao ouvido do rapaz, que 
levou a mão ao rosto para ajeitar os óculos, enquanto 
a sua maçã de Adão subia e descia com o embaraço.

— Pois. Vamos bazar daqui?
— Nem penses! Estou cheia de fome, vamos 

mas é lanchar.
A rapariga apontou o indicador para uma das 

casas, a maior, à porta da qual se viam duas mesas 
com cadeiras e um pequeno painel de publicidade 
a gelados.

— Grande ideia! — concordou o Vicente, mais 
aliviado por terem algo para fazer do que propria-
mente pela fome.
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Dirigiram-se à porta de entrada do que parecia 
ser um café ou um restaurante familiar. Entraram 
e tiveram de se habituar à penumbra interior. Lá 
dentro estava fresco e havia um agradável odor a 
comida preparada ao lume, que logo lhes chegou 
ao nariz.

— ‘Tá-se bem — murmurou o Vicente entre 
dentes, enquanto a Sari lhe dava o braço. Sentaram-
-se a uma mesa de tampo de fórmica e cadeiras 
toscas feitas do mesmo material. Mal o fizeram, 
uma mulher bastante gorda e muito sorridente apro-
ximou-se deles, a limpar as mãos a um avental sujo.

— Boa tarde, jovens — disse ela, em forma de 
cumprimento. — O que é que vai ser?

— Hã... Bem, não sei... Sari, o que é que vai 
ser? — O Vicente gaguejava. Devia contar-se pe-
los dedos da mão as vezes em que estivera num 
restaurante, e fora sempre com o seu pai, em lu-
gares muito caros e exclusivos. Em tais ocasiões 
fora sempre o pai a encomendar a refeição, e o 
Vicente não tinha boas recordações dessas visitas 
anuais que incluíam o ritual de ir comer fora.

— Boa tarde. O que é que tem que se coma? 
— Desembaraçada, a Sari sorria para a mulher, que 
retorquiu:
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— Só um momentinho — e voltou com uma 
lista na mão. — Escolham à vontade que eu já 
venho — disse ela, enquanto os deixava a decidir.

Os dois debruçaram-se sobre a lista e leram:

MUELAS

CRACLETAS AÇADAS

SELADA DE BACALHAU

SELADA DE POLVO

PASSARINHOS FRITOS

SANDES DIVERÇAS

O Vicente e a Sari entreolharam-se, de boca 
aberta. Não sabiam bem o que os espantava mais: 
se os erros de ortografia, se os estranhos petiscos 
que a lista apresentava. Começaram a falar em voz 
baixa, com os olhos a brilhar de excitação.

— O que são muelas? — perguntou o rapaz, 
franzindo muito o sobrolho.

— Sei lá! — respondeu a Sari. — Acho que é 
uma cena com tripas de frangos — e torceu o na-
riz, enojada, enquanto arrastava de propósito a 
palavra tripas.

— E cracletas? — O Vicente parecia divertido.
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— Essa, eu sei: são caracóis grandes e assados. 
Ganda nojo! — A Sari revirava os olhos. — E se-
lada de polvo é salada de polvo, naturalmente. Um 
bocado pesado demais para lanche, não te parece?

— Iá — murmurou o Vicente, pouco entusias-
mado. — O melhor mesmo é pedirmos sandes, 
não achas?

— Só se não quiseres passarinhos fritos — tro-
çou a Sari. — Coitadinhos dos passarinhos, pá! 
— e riu-se, mas parou logo, porque a mulher tinha 
chegado.

— O que é que vai ser? — repetiu ela, um 
sorriso exatamente igual ao que fizera antes.

— As sandes são de quê? — perguntou o Vi-
cente.

— Chouriço, fiambre ou queijo — disse a mu-
lher, no mesmo tom e sem tirar o sorriso. — Com 
ou sem manteiga.

Pediram duas sandes de queijo e refrigerantes. 
Ambos estavam com fome, eram quase seis da tarde. 
Lá fora um pássaro cantava dentro de uma gaiola. 
O Vicente endireitou os óculos e esticou o pescoço, 
para ver melhor.

— Pá, aquele pássaro é lindo! E canta muito 
bem... Que ave será?
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— Se calhar é o que escapou de ser frito — res-
pondeu a Sari a rir, enquanto trincava a sanduiche.

— Pois… bem visto… — O Vicente fitava a 
amiga com intensidade, a boca entreaberta. — Mas 
que passarinhos fritam eles, Sari?

A rapariga ficou a olhar para ele. De sanduíche 
na mão e boca aberta, parecia ter paralisado.

— Pá, que raio de pergunta é essa? De repente 
até fiquei sem fome.

— Sei lá, Sari. ‘Tou só a pensar... há muitos 
pássaros por aí, certo? Até na cidade, tu e eu vemos 
bandos deles. Serão esses que eles apanham? Nunca 
vi ninguém apanhar pássaros, é só isso.

— Vicente, tu és nojento! Para lá com isso, 
meu, até me dá uma volta no estômago! — A Sari 
revirou os olhos, como se estivesse muito nauseada, 
e deu uma risada. — Vamos mas é pagar e bazar, 
estou fartinha daqui e apetece-me voltar antes que 
a noite caia.

Chamaram a mulher que os servira, que voltou, 
ainda com o mesmo sorriso afivelado no rosto. 
Entregaram-lhe um par de notas de pouco valor, 
e ela foi buscar o troco. Então, com um sorriso 
eloquente, o Vicente sacou de repente de uma ca-
neta. Com um gesto rápido, pegou na lista que 
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lhes tinham trazido e corrigiu, um a um, os erros 
de ortografia que aquela apresentava, enquanto a 
Sari se contorcia para não se desmanchar. Depois, 
o rapaz fechou a lista e entregou-a à mulher, que 
não dera por nada. Saíram os dois a correr, atra-
vessaram o largo com as mãos a tapar a boca e 
começaram a rir-se a bandeiras despregadas.

— O que é que te deu? — perguntou a Sari, 
ainda a limpar as lágrimas que o riso lhe trouxera 
aos olhos. — Tinhas mesmo de fazer aquela cena?

— Iá, tinha mesmo! — Ao Vicente, quase lhe 
faltava o ar e ele tentava recompor-se. — Foi mais 
forte do que eu... Aposto... — e desatou a rir-se 
outra vez — ... aposto que as moelas vão saber 
muito melhor que as muuuuelas… — acentuou o u 
de propósito, o que provocou um novo ataque de 
riso da Sari. — E tenho a certeza... tenho a certeza 
de que as cracoletas... — ele bem tentava parar de se 
rir, mas não conseguia. Muito a custo lá acabou a 
frase. — ... tenho a certeza de que as cracoletas têm 
muito mais molho se forem caracoletas!

— Ah ah ah ah! — A Sari perdera definitiva-
mente o controlo. E foi assim, num ataque de riso, 
que os dois iniciaram o caminho de volta ao bairro 
da Choupana.
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Capítulo 2

Uma velhota

Nessa noite, o Vicente sentou-se mais cedo do que 
o costume em frente ao seu computador preferido. 
O lanche tardio tirara-lhe a fome. Mesmo que a tivesse, 
o rapaz era especialista em saltar refeições sem sequer 
dar por isso. Agora que o Gil não estava, era quase 
alarmante as vezes que o Vicente fazia gazeta à mesa.

Mas essa seria a sua última preocupação naquele 
momento. Ao lado do computador estava um caderno 
e um lápis. Então o rapaz começou a utilizar o mo-
tor de busca e a usar de toda a sua perícia para  
pesquisar na Internet. Ao fim de algumas horas, pou-
sou o lápis sobre o caderno todo rabiscado. Olhou o 
relógio do computador.
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Já é tarde para ligar à Sari. Vou enviar-lhe uma men-
sagem.

Pegou no telefone e teclou: «O nosso lanche 
levou a cenas mto estranhas. Passa p/ cá amanhã 
de manhã se quiseres. Acordo cedo. Bjs. V.»

Meia-noite. Já comia alguma coisa, pensou o rapaz 
depois de se levantar. Se ao menos o Gil cá estivesse. 
Já falta pouco para ele voltar. O rapaz tinha saudades 
do amigo.

Na manhã seguinte a Sari estava de novo à porta 
de casa do Vicente, com um grande saco de papel 
numa das mãos. O Kiko começava a habituar-se 
àquela presença inesperadamente habitual e atirou-se 
de novo para o colo da Sari, começando logo a chei-
rar o saco como se tivesse um grande osso lá dentro.

Os dois amigos tinham ficado sozinhos desde 
que a Clara e o João haviam partido para férias. Era 
mais do que natural que procurassem estar um com 
o outro. Mas, naquela manhã, o Vicente tinha mo-
tivos poderosos para desejar a companhia da Sari.

— Entra, entra, vamos até ao Lab! — O rapaz 
puxou-a pela mão, mas a amiga segurou-o firme.

— Vamos mas é para a cozinha, que eu trouxe-
-te pequeno-almoço. Não comes desde quando?
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— Hum... desde ontem? — O Vicente parecia 
embaraçado, de tal forma que a afirmação lhe sur-
gira como pergunta.

— Desde ontem à tarde, aposto! Toca mas é a 
comer!

Já na cozinha a Sari tirou um pacote de leite, 
sanduíches e duas peças de fruta, e sentou-se em 
frente ao Vicente, que se apressou a comer. Claro 
que o rapaz estava esfomeado: simplesmente não 
dera por isso. Mas engoliu tudo muito depressa, 
estava ansioso por mostrar umas coisas à Sari.

Poucos minutos depois estavam no Lab, sentados 
diante de uma grande mesa. Sobre ela estava o ca-
derno do Vicente e o ecrã iluminado do computador.

— O nosso lanche naquela espécie de restau-
rante, ontem à tarde, deixou-me mesmo a pensar... 
aquela cena dos passarinhos fritos, ‘tás a apanhar? 
— O Vicente procurava focar-se no que estava a 
dizer, como se não tivesse certeza de nada. De tal 
forma que deixou escapar a sua expressão preferida, 
mas que todos detestavam. Aquele «‘tás a apanhar» 
causara-lhe problemas no passado, e o rapaz quase 
conseguira eliminá-lo do seu discurso, mas de vez 
em quando ainda lhe saía.
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— Quando cheguei a casa comecei a pesquisar. 
«Pássaros de Portugal», «aves canoras de Portugal», 
«aves silvestres de Portugal», pesquisas aleatórias 
assim, entendes?

— Canoras? — A pergunta da Sari era genuína, 
não fazia ideia do que a palavra queria dizer.

— Que cantam! Lembras-te de como o pássaro 
que estava na gaiola cantava bem?

— Claro que me lembro.
— Pois eu descobri que pássaro é aquele. É um 

pintassilgo-europeu — e o Vicente abriu uma janela 
no ecrã do computador, onde se via um lindíssimo 
pássaro de peito branco, plumagem matizada de 
castanho, preto e branco, as asas com uma risca de 
um amarelo luminoso e a cabeça preta na nuca, 
com uma mancha de vermelho-vivo sobre os olhos, 
até chegar ao bico, que era rodeado de preto.

— É esse mesmo, Vicente — exclamou a rapa-
riga. — Caramba, nem tinha visto bem como é 
lindo!

— Pois é, e é bastante comum na Europa. Acon-
tece que é proibido caçá-lo, apanhá-lo ou tê-lo 
numa gaiola, exceto se a cena for legalizada.

— O quê? Tem de se legalizar um pássaro, um 
pássaro dentro de uma gaiola?
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— Tem, sim. Mas vê se topas... é para proteger 
as espécies de aves silvestres.

— Mas não há muitos? Eu cá vejo pássaros por 
todo o lado, Vicente.

— É uma ilusão, Sari. Eu explico-te.
E o Vicente começou a contar-lhe tudo o que 

descobrira. Que as espécies de aves de pequeno porte, 
sobretudo as aves canoras, eram alvo de caça e apanha 
ilegal, com diversos tipos de armadilhas. Eram ven-
didas ilegalmente em mercados ou, pior ainda, ven-
didas pela Internet aos milhares, em sítios que não se 
preocupam com a legalidade de quem os comercializa.

— Parece que não, mas a caça ou a captura e 
venda destas aves ameaça as espécies. Os pintassil-
gos, mas também... espera, fiz uma lista... os ten-
tilhões, os pintarroxos, os chapins, os piscos... 
todos os pássaros silvestres que cantam bem, Sari!

— Bolas, mas eu farto-me de ver pássaros em 
gaiolas, até aqui no bairro...

— Olha, a avaliar pela quantidade de anúncios 
que vi na net, há muita gente a ganhar a vida com 
a venda de aves. Os anúncios são às centenas.

— Mas não se pode ter um pássaro em casa?
— Podes, sim, mas aí só tens uma hipótese: 

comprar um pássaro legal.
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— Legal? Pá, explica lá essa cena.
— Tens de comprar pássaros a criadores lega-

lizados. São tipos que criam aves de forma decla-
rada, sem pôr em causa a sustentabilidade das 
espécies. Além de pagarem impostos para isso, claro.

— O Estado arranja sempre maneira de ficar 
com algum.

Ambos se riram.
— Sabes o que é que me fez mais impressão, 

Sari? São os tipos que apanham pássaros com visco.
— Visco?
— Sim. É uma espécie de cola que se faz com 

alguns tipos de borracha, que se derretem ao lume. 
Quando arrefece, os gajos mergulham nessa cola 
varetas fininhas, tipo aquelas dos chapéus de chuva, 
e colocam as varetas em árvores onde os pássaros 
poisam. Mal os desgraçados dos bichos tocam com 
as patas naquilo, ficam lá agarrados, de cabeça para 
baixo. Uma coisa...

— ... horrível!
— Sim. E sabes, consegui entrar num chat onde 

alguns tipos falavam dessa cena. Havia lá um que 
se gabava de ter apanhado trezentos pintassilgos 
num final de tarde. E depois dizia, no gozo, que 
metade deles tinha chegado viva a casa dele.
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— Quer dizer… que metade deles morreu?
— Isso mesmo.
— Pá, um gajo fazer isso, é muito má onda... 

mas gabar-se? É o que eu digo: há bestas em todo 
o lado, é só ter atenção...

— Espera, ainda há mais. Os tipos que caçam 
para vender aos restaurantes... assim como aquele 
onde nós estivemos.

— Ui! Quer dizer que aquele prato de passa-
rinhos fritos é ilegal? Que me parece uma coisa 
nojenta, lá isso parece. Mas ilegal?

— Não se consegue quase nunca saber. É per-
mitido cozinhar aves apanhadas em cenas de caça 
aprovadas. Tordos, por exemplo. Ou então... — e 
o Vicente riu-se do que estava a contar — ... ou 
então pássaros congelados comprados à China. Tu 
acreditas nisto?

— Mas como é que as pessoas vão saber que 
pássaros têm no prato?

— Aí é que está! — O Vicente endireitou-se na 
cadeira. — Não se sabe. Tu repara bem... — e co-
meçou a rabiscar no caderno traços sem nexo, como 
se estivesse a fazer um esquema altamente elaborado. 
— É supercomplicado saber o que é legal ou ilegal 
na venda de aves ou na sua comercialização para 
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fins culinários ou gastronómicos. A polícia, as au-
toridades, seja lá quem for que manda, só pode 
intervir em flagrante delito. Portanto...

— Vive tudo fora da lei, até prova em con-
trário — exclamou, com uma expressão bastante 
chateada, a Sari, que não gostava nada de inde-
finições.

— Iá. Sabes, o que me faz mesmo desatinar é 
saber que estas aves, por estarem apenas em risco 
moderado de conservação, são apanhadas, caçadas, 
vendidas, cozinhadas e o diabo a quatro sem que 
ninguém faça nada e, pior ainda, sem que se possa 
fazer mesmo nada...

— Eu passo-me mesmo é com a ideia de um 
animal tão bonito e que canta tão bem ir parar a 
um prato, se queres saber. Aliás...

A rapariga foi interrompida pelo Vicente, que 
levantou repentinamente a mão. Olhou para o ecrã 
do computador, endireitou os óculos e leu em voz 
alta:

«Chego amanhã às 7h da manhã ao aeroporto 
de Lisboa. Não precisa vir me buscar, eu vou ter 
a casa. Abração.»

— O Gil — quase gritou o Vicente. — O Gil 
chega amanhã!
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— Boa! — respondeu a Sari, com um sorriso 
de orelha a orelha. — Finalmente vais voltar a ter 
ordem nessa tua vida de pernas para o ar.

O Vicente estava tão contente com aquela no-
tícia que nem respondeu.

*
*     *

O homem jovem acabara de descer do avião 
que o trouxera de Salvador da Baía. Transposta a 
manga que ligava o aparelho à zona de desembar-
que do aeroporto, dirigiu-se sem pressa para uma 
fila que entretanto se formara. Sob uma camisola 
leve de algodão branco, percebiam-se os fortes 
músculos de um corpo muito trabalhado por horas 
de ginásio e prática de artes marciais. O Gil aguar-
dou pacientemente todos os procedimentos da 
alfândega. Apesar de ter passado um mês inteiro 
com a família no Brasil, sentia que chegava a casa.

Quando veio a sua vez, apresentou o passaporte. 
Sem grandes cerimónias, o funcionário olhou para 
o documento, depois para o Gil, e finalmente en-
tregou-lho. Com um sorriso, o Gil desejou bom-
dia ao homem, que lhe respondeu com um 
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resmungo de cansaço, próprio de quem se tinha 
levantado muito cedo para trabalhar.

O Gil dirigiu-se então para os grandes tapetes 
rolantes de onde apareciam as malas que tinham 
viajado no compartimento de carga do avião. Tinha 
consigo apenas uma mala, mas o que lá estava den-
tro, apesar de trivial, era precioso para ele. Quatro 
mudas de roupa, o seu kimono de capoeira, a arte 
marcial brasileira de que era mestre e dava aulas, 
mas também algumas lembranças para os amigos: 
um chapéu de vaqueiro para o João, uma família 
de galinhas pintadas em cabaças para a Clara e uma 
espetacular baiana, um vestido tradicional da Baía, 
para a Sari, que lhe ficaria lindamente.

Contudo, era para o Vicente que o Gil guardara 
a melhor prenda: uma bela escultura de madeira 
que representava o sábio de uma tribo. Para o Gil, 
o Vicente não era apenas sábio: era o seu melhor 
amigo, aquele rapazinho magro e míope que lhe 
oferecera casa quando ele acabara a morar na rua, 
logo depois de ter chegado a Portugal.

O Gil estava a pensar que a sua mala nunca mais 
chegava, quando uma senhora de idade, comple-
tamente vestida de preto e com um chapéu que já 
vira melhores dias na cabeça, se aproximou dele, 
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titubeante. O Gil não se deu imediatamente conta 
da presença da velhota, mas, quando esta se chegou 
mesmo junto dele e lhe tocou no braço, acabou 
por perceber que ela lhe pedia alguma coisa.

— Por favor, jovem, importa-se muito se eu 
lhe der o braço? Custa-me estar aqui de pé, à espera.

— Pois não! Me importo não. — E o Gil es-
tendeu o braço, que a idosa segurou, pendurando 
todo o seu peso nele. Claro que o Gil não se im-
portou nada. Era suficientemente forte para servir 
de apoio a dez senhoras como aquela. Divertido, 
reparou no cabelo da idosa, muitíssimo bem pen-
teado com uma permanente, que lhe dava curiosas 
ondinhas ao cabelo, de um suave rosa-arroxeado.

Quando finalmente surgiu a mala do Gil no 
tapete rolante, o rapaz virou-se delicadamente para 
a velhota, pegando-lhe no braço que ela havia en-
ganchado no dele.

— Dá licença? Eu pego a minha mala e espero 
que chegue a sua. Depois eu mesmo a ajudo a pe-
gá-la, pode ser?

A senhora de preto largou-lhe o braço, e o ra-
paz baixou-se. Num par de segundos tinha a mala 
na mão e ergueu-se para voltar a servir de apoio à 
velhota.

Tribo Urbana 3_dp_MIOLO_2aP.indd   31 24/9/15   16:24



32

Mas esta já lá não estava.
Que é isso!, pensou o baiano, enquanto procurava 

com o olhar a senhora no grande espaço da sala do 
aeroporto. Em vão. A idosa desaparecera.
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