
O Trombone

 

UMA OCASIÃO,  no  Beco  das  Sardinheiras,  regressou  o  Tó 
Valente que tinha ido à terra por uns dias. Com a família vinha o tio 
Bento  que  enviuvara  por  essa  altura  e  definhava  de  só  e 
desacompanhado lá em cima. Que passasse ali com eles, no Beco, o 
resto  dos  seus  dias.  O  tio  Bento  suspirou,  acedeu,  e  lá  veio.

E  todos  no  Beco  se  habituaram  a  ver  o  tio  Bento,  à  porta 
sentado,  numa  cadeira  de  palhinha,  por  horas  esquecidas.  À  noite, 
recolhia a cadeira, tomava lugar entre os seus, e depois da refeição, ala 
para a cama de onde saía para, ao nascer do Sol, se prantar outra vez à 
porta.

O Tó Valente desconsolava-se com aquela tristeza do tio. Sabia 
que ao velho faltavam as terras, os animais, o ciclo das estações,  os 
horizontes desimpedidos e temia-se de o ver finar-se, mais cedo que o 
marcado, se continuasse naquele pasmo.

Levaram-no um dia ao Jardim Zoológico, outro dia ao Castelo, 
para que se distraísse e espairecesse. Mas o velho dizia:

- Pois, bichos; pois, pedras velhas - e recaía no seu desconsolo.
Uma noite  o  Tó teve uma ideia.  Lembrou-se de que o velho 

tocava na banda de música da aldeia e que vendera o saxofone, para 
pagar o funeral da tia.  Pensou em comprar-lhe um saxofone e partiu a 
procurar  o  Virgolino  Alpoim que na  altura  estanciava  na  taberna  da 
Marta, a despender aqueles dinheiros que lhe vinham de vez em quando 
milagrosamente.

Era ao Virgolino que o pessoal do Beco recorria quando queria 
coisas. O Virgolino anotava num caderno de capa preta umas garatujas 

esquisitas e dias mais tarde apresentava, por módico preço, o objecto 
pretendido, quase sempre em bom estado. Todos preferiam desconhecer 
a  proveniência  dos  bens  requisitados  e  preferiam  acreditar  que 
Virgolino  tinha  contactos  « com certos  meios  especiais »,  lá  para  a 
Baixa, o que até era verdade. Assim o Tó requereu ao Virgolino que lhe 
arranjasse um saxofone em bom estado, por um preço em conta, já se 
vê.  O Virgolino fez um ar condescendente,  anotou laboriosamente o 
pedido no seu canhenho preto e disse paternalmente ao Tó:

- Conta cá c'o rapaz...
No domingo próximo estava o Virgolino à porta de casa do Tó 

com uma grande caixa preta  debaixo do braço.  Cumprimentou o tio 
Bento e gritou para dentro:

- Ó Tó!
Veio o Tó, veio a família e todos convidaram o Virgolino para 

casa, onde ele abriu o estojo em cima da mesa de jantar. Revelou-se um 
objecto enorme, torcido e rebrilhante, a sobressair de entre veludilho 
azul às florinhas. O Tó aproximou-se, coçando o queixo, sem se deixar 
impressionar com o triunfante - Que tal, hã? - do Virgolino.

- É que isto não é um saxofone, caraças, isto é um trombone, ou 
lá o que for - comentou o Tó com cara de poucos amigos.

- Ah, lá isso tem paciência... - respondeu o Virgolino. - Foi o que 
se pôde arranjar que isto aqui não é forja de ferreiro. E nem calculas o 
trabalhão que me deu. Foi meter empenhos e mais empenhos... E pelo 
preço, caramba, olha que ainda fico a perder dinheiro.
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