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Comprar água do mar
E então vêm as pessoas que às vezes nunca viram o mar. E… E vêem o mar, e
tal, e ficam a olhar para aquilo. O mar que, na altura, calhou de estar cheio. E como
levam os merendeiros, levam os merendeiros, depois… Aquilo era uma… uma zona de
muito milho; e vêm comer para trás das dunas. E eles vêm assim… por trás dumas
arrigueiras. Vinham comer. Mas antes de vir comer tinham perguntado ao banheiro que
precisavam de levar um garrafão de água, de água salgada, que era muito boa para os
pés, não sei quê, não sei que mais… E o banheiro disse assim:
- Ah, mas custa-lhe x!... Custa-lhe x. -o banheiro.
O garrafão ainda estava cheio de vinho! Só depois é que vinham buscar!
Pronto…
- Custa-lhe x…
- Não, isto é muito caro. É muito caro…
Mas lá foi… e ainda não levou a água! Veio para trás das dunas comer. Comer –
esvaziaram o garrafão e depois iam então para encher o garrafão. O banheiro disse:
- Não, não, agora só se der x.
Diz o gajo assim… O mar debalou1… O mar na altura estava cheio! O mar
debalou… Diz ele assim:
- Estes gajos é que devem ter ganho aqui dinheiro! [risos]
[Já beberam esta água toda!]
- Estes gajos é que devem ter ganho aqui dinheiro!
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