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Os burros na vindima 

 Tenho uma fazenda ali em baixo… Agora ela ainda é nossa. Mas tenho uma 

fazenda ali em baixo e o rio, o caminho era isto assim. Eu vinha com três burros. 

Sozinho! Estava aqui uma pessoa que depois ajudava-me a descarregar. Ora, três burros: 

a gente a correr atrás, a correr adiante aos burros… Quando passei pela frente dum, o 

burro torceu-se para o lado do rio – caiu lá dentro com dois cestos de uvas, um de cada 

lado! Caiu lá dentro! Tive que deixá-lo lá. Tive que o deixar lá, trazer os outros aqui 

acima e chegar aqui e, mais o homem que estava aqui, ir lá tirar o outro! Essa foi a 

maior história que eu tive na vindima. Aqui neste campo há um carreirinho por aí 

abaixo – hoje é um caminho largo, hoje é um caminho largo… Mas naquele tempo era 

um carreirinho, aquilo era estreitinho. Eu vou ao burro da frente, não é? Mais aquele 

tempo, deixei aquele passar, passei à frente daquele... Eu, com o passar à frente do 

burro, o burro desviou-se de mim! O burro desviou-se de mim, meteu os pés na borda 

da regueira – pumba, lá dentro! É a maior história que eu tenho da vindima, é essa! Ai, 

ai… Caiu lá em baixo… Das uvas, não se aproveitou nenhuma. 

  


