ponte rumichaca, fronteira colômbia‑equador
sabias que esta ponte
foi construída pelos
incas? rumichaca,
em quechua, significa
rumi, pedra, e chaca,
ponte.
ponte de
pedra,
é?

é. e ainda está a uso.
muito hábeis,
os incas, não?

a construir não
eram maus, em
questões de nomes
é que não perdiam
muito tempo.

bolas, tango, nem imaginas como
estou contente por viajar em
terra firme! paisagens que
mudam, gente, aldeias, parar num
restaurante ou num bar de vez
em quando, dormir numa cama
a valer, com um bom pequeno
‑almoço... o bem que isto me faz!

quanto a mim,
contento‑me com
termos atravessado
o darién e a colômbia
sem sobressaltos,
nem maus encontros,
nem nada...

a colômbia já não é o que
era, sabes. o escobar, os
cartéis que traziam o país
a ferro e fogo, já sem falar
das farc, que raptavam e
matavam por dá cá aquela
palha, tudo isso acabou.
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pois. mas, mesmo assim,
há um ror de gente com
quem não me apetece
cruzar... o equador é
mais tranquilo.

Ai, desculpa arrefecer o teu
entusiasmo, mas acho que
não estás a par: o equador
sofre de graves problemas.
as farc reconverteram‑se
ao tráfico de droga e fazem
explodir carros e casas dos
dois lados da fronteira, a fim
de a controlarem... a coisa,
aqui, está quente.

lá estás tu! não
chego a saber se o
fazes para me minar
o moral, ou se és
simplesmente uma
ave agoirenta.

nem uma coisa nem
outra. mantenho‑me
a par das questões
mundiais, só isso. homem
prevenido vale por dois.
e recordo‑te que, de
nós dois, tu é que tens
os azares, e eu é que te
safo das encrencas.

pois. mas, enfim,
mesmo assim, sinto‑me
melhor no equador do
que na colômbia.
um dia hás de explicar-me o que há no
teu passado que te faz temer tanto
a colômbia, que é um sítio magnífico,
na minha opinião. será uma mulher?

entre
outras.
eu
sabia!
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é um bocado
mais
complicado
que isso.

e, por isso,
achas que
eu não
compreenderia?
não é isso,
mas há coisas
que poderiam
desiludir‑te.

bof, começo a conhecer
‑te, e já percebi que,
contigo, nada é simples.
além disso, quando há uma
mulher bonita envolvida,
as minhas capacidades
de compreensão são
praticamente infinitas,
desde que...

desde que,
o quê?

desde que
tu dês
pormenores
sobre...

olha, ali
em baixo!
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caraças, de
onde é que
estes saíram?
o que é que
eles nos
querem?

não gosto da
pinta deles.
olha lá o da
esquerda.

e
então?

mal barbeado,
atitude desleixada...
não tem um ar
muito católico...

para, mas não
desligues o motor.
vamos ver o que eles
querem. fica pronto
para arrancar.

pega as
armas no
porta-luvas.

saiam da
viatura!
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arranca!
és querido, mas
tenho a fusca
apontada ao
nariz.

acelera,
já disse!

baixa‑te!

DOBRO OU NADA EM QUITO

hijueputas
malparidos!

depressa,
para o
carro!
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paro?
estás
louco?
para!

a mim, um
homem feito...

para, já
disse!

«arranca»,
«acelera»,
«para»...
dir‑se
‑ia que me
estás a dar
ordens...

eu aponto
aos pneus, e
tu ao para
‑brisas, ok?

sim, meu
general...

fogo!
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vamos
bazar daqui,
mario.

boa
ideia.

tremendamente
tranquilo, o equador.
nada a dizer. bem
observado.
tu atrais
o azar,
só isso.

o azar não existe,
tango. só as chatices,
que não param de cair
em cima das pessoas
boas. coisas da vida.
sobretudo da tua.
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seja como for,
há que pôr
quilómetros entre
nós e este sítio.

algumas centenas de quilómetros depois,
e várias horas...

quito! finalmente! sabes o que
vamos fazer, tango? arranjar
um hotel catita, com duches
turbinados, e tudo a que temos
direito. e vamos relaxar
enquanto mandamos trocar
os pneus e fazer a revisão
da carripana, porque está a
fazer barulhos que não me
agradam, e não me apetece
meter as mãos na massa.

e não vamos
olhar a
despesas,
boa?

de qualquer
forma, o
dinheiro
não é teu.

não sejas mesquinho.
o dinheiro foi para
ser gasto. ah, pois é!
precisamos de um hotel
com cofre. um grande
cofre. para guardar
a massa e desfrutar
da cidade. que dizes?

boa ideia. um
belo hotel
confortável.
olha lá aquele,
tem bom ar, não?
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aaaah! o aroma
do luxo, do dinheiro,
da limpeza... sabe
bem, de vez em
quando.

perfeito,
mesmo.

dois quartos,
por favor.
quantas
noites?

comunicantes?
sim.

não
necessariamente.

ainda
não sei.

sinto que
vou gostar
disto!
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tem uma
caixa‑forte?
para guardar uma
coisa volumosa.

sim, é possível.
mas tem um custo.
sem
problema.

mais tarde...
tu, não sei, mas
eu tenho um
buraquinho no
estômago. quais são
as especialidades
locais, fazes ideia?

llapingachos
e ceviche.

llapingachos.

ceviche, há em
todo o lado. comi
imenso em lima
e noutros sítios.
e a outra cena,
é o quê?

batatas com
queijo. parece
que é muito bom.

que bela
experiência.
e o que se segue?

com tudo o
que meteste
no bandulho,
impõe‑se uma
caminhada.

há um miradouro
de onde se veem os
vulcões antisana,
cotopaxi e
cayambe, alinhas?

vamos a
isso, à visita
turística!
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