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O tempo não estava nada famoso. Há dias que não parava de chover, com muita intensidade
e muitas terras estavam já sem luz eléctrica há muito tempo e outras nem acesso tinham por
causa da queda exagerada de chuva.
O Marcolino andava de terra em terra a tentar ajudar, ou pelo menos era o que dizia, mas as
más línguas contavam coisas que não eram propriamente abonatórias, de desvios de objectos
e de dinheiro, no meio da confusão e da desordem.
O Marcolino regressou de uma dessas viagens pelos caminhos da desgraça, com uma
história para contar, que ao entrar numa aldeia, debaixo do temporal inclemente, já ao
anoitecer, embora pudesse dizer que estava noite cerrada, tal o negrume do céu, não via um
palmo à frente do nariz, entrou numa das casas, a chamar pelo Lopes, um velhote que morava
lá. Ninguém lhe deu resposta e por isso, apesar da escuridão total, empurrou a porta e entrou.
Já não tinha qualquer carga na lanterna nem no telemóvel e por isso avançou pela casa, às
apalpadelas, tentando chegar ao idoso, que podia precisar de ajuda. Então, o céu foi riscado por
uma descarga eléctrica, cuja luminosidade o cegou por completo durante minutos. Mas isso não
impediu de continuar a avançar sempre e foi então que viu o velhote estendido num canto
escondido do quarto, com ar assustado e os olhos muito abertos.
Logo pensou que o pobre homem morrera de pavor e assim confirmou, quando chegou mais
perto. Coitado, não conseguiu resistir.
Veio embora para alertar as autoridades que mais tarde verificaram que o homem foi morto,
afinal, por uma pancada desferida em plena cara, com muita violência.
Marcolino dizia que não era assim, que ele não estava assim quando o viu e que a pancada
só podia ter sido depois de ele ter confirmado que ele estava mesmo morto. Alguém lá fora
depois dele sair e fizera aquele lindo serviço, certamente para se vingar do velho…
A – O Marcolino contou a história certa;
B – O Marcolino inventou toda a história;
C – O Marcolino mentiu na sua versão;
D – O Marcolino não podia entrar em casa do velhote.
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ENVIO DE SOLUÇÕES
Data limite: 30 de Junho de 2018.
Endereços:
× por correio electrónico para pessoa_luis@hotmail.com, luispessoa@sapo.pt ou
lumagopessoa@gmail.com;
× por correio postal para Luís Pessoa, Estrada Militar, 23, 2125-109 Marinhais.
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