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Pelo carreiro a prumo, o caçador do oceano carregava às costas o peixe fabuloso. 
Vinha a muito custo, já porque a subida era puxada, já porque as barbatanas que 
trazia lhe tolhiam o andar. Mas não podia descalçá-las, ficaria com os pés retalhados 
nas arestas dos rochedos se o fizesse. 

Foi marinhando com o maior cuidado, servindo-se dos braços e dos joelhos para 
se amparar na escalada, e ao cabo daquelas alturas inimigas espetou a cabeça ao 
correr do deserto onde estava o carro. 

Fincou-se nos cotovelos, elevando o corpo como um ressuscitado ao sair do coval, 
cresceu entre a terra e o nada e acabou por surgir inteiro, no horizonte do 
descampado. Guida passeava ao acaso, depois de muita meditação - fumando, 
trincando ervas. 

À imagem dos monstros de Bosch, meio homem, meio peixe, o caçador pisou terra 
plana, e era de mostrengo o seu andar mole e de grandes sapatas. Despejou a carga 
no chão, aliviado, e sentiu uma voz correndo para ele: Guida. "Parabéns, parabéns. 

" Que peixe é?" 
"Um mero. Pelo tamanho, já não devia ser criança nenhuma." [...] 
 
Guida gostava de saber que destino iam dar a tão grande e belo peixe. 

"Cortam-se umas postas e mandam-se grelhar." "E o resto?" 
"Dá-se. Deixamo-lo em São Romão." 
"Custa ver uma peça assim esfanicada, não custa? A mim faz-me impressão. 

Preferia deitá-lo ao mar a vê-lo para aí às postas." 
"Claro. E o mar chamava-lhe um figo. Em vez de nós eram os outros peixes que se 

banqueteavam. 
"Engana-se", respondeu Guida. "O mar havia de o devolver à terra inteirinho. Olá. 

Sem mácula nem cheiro. Como um santo patriarca, duzentos anos depois de 
enterrado." 

"Pelo sim, e pelo não, o melhor é a gente comê-lo." [...] 
Homem e companheira comiam encostados ao carro quando passou o velho com 

o perdigoto na mão. Como o tinham visto gatinhar pelos rochedos quiseram saber o 
que houvera. Chamaram-no. 

"Foi por causa deste perdigoto. Tive de ir tirá-lo às rochas." 
"Perdigoto?", acudiu Guida. "Mostre lá." 
O velhote obedeceu. Com muito jeito entregou-lhe a ave e pôs-se de parte a 

presenciar. 
"Tão mimoso, não é? Olhe o biquinho, João. E a penugem? Tão fofinha, tão certa." 
À socapa, o dono do perdigoto fazia os seus juízos em relação aos forasteiros. 

[...] 
Aos solavancos, pisando sulcos e raízes, o carro foi-se metendo no pinhal. 

Quando menos se contava, estacou por falta de largueza e Guida saiu com o 
perdigoto na mão para o ir deixar no meio dumas moitas. 

"Adeus, e juizinho." ' 
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