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O sabor da água
… e ainda hoje lá estou. E depois a senhora, como trabalhava costura, com o calor e
assim, dava-lhe aqueles afrontamentos, e isso assim, e ela gostava de uma pinguinha de
água fresca. Pegava numa bilha pequena de água e dizia assim:
- Ó Maria, vai à Fonte da Pipa buscar uma pinguinha de água.
E eu, toda contente! Mas pensava que a enganava: vinha à fonte aqui abaixo, à
Fonte dos Passarinhos, que era para encontrar a minha cunhada e outras raparigas que
moravam… E toda lampeirinha, estava um bocadinho na brincadeira e depois daí a um
bocadinho disse assim:
- Bem, está na hora de ir para cima, senão ela dá por isso…
Ela não sabia de nada! Não dava pelo tempo. Não era pelo tempo que eu me
demorava, era pelo paladar da água! Ela bebia a água, dizia assim:
- Sua atrevida, foste à fonte lá de baixo! Despeja a água e vai já à Fonte da Pipa!
Ora veja lá se eu não tinha que andar assim! De maneira que fui sempre
passando e hoje ainda lá continuo!
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