
algures na cordilheira dos andes.

o que é bom no deserto  
é não haver ninguém...

exatamente o que procurava: paisagens 
magníficas, espaço, um clima agradável 
e, sobretudo, paz. tranquilidade. solidão. 

vazio. podemos andar horas sem nos 
cruzarmos com ninguém. é quase 

como no oceano...
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Um oceano de pedra...
Desde que aqui estou,

não me apetece ir 
para outro sítio.
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Toma lá isto. A tua mãe devia ter-te 
ensinado que não se deve incomodar as 

pessoas quando estão a mijar. E não se deve 
ficar a olhar. É má educação.

Hola 
amigo!

Isso mesmo, sai 
daqui. Posso estar 

sossegado um 
segundo, ou não?

. . .

¿Qué tal?

Hi,
hi, hi!

Não se acredita! Há 
duas horas que não 

via ninguém, paro para 
urinar e sai -me logo um 
índio de trás de um cato!

Para onde diabo 
tenho de ir para 

me deixarem 
em paz? Para a 

Antártida?
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Sinto -me bem aqui...

UM OCEANO DE PEDRA
Sou um gringo um pouco estranho, que 
não sabem exatamente de onde vem, o 
que faz ou de que vive, com dinheiro e 

passatempos divertidos, e que não recusa 
dar uma ajudinha de vez em quando.

Consegui ser aceite. Tenho dado algumas ajudas 
ao hospital. Modestas. Regulares. Discretas. Úteis. 
Pequenas ajudas aqui e ali. sempre discretamente. 
Ninguém precisa de saber. E nem sempre de dinheiro. 

Há quem saiba bem isso...

Vou pagando uns copos aqui e ali, 
digo piadas e rio -me das deles...

Sinto -me em casa. As pessoas 
vão -se apercebendo disso, 

aceitaram -me pouco a pouco. 
E sentir -me em casa como me 

sinto é algo que não me acontecia 
há muito tempo. Talvez mesmo 
nunca me tivesse acontecido...
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Como dizia, tudo isto 
é novo para mim. 
Mas é sincero...

E, claro, 
há a Agustina.

Buenas 
tardes, 

señorita.

Preferes 
que te abrace 

antes ou depois?



Depois.
Com a poeira 
que deves ter 

engolido, deves 
ter a língua 

como um bocado 
de cartão.

Está 
tudo 
bem.

Meu Deus, 
Agustina, 
não vou 

conseguir 
esperar até 

à noite. Não precisa-
mos de espe-

rar. Vem.

Agustina é viúva. 
Todos os dias agradeço 

a Deus a boa ideia 
de ter chamado tão 

cedo o marido... antes 
que ele lhe tivesse 
posto cinco ou seis 

filhos no colo...

Sim, 
decididamente, 
gosto mesmo 
disto aqui...
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Alguns dias mais tarde...

Ah!
Este sítio promete, 
não achas, Diego?

Eu 
não sei.

Vê bem aqui, vou dar 
dar uma vista de olhos 
um pouco mais longe.

Quando falei em passatempos esquisitos 
era a isto que me referia. Percorrer 
as montanhas à procura de pontas de 

flechas incas ou de fragmentos de louça 
ou cerâmicas. Ocupa -me e interessa -me.

As pessoas da-
qui acham isso 

bizarro, ou 
mesmo um pou-
co tonto, mas 
nada verda-

deiramente os 
espanta num 

gringo. 
E enquanto não 

lhes causar 
problemas...

Há mesmo 
quem mos 

venha trazer 
quando 

encontra...
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Bravo, 
Diego. bela ponta de flecha. Tens 

olho. Vais ser um grande 
arqueólogo, sabes?

É antiga?

Sim. Pela pedra e pela 
forma. É muito antiga. 

Vou verificar. Mas 
continua a procurar 

porque deve haver mais.

E depois, 
o que vais 
fazer com 

isto?

O que é
que vou 
fazer?

Sim. Uma
ponta de flecha 
velha vale assim 

tanto?

Não se trata de dinheiro, 
Diego. Algumas dessas 

pontas de flechas podem ter 
milhares de anos. E podem 
ensinar -nos muito sobre 
o que eles sabiam fazer.

E mais, é um bocadinho de 
História, um vestígio da 
época pré -colombiana. 

A época em que os teus ante-
passados aqui viveram antes 
de os europeus cá chegarem.

E os teus 
não?

10



Não. 
Eu não sou 

daqui, sabes 
bem.

Não lhe ia dizer que era uma época em que muito pro-
vavelmente os meus antepassados trucidavam milha-

res dos dele... Diego é um rapaz inteligente, que vive num 
mundo em que a história e a cultura não contam muito, 

mas tem muito potencial e eu receei adiantar mais.

Eu também 
sinto, algumas 
vezes, não ser 

daqui.

É normal, na tua idade também 
passava o tempo todo a imaginar que 
os meus pais não eram os meus pais 

e que os verdadeiros, que eram ricos, 
bonitos e inteligentes, claro, viriam 

um dia procurar -me e levar -me para 
viver uma vida formidável com eles. 
Mas nunca ninguém me veio buscar.

Ah! Ah! 
Ah!
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O Anselmo 
tem um carro 

novo? Claro que 
não. Passa o 

tempo a dizer que 
não tem dinheiro 

para isso.

Então tem 
visitas. Por isso 
deixo -te aqui.
Até à próxima, 

Diego.

É esta a minha nova vida. 
Manter -me afastado. 

Ser prudente. Agustina, 
Diego, o pai, a gente da 
aldeia e dos arredores, 

e é tudo.

E por mais es-
tranho que possa 
parecer, sinto -me 
bem assim. Quem 

imaginaria?

Socorro!

Anda cá, 
miúdo!
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O que é que 
se passa, 

Diego?

Desce do cavalo 
sem te armares em 
esperto e sigam ‑me 

os dois!

Vejam 
lá quem 

encontrei 
rapazes!
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O que é que 
eles querem, 

Papá?

Não tenhas 
medo, 

Diego, isto 
resolve -se. Sim, vai tudo 

correr bem, 
«Papá».

O que é que 
querem?

Este tipo sabe o que queremos. 
Mas tu, quem és tu? O que 

queres daqui?

Eu não tenho nada 
a ver com isto. 

Moro ao lado, é só. 
Mas o miúdo não 

tem necessidade de 
assistir a isto.

Já assistiu 
a muita 

coisa, não?

14



Diego, vai levar os cavalos à 
estrebaria. Vai correr tudo bem.

Sim, vai 
tratar dos 

cavalos 
miúdo.

Anselmo, 
o que se 

passa aqui?

sem 
pressa.

São ladrões, mas não 
tenho nada para levarem.

Cala a boca monte 
de lixo. Já devias 
estar morto, não 
abuses da sorte.

É dinheiro que querem? 
Se for dinheiro posso 

dar -vos algum. Ele não 
tem, deixem -no em paz.

Ah sim? Ele não tem 
nada e tu queres 
dar -nos massa? 

Vocês têm graça, os 
dois! Ou então não 

sabes mesmo o que se 
passa aqui.

Vives aonde? Onde 
escondes essa  massa 

que estás dis posto 
a dar para ajudares 

o teu vizinho?
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