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As anedotas
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As anedotas
Assim, anedotas, é o que quiser. Mas são anedotas… Naquele tempo… Agora há
malandrice, mas naquele tempo também havia! Está a perceber? Não é só agora que há
malandrice. Só que era mais escondido! Não é? A gente fazia-a pela calada! Não é? Era,
era pela calada. Porque as anedotas, estas anedotas, não eram as pessoas de idade que
ensinavam essas anedotas à gente, atenção! Era a gente umas com as outras. As mais
velhas, para as mais novas e assim. Mas não era… não era as velhotas que ensinavam a
gente. Eu agora, se for preciso, se as miúdas me pediram para contar uma anedota…
Como eu às vezes vou… vou para os bailarecos, se me pedem: ó Mariana, conta aí uma
anedota, ou isto ou aquilo, eu vou contar. Vou aos passeios, vou contar. Mas naquele
tempo não havia hipótese para isso. Olha lá! Isso é que era bom! Se eu contasse uma
anedota… Jesus! Isso até largavam fogo à gente! As velhotas assim da minha idade,
velhas, como eu, não contavam às miúdas! Ah, está bem, está. Está bem, está…
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