desde sempre que gente com problemas
se muda para as antilhas...

no tempo da navegação à vela,
piratas e corsários procuravam
a zona para aí enterrar o
produto dos seus saques...

aliás, parece que ainda restam bastantes por
descobrir. tenho de falar nisso ao mario...

muitos refugiavam‑se aí entre
duas incursões no continente.
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os bandidos procuravam a zona para se fazerem
esquecer, quando não levavam consigo simplesmente
todo o negócio. contrabandistas de toda a espécie
sempre gostaram do sítio. hoje em dia, os cartéis fazem
aí escala nos seus carregamentos para a europa...

demasiados portos,
marinas, enseadas,
baías, praias, barcos,
em demasiadas ilhas,
para que seja possível
uma vigilância eficaz...

e há que reconhecer
que existem sítios bem
piores. a natureza, o
mar, o clima, a música,
a dança, o rum, as
mais belas mulheres
do mundo... que se pode
querer mais?
frango e arroz,
como se diz na
martinica?...

bait
‑catah...

duas horas e meia de mergulho
por um polvozito da treta que
mal serve de aperitivo a um
homem normalmente constituído...
felizmente que não dependemos
da tua pesca para comer, mario,
ou já tínhamos morrido de fome.

desculpa?
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pelo menos, assim, não é só peixe. já estou por
aqui de peixe dia sim, dia sim. dava tudo por um
bom asado argentino. sentar‑me à mesa duma
parrilha, perto de casa, em buenos aires, e
mandar vir um bife do tamanho de uma tampa
de esgoto e uma travessa de batatas fritas,
juntamente com um vinho de salta.

as ilhas granadinas. não têm
uma gota de água potável. não é
incrível deus nosso senhor criar
um sítio tão bonito e esquecer‑se
da água potável?

de qualquer forma, estamos quase sem água,
por isso temos de partir e reabastecer.
nessa altura, pago‑te uma boa refeição.
em todo o
caso, é uma
coisa do
outro mundo,
não?

é só mais uma prova de que
deus não existe. a natureza
é como é. mas, enfim, onde
vamos agora, capitão tango?

ao sítio mais próximo? curaçau?
lá, podemos passar despercebidos,
reabastecer e voltar, sem sermos
tidos nem achados...
porque
não...
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o quê?

À SOMBRA DO PANAMÁ

curaçau, alguns
dias depois...
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atum, espadarte, dourada...
não é possível! a nossa
única noite em terra e não
há um único prato de carne!

esqueceste‑te do polvo
com azeite. pensava
que gostavas de polvo!

nem
acredito!

desculpem incomodar, mas não
pude deixar de ouvir. se querem
comer carne, há um sítio bom —
é o único por estas bandas.
posso dizer-vos.

ah! até que
enfim um
homem de
bom gosto!
sou todo
ouvidos.
bebe um
copo
connosco?

com todo
o prazer.
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engraçadinho. bom, nesse
caso, vingo‑me no vinho. mas
de certeza que não é tão bom
como o argentino. quando
voltamos a buenos aires, hein?

e você
é?

é a dois minutos daqui.
segunda à direita,
seguindo por ali.
chama‑se «são paulo».
são brasileiros. vão lá
da minha parte e serão
bem servidos. aqui, é
sempre melhor ser
recomendado. permite
evitar o tratamento
reservado aos turistas.

charles muller,
cidadão francês.

já tinha
reparado
no sotaque!

viajan
‑tes...

inevitavelmente!
e vocês?

... argentinos. andamos
por aí, a conhecer o
país.... vida livre...
chamo
‑me juan,
ele é o
franco.

encantado. à vossa! passear
é ótimo, sem pressa. e pouco
habitual, hoje em dia. bravo!
então e a próxima escala é onde?
façam‑me sonhar!

zarpamos amanhã rumo
ao panamá; depois, não
sabemos...
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enfim, desde que evitem os
recifes, os bancos de areia, os
corais, as baleias e os navios!
ah! ah! ah! e
qual deles é o
mais perigoso,
quanto a si?

os navios. sobretudo os porta‑contentores.
vêm para cima de nós sem nos verem e não
param mesmo que nos afundem. verdadeiros
perigos públicos. e há imensos do lado do canal...

que ideia esta de fazerem
copos tão pequenos!
e o que faz
aqui, em
curaçau,
senhor
muller?

trate‑me
por charles.

obrigado,
charles.

sabem que mais,
o asado fecha cedo,
é melhor irem indo.
e não se esqueçam
de dizer que vão da
minha parte. monsieur
charles, o francês. eles
conhecem‑me. as bebidas
são por minha conta,
tenho todo o gosto.

adeus,
charles.

realmente
simpático,
este
francês.

queres tu
dizer, para
francês?

também.
simpático para
francês, e
simpático, ponto.

pois.
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vamos, mario,
de pé! está na
hora!

na hora de quê?
combinámos alguma
coisa? vamos para algum
lado? agora temos
horário de escritório, é?

por acaso
apetecia‑me ir
dar uma volta.
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então
encontramo‑nos
no supermercado.
não me apetece
arrastar‑me
por aí sozinho
enquanto tu vais
às compras, que
diabo!

encalhaste aí que nem um
baleote numa praia do
chile, quando temos milhões
de coisas a fazer. mexe‑te!

tem
telemóveis
pré
‑pagos?

isso, prefiro não te
dizer, hermanita. era
só para saber como vai
tudo aí em buenos aires.

mónica?
mario? és
tu? onde
estás?

vai tudo bem,
exceto estarmos
preocupados
contigo.

sim. a polícia não tem nada
contra ti. não és procurado.
disseram‑mo os teus amigos
polícias. e ninguém nos fez
perguntas, nem nos seguiu, nada.
ótimo, então.
e o diego, como
é que ele está?

não te inquietes,
está tudo
bem. sabes
se as coisas
acalmaram?
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está bem. está
aqui ao pé de
mim. quer‑te
falar.

tio mario?
estás bem?
sei.
está
comigo.

estou,
diego. e tu?

tudo bem.
sabes onde
está o
tango?

posso
falar com
ele?

bom, quer dizer,
ele está comigo,
mas não aqui
agora. queres
dizer‑lhe
alguma coisa?

nada de especial.
vocês voltam depressa?
tio, diz‑lhe que gostava
de vê‑lo.

eu digo, prometo.
eu volto a ligar.
hasta luego,
diego. toma conta
da tua mãe.
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ui, ainda bem que
foste às compras.
um polo como esse,
era uma pena não
aproveitar!
estás armado em
polícia da moda?
bom, eu queria era
perguntar‑te onde
vamos agora.
lembrei‑me das
galápagos. são
isoladas, selvagens e,
ao que parece, de uma
beleza indescritível.

pois, só que eu já tenho
a minha dose de barco.
preferia regressar
a buenos aires.

olha só aqueles
três mecos diante
do nosso barco.

são
teus
amigos?

dir‑se‑ia que procuram
algo. ou alguém. olha
a roupa deles. coldres.
tens a
tua fusca
contigo,
mario?

não.
diz‑me
que tens
a tua.
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isso é que
era bom!
então e o meu
polo novo?
tenho. ao
mínimo gesto
suspeito
deles, saltas
para a água.

posso
ajudar‑vos,
cavalheiros?

nesse
caso, boa
sorte.

procuramos
uma pessoa.
...
mas não
é você.

boa tarde,
meus
senhores.
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