Pesca Desportiva

Histórias de Pesca

Texto e Fotografia Vitor Ganchinho

IR À PESCA (com duas miúdas giras)
Tenho boas notícias para todos vós: fui libertado! A seguir ao artigo “Pesca no
Hospital Curry Cabral”, fui a uma junta médica, as autoridades compadeceram-se
de mim, colocaram-me na lista de excedentários da penitenciária e fui libertado com
pena suspensa. Agora só tenho de fazer apresentações periódicas na esquadra de
polícia do meu bairro. Por isso mesmo volto à carga, vou continuar a escrever e a
contar-vos parte das conversas que tenho tido com Jesus Cristo. Falo-vos hoje
de uma saída de pesca com duas miúdas giras, a Mona Lisa (a do sorriso tímido) e a
Vénus de Milo (sem bracinhos...).

C

onfesso que com
algum entusiasmo, respondi a
um anúncio colocado pelo director desta
prestigiada publicação. Algo
como: “Precisa-se escritor
para temas de pesca. Honorários generosos. Sandes de
queijo”.
Sempre pensei que fosse melhor do que aquilo que
tinha. Na verdade, estava
saturado de tentar ganhar a
vida como cobaia humana em
testes de medicamentos. Não
havia dia em que não saísse
do emprego, leia-se hospital,
agoniado, a arrastar a língua
pelo chão, coleccionando
cabelos, beatas de cigarros,
arritmias, convulsões gástri42
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cas e espasmos musculares.
Fartei-me! Aconteceu ainda
uma passagem fugaz por um
emprego de “Homem-Bala”
num circo de 3ª categoria, que
só me arranjou problemas de
coluna. Tenho a L3 colada à
L17. Para além disso, dentro
do canhão o ar era escasso
e algo abafado. Fartei-me do
circo! Levava o tempo a montar e desmontar a barraca, tinha os dedos negros de tanta
martelada e pior que isso, 26
meses de salários em atraso.
Resolvi pois mudar de ramo
e responder a este anúncio.
Não que seja mais fácil escrever um artigo de pesca
do que ser disparado de um
canhão e aterrar numa rede a
25 mts, ou martelar os dedos

com força a cada instante. Na
verdade não é mais fácil. Há
sempre quem ponha defeitos
na prosa, quem não goste
dos textos, quem ache que
faria muito melhor, mas ainda
assim… sempre evito o cheiro da pólvora. Por outro lado,
evito tomar caixas e caixas
de medicamentos todos os
dias. Acreditem que é horrível começar a manhã com
dois quilos de comprimidos
engolidos à colherada e ficar
à espera dos efeitos secundários. Antes prefiro croissants
com fiambre. Fazem mal, engordam, mas não são motivo
para levar com o desfibrilhador a toda a hora. E sempre
deixo de deitar espuma dos
ouvidos.

Com a Lisa
e a Vénus
Pois aqui vai, uma saída de
pesca com duas miúdas giras,
vossas conhecidas: A Lisa e a
Vénus.
A pesca tem um horário
religioso: começa bem cedo
e acaba quando Deus quiser.
Começa cedo se os parceiros de pesca chegarem cedo.
Resta-me dizer-vos que em
condições normais, um atraso
de dez minutos é suficiente
para eu receber qualquer colega de pesca com granadas
de gases lacrimogéneos e
uma saraivada de balas de
borracha. No caso delas, e
por se tratar de figuras públicas, tive de aguentar e engolir
em seco. Mas apetecia-me
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atirar-lhes pedras da calçada
e chamar-lhes coisas de fazer
corar o menino Jesus.
_ Desculpai o atraso! Fui
arranjar o cabelo e avivar as
madeixas -dizia a Mona Lisa,
bem disposta, com um sorriso
nos lábios.
_ Ela e as suas pinturas!
Houvera eu por bem que teria
de se fazer de boa. É próprio
dela armar-se em vedeta! Já
no Louvre é a mesma coisa,
não resiste à míngua de atenções querendo-as todas antes
para si. Uma pinturazinha em
madeira armada aos cucos!
-contestava a Vénus, já preparada para sair, firme de pedra e cal, na ré do barco.
_ Eu?! E quem é que anda
aí toda oferecida, com os peitos à mostra? Componde-vos!
Rapariga, estais cadavérica,
de tão delgada!..
_E tu foste pintada várias
vezes, porque não há maneira de ficares bem parecida e
a preceito num retrato. E és
gorda e farta de carnes, não
cabes na moldura! Em vez de
77x53 cm, o Leonardo devia
ter-te pintado com 2 metros de
largura. O Vitor sabe porque
é que ela tem um cordão de
segurança à volta do quadro?
Porque é badalhoca! O cheiro a bacalhau que manda das
axilas pode matar alguém…
pouco banho, é o que é!
_Ora não quereides lá
ver!? Aqui a “mãozinhas de
prata” está impertinente e
assomadiça! Um calhau de
1.98 mts que só espiga para
cima. Tens um coração empedernido! Cá para mim nem
és pescadora. Vais mais para
o lado de “mestra especialista
em minas e armadilhas”. Ou
te comportas como deve ser,
ou peço ao Vitor para te algemar!...
_ Meninas, vamos lá prestar atenção às instruções de
pesca! Isto aqui é tudo gente
séria, não assaltamos bancos
durante o dia, não roubamos
bombas de gasolina à noite, nem pescamos peixinhos
pequeninos! Há medidas mínimas, e são para respeitar,
ok? Meios de segurança não

são facultativos. Não facilitem, apliquem qualquer coisa
que flutue nem que seja um
soutien insuflável. O colete de
segurança é obrigatório e faz
falta.
_Sobretudo para a Vénus
de Milo, que é um calhau a
nadar! Se cai à água nunca
mais a encontramos-dizia a
Lisa.
Uma breve conversa sobre
o local onde iriamos pescar, a
técnica, os peixes, as iscas,
e estávamos a caminho do
pesqueiro. Escolhi uma pedra
a sul de Sesimbra. Com os
meus companheiros de pesca
habituais, o critério é simples:
decide onde vamos …quem
grita mais alto que os outros.
Mas com as moças, pareceume por bem aplicar um outro
sistema, até porque se pretendia uma pesca repousada.
O meu método para escolher
os pesqueiros em zonas abrigadas nunca falha. Eu ensino
a fazer: põem o dedo indicador na boca até ficar bem
babujado de cuspe. A seguir,
esticam o braço bem alto. O
vento seca a parte do dedo de
onde sopra e um pouco dos
lados. É calcular a resultante.
A parte que ainda tem cuspe
é a parte abrigada do vento.
Escusam de me agradecer,
temos de ser uns para os outros.
Pesco normalmente longe
da costa. Nunca é coisa para
menos de uma hora e meia de
caminho, a andar bem. Estou
a estudar um percurso alternativo, e com vento nas costas e corrente favorável, penso que talvez possa poupar
mais de 20 segundos. Desta
vez, dado o atraso que tinha,
apertei com a máquina. O barco não dava mais, eu a acelerar e ele, agastado, a reduzir.
Tardíssimo, a meia manhã e o
sol já alto, mas lá chegámos.
As iscas conheciam bem o
percurso, tantas as vezes que
tinham ido e vindo, congelado e descongelado. Dir-se-ia
estarem em avançado estado
de decomposição, mas era o
que tínhamos. Queixava-se a
Lisa:

_ A sardinha desfaz-se, a
navalha está toda podre…o
ganso está anémico e mole!
Não havia nada pior? À fé
disso os peixes não picam!
Compras-te isto na secção de
saldos das iscas vivas, certo?
E esta zona não é boa, eu conheço este pesqueiro. É uma
caliqueira. Chamam-lhe a pedra do Triângulo das Bermudas. Aqui desparece tudo: as
iscas, as chumbadas, os anzóis, …o peixe, tudo. Encalha
em cada lance, está tudo cheio
de redes, de cabos. Nunca há
nada, e muito menos peixe.
Onde há parguetes a valer é
nos canais de Veneza!
Do outro lado do barco, a
Vénus de Milo, dada a inactividade dos peixes, fazia origamis de papel. Eu próprio já
estava aborrecido. Podia estar a ver a Eucaristia Dominical em casa. Para além disso,
tinha sido convidado para um
chá dançante, nos Alunos de
Apolo, mas estava ali e tinha
de aguentar aqueles comentários menos abonatórios.
Quando a pescaria começa
desta forma desgarrada, são
de prever tempos de miséria,
fome e grandes calamidades.

Na verdade, e sem paninhos
quentes, estava mau. Os peixes estavam parados. E eu
sem ter uma ganza para fumar.
_ Não picam?! Qualquer
dia ainda temos peixes com
intolerância ao glúten e à lactose. Tentem com uma coxa
de frango caseiro assado em
forno de lenha. Mandem-lhes
um Happy-Meal, eles gostam
de Mcdonalds.
_ Quem é essa senhora?
Perguntou-me a Vénus, enquanto me pedia para lhe espalhar um pouco de protector
nos seus peitos firmes.
_Esquece, tu não conheces, não é do teu tempo.
Concentrem-se lá na pesca,
faz favor.
Mas nada, estava mesmo
em dia não. Daqueles dias de
organizar um jantar de peixe,
sim, mas à base de latas de
atum, com muita cebola. Meditei para mim próprio: elas
reclamam, mas as iscas estão
pela hora da morte. Ao preço
que estão, não me espantaria
um enorme aumento dos rebentamentos de Caixas Multibanco com botijas de gás.
É óbvio que vai haver paga-
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mentos de ganso coreano e
lingueirão com notas tingidas
de cor-de-rosa. Os tempos
não estão para uma pessoa
pagar uma factura com seis
dígitos, só em isca. Pesca-se
com o que há.
Mona Lisa resolveu ir dar
um banho, lançando-se à
água em bikini arrojado, exibindo razoáveis dotes físicos,
para quem foi pintada numa
época um pouco mais conservadora.
Resolvi ajudar: raparigas,
não desanimem, eu vou pescar um pouco ao vosso lado
para vos provar que não é
preciso encontrar um trevo
de 4 folhas para pescar aqui
alguns peixes! Vocês não estão a contar com a isca viva
e fresquinha que está por debaixo de nós.
Estes equipamentos
quero levá-los
44
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para a cova
E dito isto saquei da minha
própria caixa das iscas, aquelas que levo, trago, congelo, levo outra vez…e ainda
assim, costumam ser muito
cobiçadas. O pessoal atribuilhes poderes especiais, quase esotéricos. Um destes dias
arranjo uma coisa peluda com
patas e fome, vulgo um cão,
para proteger a caixa da cobiça alheia. Há dias em que
acho que devia cercá-la com
arame electrificado. Saquei
da minha querida cana Daiwa,
modelo Morethan Branzino,
uma preciosidade, com 176
gramas de peso e super sensível. Montei-lhe um carreto
Saltiga 4000 com fio trançado
0.12mm, um chicote de nylon
com dois metros e estava no
ponto para brilhar. Estes equipamentos quero levá-los para
a cova. Desde logo porque
acho que vão aguentar até

ao fim dos meus dias, e muitos milhares de anos mais, se
ninguém mos roubar da campa. A seguir desfiz alguma
sardinha podre e deixei-a ir na
corrente. Daí a pouco, tinha
as cavalas todas por baixo do
barco. No instante seguinte
já tinha uma cavalinha ferrada. Um pouco depois da triste
formalidade do óbito, preparei
uns quantos filetes para isca.
Sou dos melhores do mundo
a fazer filetes de cavala. A
destreza, convicção e forma
rápida como utilizei a faca fizeram a Lisa pensar que eu
seria capaz de, sem qualquer
arrependimento, cometer um
crime passional aplicando um
golpe seco na garganta de alguém.
Primeira lançadela, e bingo: um garoupinha pequena.
Trata-se de um peixe de miserável tamanho, daqueles que
recebemos na popa do barco
com alguma má vontade, e
quantas vezes com palavras
obscenas, mas indica-nos
que estamos em cima da pedra, o que só por si já é um
bom sinal. Por vezes basta
um pequeno peixe para nos
alegrar. Mesmo um daqueles
peixinhos com ar diabético,
desnutrido, cansado como se
estivesse nas últimas sessões
de quimioterapia. Lancei novamente para o fundo, com a
isca bem fresca, a largar sangue. Daí a pouco dois pargos
vermelhinhos, a fazer pendent
um com o outro. As miúdas
olhavam para a minha isca.
Para elas, aquilo era cavala
geneticamente
transformada. Cada caída cada pargo.
Esqueçam a carne barrosã,
o pastel de nata, a Amália:
o que podemos exportar e
temos com fartura é cavala
fresca para isca! Bom e barato! E lancei mais uma vez,
e mais dois pargos! E elas as
duas nada, penando, olhando
fixamente para a minha cana.
Avisei-as:
_ Não olhem directamente
para a minha cana! De maneira nenhuma! É altamente venenosa. Em caso de olhar acidental, mesmo pelo canto do

olho, é lavarem rapidamente
a vista com água tépida e a
seguir aplicar um colírio antiinflamatório, um Visadron ou
Visine. Isto é uma Daiwa!
Mona Lisa terá pensado
que eu estava no limiar da
genialidade, mas a questão
não era essa: tratava-se apenas de isca muito fresca e ensanguentada. Perguntou-me:
_Então e agora nós, o que
fazemos?
_ Bom, agora não sei, temos de lançar as cartas e ver.
Talvez uma lipossucção do
mau-olhado que vocês têm
em cima. Provavelmente têm
de ser benzidas. E se pescarem com cavala fresquinha?
A Vénus dizia: Tive um sonho profético no qual eu pescava um peixe enorme, mas
com um mix de navalha com
bomboca. Eu não mudo.
_ Pois eu, …mudo. Venha
de lá a cavalinha fresca! …
arrematava a Lisa. E dito isto,
começou a fazer umas choupas, e alguns carapaus. Confiança ganha, deu-lhe para
zurzir na pobre da Vénus:
_ Fisguei mais um …e
grande! Vénus, não te importas de me desferrar o peixe?
Posso partir uma unha. E para
além de outros mesteres, não
percam o vosso porfio, como
se diz agora a concentração,
mas vai ali a Policia Marítima.
Ela está sem colete.
_ Não digas isso nem a
brincar. Olha que ficas com
cancro na língua.
Mas era mesmo. _Ajudemme a pôr o colete! Já estou a
meter os pés pelas mãos com
isto.
Estava encravada, tentando colocar rapidamente o colete ao peito, e nem para um
lado nem para outro. A falta
de braços não ajudava. Finalmente conseguiu compor-se e
recuperar a respiração. A Lisa
sorria e comentava:
_ Mas o que é que esta
fulana faz na sua vida profissional? É pára-quedista, ou
quê?!
_Eu sou estátua de museu.
E uma das mais famosas! Fui
encontrada na ilha de Lesbos,
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por um camponês de nome
Yorgos, separada em duas
metades, já sem braços. Fui
comprada por marinheiros
franceses, a troco de algumas
cabras, que me levaram para
França, onde pessoal amigo
do Louvre me restaurou. Por
lá fiquei, até ser convencida
a vir à pesca do besugo, para
Sesimbra. Aqui estou, a convite da GO Fishing de Almada.
Ácida, Mona Lisa não desaproveitou a oportunidade para
pressionar um pouco mais:
_ Pensava que trabalhavas
com motosserras.
_ Como assim?...
_ Esquece! E o que dizes
a isto: proponho um concurso
de pesca entre nós as duas.
Vamos tercer canas numa
justa de pesca. Quem perder
lava o barco. Pode ser? Mas
bem lavado e polido, não podes deixar tudo cheio de dedadas.
_Por mim...parece-me que
a mocinha da proa vai ter
muito que esfregar. Estás a
rir-te, feita invejosa, do quê?
Não precisas de te estares a
rir com esse sorrisinho cínico,
vais perder!
_ Eu não me estou a rir, é
um cisco que tenho no olho
e não posso tirar as mãos do
regaço. Então esta delambida, que nem braços tem, que
veio lá das calendas gregas,
quer pescar melhor que eu, a
grande Lisa Gherardini, uma
jovem do século XVI? E lá
aproveitou para fazer umas
quantas selfies, de cabelos
ao vento.
Fiquei eu a arbitrar aquilo
que seria sempre uma tragédia, fosse qual fosse o resultado. Procurei por toda a
parte as cápsulas de cianeto
que costumo usar para estas
situações. Não as encontrei,
no meio de tanta caixa de
ligaduras, gazes, alfinetesde-ama, Betadines, espelhos
heliográficos, sinais de fumo,
bombas de escoamento, pirotécnicos, balsas salva-vidas,
etc. Deus me livre de faltar
alguma coisa. Mesmo que esteja enjoado, prefiro não tocar
na carteira de Vomidrines, do

que tirar de lá algum comprimido. Mais vale ser apanhado
com um fardo de erva ilegal,
até porque podemos sempre
alegar que é comida para os
coelhos. À falta de melhor,
separei-as, colocando uma à
popa e outra à proa. Lancei
para o fundo uma baldada
de engodo bem compactado,
e passados minutos, o peixe
apareceu. A partir daí, acho
que bati por larga margem o
recorde do mundo de descascar navalhas em pista coberta. Mesmo um pouco rançosa,
pelo sim pelo não, fiz ainda
uma série de filetes de sardinha. Acredito piamente que
no futuro ainda será celebrada em minha honra uma missa na Basílica de S. Pedro,
agradecendo o meu contributo decisivo para o ensino da
técnica de corte dos filetes de
sardinha. A humanidade deveme muito, nesse aspecto.
Com muito peixe a saltar
nas caixas
Começaram as duas a
pescar com uma cadência
certa, levantando as canas a
um ritmo sincopado, enérgico, para cima e para baixo,
como as pernas das meninas
do can-can de Montparnasse.
Esqueçam as Folies Bergère,
as malucas do Moulin Rouge, aquilo era francamente
melhor, canas abaixo, canas
acima. E muito peixe a saltar
nas caixas. Às tantas, Vénus
ferra um peixe grande, mesmo muito grande, e as coisas
complicam-se. Lisa comentava, do outro lado do baco:
_Força agora nos braços,
Vénus! Mostra que és Vénus
de Milo mas podias ser Vénus
Williams, a robusta americana
do ténis. Aperta com ele!
Na verdade, não pretendia mais do que enervar a
sua oponente, forçando-a a
um erro. Que aconteceu. A
ponteira da cana estava toda
dobrada, a linha no seu limite de resistência, e Vénus já
transpirava gravilha. Com
uma cara arreganhada, rangendo os dentes como quem
está em trabalho de partos, a
grega defendia-se, mostrando

ser uma pessoa com garra:
_ Sobes ou não sobes?! Vá
para cima!
O peixe era grande. Pelas
cabeçadas, seria um pargo
de muitos quilos. A Vénus de
Milo estava com o coração
nas mãos, não fosse o peixe
desferrar-se. Enquanto a linha
subia, gerou-se um ambiente
pesado, uma tensão de cortar à faca. Provavelmente por
isso, a linha rompeu.
_Isto de misturar linhas de
pesca com facas é o que dá!
Ora bolas Vitor! Não podias
dizer isto de outra forma?!
Fiquei sensibilizado com
a tenacidade e coragem da
grega. Se fosse outra pessoa, seria caso para ela ficar
deitada no divã de um psicanalista durante seis meses,
em recuperação psicológica.
Seguramente já aconteceu a
muitos de vós, partir a linha
com um peixe grande. Para
mim, é muito pior que um
pontapé nos tin-tins. Os peixes bons são os que partem,
os miudinhos não têm forças
para isso. Sem grandes argumentos, assumindo a culpa,
procurei explicar-lhe:
_Desculpa, achei que como

o peixe era grande, ficava
bem esta coisa da tensão de
cortar à faca…cortou a linha,
foi erro meu. Pareceu-me que
a minha imortalidade enquanto escritor estava à distância
de uma frase como esta.
_ Ok, entendi, tudo bem.
Mas eu não desisto. Quem
tem unhas é que toca alaúde!
Eles nem deixam chegar a
isca ao fundo….vais ver que
ferro já outro. Como estou
com as mãos na massa, vou
descascar mais umas navalhas, e engodar mais um bocadinho….
Mona Lisa estava desgraçada. Tinha a pesca toda num
desconsolo, enrolada: Ajudame, estou engatada com isto!
_Rapariga, bem que eu
aviso sempre: Façam pescas
simples! Toda a gente sabe
que há vida após a morte para
todos aqueles que pouparem
nas missangas e nos destorcedores. Quanto mais simples, melhor. Tenho 54 anos
e há mais de 60 que digo isto
a todos os meus amigos: As
pescas não são árvores de
Natal, não precisam de tanta
coisa brilhante a enfeitar. E lá
dei uma ajuda a desenrolar
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aquela confusão de linhas.
De volta à pesca, pareceu-me
que a italiana estava a desanimar. Procurei dar uma ajuda:
_ Lisa, isto não é preciso
ter uma licenciatura em pargos, nem um bacharelato
em bogas. Se pescares sem
esses tiques todos, apanhas
peixe. Estás com a pesca acima do fundo uns dez metros,
…o que é que achas que vai
andar por aí? Umas bogas,
talvez….
Já nervosa, Lisa deu uma
facada no lombo de uma sardinha, fez um filete de palavra
de honra, e lançou. Ao chegar
ao fundo, um toque, ferrou
com toda a força do mundo e
arredores, e eis que vem um
pequeno peixe:
_ Vitor, não sei se me mate,
se me deixe morrer. Só há
aqui peixes tipo bonsai? Só
há garoupinhas destas?...não
podemos ir para outro lado? E
não me estou a fazer a esta

46
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cana. Não há nada aí que seja
feito por um mestre italiano?
_ Lisa, eu estou aqui a escrever isto mas estou a recibos verdes, ganho mal, e não
me pagam para te pôr peixes
grandes no anzol. Tens de ser
tu a pescar. E a cana é boa,
é do melhor que existe. Longe vão os tempos das velhas
canas com ponteiras grossas,
com muita cola e remendos
em cima, pesadas, feias.
Canas estilo Joana Vasconcelos, de “tunning” duvidoso,
com umas partes brilhantes
a puxar ao racing. A verdade
é que pescavam, mas hoje já
não tem de ser assim. A tua
cana é tecnologia pura. O mal
é não corrigires os detalhes
técnicos que te impedem de
ser mais eficaz.
Havia peixe apenas de um
dos lados do barco
A cara dela não mentia, estava no mínimo a ter um ataque de apendicite. Queria dar

a ideia de se estar a rir, mas
não parecia mesmo nada satisfeita. De tanto olhar de lado
para o balde da outra, já tinha
uma infecção nos olhos. Para
ela, obviamente havia peixe
apenas de um dos lados do
barco. Parecia-lhe isto uma
prova irrefutável do quanto
Deus esteve errado na concepção do universo. Resolveu
mudar para ameijola.
Voltei à carga: Lisa, já viste bem o teu estilo de pesca? Tens a linha toda solta,
logo não detectas as picadas.
Quando vais para ferrar, fazes aí uns jeitinhos que são
tal e qual a expressão corporal do John Travolta a dançar
música Disco. Pescas com
a ponteira para cima…logo,
quando o peixe pica, o que é
que fazes a seguir? Sobes a
um escadote? E se por acaso
reparares como a Vénus está
a pescar e a obter resultados
tão bons?
_Sim, ela está ali caladinha
que nem uma estátua, mas
tem o balde cheio. E logo ela,
que faz a depilação com Gillete! De momento, está-me a
passar a perna na quantidade
de parguetes e bicas. Mas eu
consigo recuperar isto. Já vi
que ela tem uma chumbada
mais pesada que a minha.
Não quero saber. Mantenho
a minha arte e o saber fazer.
Para mim, ou bem que é com
esta técnica italiana, ou é o dilúvio. Vou é mudar de anzóis.
E continuou a insistir nos
erros técnicos que são correntes a tanta gente. Não há
muito a fazer nestes casos,
apenas o tempo pode ajudar
um pouco. Quando se explica
e o pescador não consegue
perceber o que está a fazer
mal, nem vale a pena dizerlhe para se “dedicar à pesca”,
mais vale deixar que entenda
por si, com tempo. Por outro lado, têm uma vantagem:
cada peixe é uma grande alegria, e motivo para fazer uma
tatuagem. Há tantos pescadores destes, que ando com
a ideia de abrir um salão de
tatuagens temáticas. Agradame pensar em trabalhar tatu-

agens de sargos, alforrecas,
besugos ou chocos. Tenho
para mim que será sempre
mais fácil desenhar um sargo
a tinta da China no braço de
alguém, do que explicar como
pescar uma dourada a alguém
que não tem jeito nenhum. É
quase sempre uma questão
de técnica errada. De resto,
isto de pescar douradas é
simples, não deve ser tão difícil quanto, a bordo de um barco instável e naqueles dias de
vagas altas, uma turista belga
tentar fazer um eyeliner( risco nos olhos), com um lápis
preto. Assumo que um bom
pescador de douradas até
pode nem as encontrar, poitar
o barco num sítio ruim, e voltar sem peixe para casa. Não
vem mal ao mundo por isso,
as consequências não são
graves, para além do habitual
vexame na chegada ao porto.
Mas a turista belga pode perfeitamente vazar um olho com
a ponta afiada do lápis.
Lisa voltou à carga: _ Vitor,
isto vai por número de peixes,
ou por peso? Vai lá contar
quantos peixes ela tem.
_ Bom…na verdade temos
de voltar, o vento vai começar
a soprar, e este é o momento
certo para navegarmos para
a costa sem termos de levar
uma sova de ondas. Vamos
ter de acabar.
-O quê?! Então agora que
eu estou a recuperar terreno?
Olha para esta abrótea enorme!...Tem os lábios carnudos,
parece que levou botox. Mais
uma ou duas horas e eu ganho isto.
_ Não, eu conheço o filme.
Há pessoas que não se importam de ficar aqui a pescar até
de noite, iscando os anzóis à
luz de fósforos. Para além disso, estás com 12 peixes e ela
tem 64 peixes, ….Lisa, não
tens hipóteses.
_ Bom, …eu detesto perder. Se estamos quase iguais
em peixes, e não queres ficar
mais tempo, …nós as duas
não podemos desempatar isto
fazendo um braço de ferro…?
Vitor Ganchinho

