
Moby Dick e a bifana voadora

O sabor da bifana bateu-me forte como uma onda em dia de tempestade. Muito 

alho, outro sabor que não consegui identificar. Lembrei-me do pobre mexilhão. 

O molho decapava as minhas relutâncias básicas de socialização- ou seriam 

as imperiais que o dono ia acarretando para a minha mesa? A língua a 

enrodilhar. Pedi a segunda sem usar palavras: o sorriso aberto explicava tudo. 

Pareceu-me que já tinha entrado naquele café do Sarmento, mal o conhecia, 

alto, barba de três dias, olhos castanho ibéricos, roupa de marca, o cafétasca 

não parecia suficiente para arrear daquela maneira, não, espera, não era 

Sarmento, não conseguia lembrar-me do nome do gajo, só tinha vontade de 

me rir, seria Sacramento? não, lá estás tu outra vez nos temas religiosos, olhei 

para o homem que atrás do balcão esperava aplausos, nunca percebi porque 

razão os restaurantes são classificadas com estrelas, a cabeça à roda, aquilo 

era pobrezinho, alguma vez estrelas, no máximo um asteroide de terceira 

categoria a passar a trezentos e setenta e dois milhões de imperiais, a minha 

cabeça flutuava junto à ventoinha, o balcão a oscilar de bombordo a estibordo, 

isso é conversa de marinheiro, desce mas é do cesto da gávea, nessa altura já 

não sabia quanto eram dois mais dois, porque é que não falas antes em 

catetos e hipotenusas onde nadas qualquer estilo como um peixe congelado, 

se alguém te vê meio naufragado vão dizer coisas lindas, aquela carne era 

digna de figurar no guia dos pneus, o homem das bifanas veio ter comigo, tudo 

bem? até aí ainda o percebi, querem ver que se soltou alguma mola, e eu fiquei 

a bater mal, disseram que me fartei de enrolar palavrões, logo eu que 

raramente passo do caraças, ainda bem que a Amélia não está cá, o pior que 

me tinha acontecido daquele género, no último ano de Coimbra fui parar às 

urgências dos Covões em coma alcoólico, fiquei famoso, quando pior melhor é 

o grau honorífico que se atinge, lá na república ainda ficou um atestado do 

número de superbocks que emborquei, estou bem classificado, mas agora com 

estudantes estrangeiros não demoram muitos anos a roubar-me o pódio. 

Não sei quanto tempo estive mergulhado naquela narcolepsia agravada- nem 

me lembro onde fui buscar esta palavra- nem que tristes figuras exibi. A 

clientela era escassa só o dono me conhecia, pela rama. Sentou-se na minha 

mesa, desfiou um rosário amenizando a minha ignorância:



usei um condimento que um amigo trouxe da Holanda, parece-me que hoje 

exagerei num bocado na dose, cogumelos moídos, contou-me ao fim da noite 

quando lhe mostrei o dedo do meio, era o polegar que eu queria usar mas 

faltaram-me as palavras certas, faço sempre esta brincadeira com a malta 

nova, se não gostou, tenho também ali umas ervas parecidas com coentros, 

quando quiser descontrair passe por aqui, nunca experimentei com ameijoas, 

se não se lembrar do Saraiva, também conhecido pelo café do Jamaica, de 

certeza que se lembra do Bob Marley, especialista nos coentros.

riu-se com gosto, foi nessa altura que me pegou pelo braço e me levou até à 

rua, onde o calor já tinha amainado, apontou para duas mulheres que 

navegavam lentamente na esquina, pelo tamanho da saia também deviam ter 

muito calor, na altura não consegui classificar, mas o Saraiva disse que eram 

boas se quisesse ver estrelas ou cometas, uma delas era a Lucy a outra a Sky, 

ele como manager fazia um desconto para amigos, nunca lhe passou nada 

assim pelo estreito, garantiu, se me atrevesse com as duas entrava directo 

para o pódio (outro?), já tive várias a trabalhar para mim, mas é muito difícil 

manter o nível, ri-me, se um dia se chatear de ser professor de matemática um 

director de pessoal com gosto faz-me sempre falta, os gajos de leste que por aí 

aterraram não brincam em serviço, está a ver aqui a cicatriz na bochecha 

esquerda, mais de vinte pontos, uma noite quente como a de hoje, foi-se a 

cana do nariz, duas costelas, o medo que não descola, o brilho da lâmina, 

quinze dias no hospital, ainda por cima tenho um tipo de sangue raro, estava a 

ver que patinava, sim, daqui parecem mesmo boas, disse eu, e são, afiançou o 

Saraiva, que eu não vendo nada sem provar primeiro, reforçou o meu vizinho 

do 1º direito e dono do Jamaica e doutros negócios acessórios e coadjuvantes, 

está bom de ver, a minha noiva está aí a chegar, se ela soubesse que eu me 

metia nesses assados nunca mais me falava, ficava um noivo solteiro, gracejei, 

enquanto elas desfilavam na passerelle tentando impressionar um potencial- e 

novo, pensei eu- cliente, que bichanava  do interior de um mercedão, 

encetaram negociações e rapidamente foram absorvidas desaparecendo no 

interior da Moby Dick.

Quando o carrão zarpou não fiz perguntas. Negócios são negócios. Não disse 

ao Saraiva que não fazia o meu género. Pisquei-lhe o olho atestando-me de 



grande entendedor, reforçando com meia dúzia de encómios sortidos. Faltou-

me dar um mortal de costas, mas o efeito voador estava a murchar. O Saraiva 

completou, um pato-bravo, cliente habitual, mas hoje não me parece que seja 

para consumo próprio, sei que anda a negociar uma licença para uma 

urbanização nova daquelas que agora há, com condomínio privado, piscina e 

segurança, é um doce para alguém importante, que isto a seco ninguém assina 

nada, se eu soubesse que era para oferecer tinha-as equipado com uns 

laçarotes.

Onde moram as funcionárias? Perguntei com ar indiferente. Não vai acreditar, 

diz o Saraiva, mas também são vizinhas. O homem do primeiro esquerdo é 

embarcadiço, o Albuquerque, passa muito tempo por esse mundo, arrenda-me 

a casa, sempre tenho pouso certo para elas. Quando chega, sequioso, dá-lhe 

jeito ter companhia, a mim sempre me sai mais barato, já que nessa altura não 

pago renda. Também tratamos dos gatos. O Albuquerque já tem idade para 

deixar a Marinha Mercante, vai gostar de ter um vizinho com quem possa falar. 

Conta e repete que em mil seiscentos e tal já a família dele tinha terras e 

castelos e servos. Devem ter ficado no prego e em casinos. Adora exibir o anel 

de brazão para impressionar a Lucy e a Sky. Trata-as por condessas, também 

não percebo nada dessas hierarquias, mas a semana passada vi um filme, 

daqueles sem diálogos, que tinha uma condessa bem gira.

Saraiva, desta vez acertei, quer dizer que o Camané do segundo esquerdo 

também é cliente? Nem pense nisso, não quero confusões lá no prédio, o 

negócio não passa da porta da rua, havia de ser bonito nas reuniões de 

condomínio, ainda por cima o Camané é do clube das agulhas, cada vez que 

aparece por aqui enxoto-o, dedico-me só a material de diversão, o pessoal ri-

se, diga lá que não fez uma viagem sem sobressaltos com a bifana, e eu a 

repetir pois pois, vai gostar da zona, os gajos que me fizeram esta linda 

tatuagem, como já contei, são os donos da área, uma vez chegou para 

aprender, faço umas coroas, não vou enriquecer, mas com as sobras dos ricos 

vivo descansado.

Só nessa altura, já o sol se tinha ido embora, me lembrei do meu primo. A hora 

de jantar já tinha passado, não sei quanto tempo passei feito zeppelin à roda 

da ventoinha do tecto, de certeza que o meu prato estava no micro-ondas, a 



Matilde- a mulher do meu primo-, tratava-me quase como a um filho, eles não 

podiam ter nenhum, passavam a vida a fazer exames, adoptem um alvitrei, 

mas não era do nosso sangue, nunca mais toquei naquele assunto, nem com 

luvas de pelica. Liguei-lhe, vou mais tarde, já lhe tinha falado que tinha fechado 

negócio, a vizinhança é do melhor, menti, desde que não chateassem queria lá 

saber, tinha de explicar devagarinho à Amélia, ou esperava que ela 

descobrisse? 

O Saraiva começou a arrumar o estaminé, é rápido já lhe dou uma boleia, 

agradeci, cheiro acre a lixívia, uma boa noite urgente da ajudante, cadeiras 

empilhadas, sentei-me cá fora encostado à montra, a lua cheia como 

testemunha de um dia memorável.

Antes de arrancar diz o Saraiva, está a ver aquela mulher na janela do rés-do-

chão? É a Dª Cremilda. Nunca mais vai precisar de comprar jornal.

Cuidado para não sair na primeira página!


