
	
Excerto	retirado	do	livro	“Operação	Desatinos”	

	
	

	
	
[72]	–	8º	Diálogo	de	God	Ufredyón,	O	Paciente	
	
Narrador	—	A	ação	decorre	no	dia	26	de	Agosto	de	1943,	em	Esconjuro	de	Baixo.	Este	é	o	dia	que	
a	população	espera	ansiosamente,	durante	o	ano	inteiro,	para	participar,	de	alma	e	coração,	nas	
festas	em	honra	da	Nossa	Senhora	dos	Prodígios	Custosos.	O	pároco	até	costuma	dizer	quando	é	
entrevistado:	“Se	os	outros	santos	não	atendem,	esta	Nossa	Senhora	não	falha.	Ela	é	do	tipo	ou	
vai	ou	racha!”	God	Ufredyón,	alheio	a	esta	tradição	festiva	(que	lhe	parece	antiquada	e	descabida,	
típica	de	quem	não	tem	nada	verdadeiramente	interessante	para	festejar)	visita,	pela	469ª	vez,	a	
Bruxa	Dugonga1.	Esta	viúva	de	50	anos	vive	ao	lado	da	igreja,	o	que	dá	imenso	jeito,	pois	raras	são	
as	bruxas	que	se	podem	gabar	de	dispor	de	um	segundo	gabinete	de	 trabalho	ao	 lado	de	casa.	
Quando	sobe	o	pano,	a	Bruxa	Dugonga	acabou	de	arrumar	a	cozinha.	Já	puxou	a	cinta	para	cima	e	
deu	 um	 jeito	 no	 cabelo.	 Encaminha-se	 agora	 para	 o	 seu	 cantinho	 preferido,	 onde	 satisfaz	 os	
bruxedos	 encomendados.	 Depois	 de	 ter	 sentado	 os	 seus	 125	 quilos	 num	 cadeirão	 robusto	
(oferecido	pelo	Presidente	da	 Junta	de	 Freguesia,	 em	nome	da	população	da	 vila,	 eternamente	
agradecida	pelas	ajudas	que	tem	recebido)	acendeu	uma	vela	branca	e	um	pau	de	 incenso,	que	
uma	 velha	 cliente	 lhe	 trouxe	 da	 Índia.	 Depois,	 benzeu-se	 e	 começou	 a	 recitar	 os	 preliminares.	
Desta	 vez,	 porém,	 o	 ritual	 não	 decorreu	 como	 tem	 sido	 costume	 ao	 longo	 dos	muitos	 anos	 de	
atividade.	Quando	se	acendem	as	luzes	de	cena:	

	
Bruxa	Dugonga	

(de	olhos	fechados,	cabeça	inclinada	para	trás	e	braços	abertos)	
Evoco	o	meu	querido	São	Judas	Tadeu,	o	bem-amado	São	Pedro	Damião,	a	eterna	Santa	Teresa	de	

Ávila,	o	...	
	

God	Ufredyón	
(sem	cerimónia)	

Quando	acabares,	avisa!	
	

Bruxa	Dugonga	
(depois	de	um	estremeção)	

Credo!	Que	susto!	Quem	é	o	Senhor?	
	

God	Ufredyón	
Não	sou	nenhum	dos	que	estavas	a	evocar.	Nem	sequer	sou	santo,	porque	não	tenho	feitio	para	
isso.	Mas	também	não	sou	polícia	sinaleiro.	Esta	fatiota	é	só	para	não	estar	de	túnica...	E	faz-me	o	

favor	de	apagar	o	incenso,	que	me	faz	tosse!	
	

Bruxa	Dugonga	
(enfiando	o	pau	de	incenso	no	copo	de	água	com	sal	para	enxotar	a	bicheza)	

Oh!	Obrigado,	meu	Deus!	...	Só	pode	ser	um	anjo,	embora	diga	que	não	é!	...	Ui,	e	como	cheira	a	
jasmim!	...	Maravilha!	...	Não	sou	merecedora	de	tanto.	

	

																																																								
1	Convém	esclarecer	que	esta	é	a	forma	como	ela	se	apresenta	publicamente,	nas	ações	de	divulgação	da	sua	atividade.	Na	verdade,	o	seu	nome	de	
batismo	é	Berengária	Bobadela.	



	 2	

God	Ufredyón	
(tirando	o	capacete	e	abanando-se	com	o	leque	que	a	bruxa	comprara	por	causa	dos	calores)	
Desculpa	ter-te	interrompido,	mas	não	há	tempo	a	perder.	Não	posso	estar	aqui	mais	de	cinco	

minutos.	Temos	de	nos	despachar.	
	

Bruxa	Dugonga	
(emocionada	e	com	o	rosto	iluminado)	
A	que	devo	a	honra	desta	visita,	Senhor?	

	
God	Ufredyón	

Nada	de	especial.	Chegou	a	vez	de	voltar	a	falar	contigo.	Já	conversámos	mais	de	400	vezes,	nas	
tuas	vidas	anteriores,	mas	não	serviu	de	nada.	Continuas	na	mesma.	Por	isso,	volto	à	carga!	

	
Bruxa	Dugonga	

(com	os	olhos	a	brilhar)	
Será	que,	finalmente,	vou	aprender	a	fazer	exorcismos	como	manda	o	Vaticano?	

	
God	Ufredyón	

Não.	Ainda	não	é	desta.	O	que	tenho	para	te	dizer	é	muito	mais	importante	do	que	os	exorcismos.	
É	assim:	a	forma	como	exerces	a	tua	atividade	tem	muito	que	se	lhe	diga.	Mas	prefiro	que	sejas	tu	

a	dizer-me	o	que	mais	te	apoquenta.	
	

Narrador	 —	 Apanhada	 de	 surpresa,	 a	 Bruxa	 Dugonga	 fica	 em	 silêncio,	 a	 pensar.	 Passado	 um	
bocado,	quando	God	Ufredyón	já	olhava	para	o	seu	relógio	interno	por	causa	dos	cinco	minutos,	
confessou	o	seguinte.	

	
Bruxa	Dugonga	

(ajeitando	o	sutiã)	
Eu	gosto	de	ajudar	os	outros.	Principalmente	aqueles	que	me	pagam;	os	que	encomendam	
trabalhos	e	depois	não	pagam,	estão	lixados	comigo.	Trato-lhes	da	saúde	num	instante.	O	

problema,	que	muito	me	apoquenta,	é	que	a	clientela	começou	a	desaparecer.	Se	não	fosse	a	
Fenegundes	Fermentelos,	de	Santa	Cruz	de	Pau	Carunchoso,	estava	bem	arranjadinha	da	minha	

vida.	
	

God	Ufredyón	
(continuando	a	abanar-se)	

Já	que	falas	nessa	senhora,	fica	sabendo	que	ela	não	está	nada	satisfeita	contigo.	Casaste	o	Felício	
com	a	filha	dela,	mas	o	homem	não	se	tem	portado	bem.	

	
Bruxa	Dugonga	

O	combinado	foi	casar	os	dois;	não	se	falou	em	manter	o	casamento.	
	

God	Ufredyón	
Não	me	quero	meter	nisso.	O	que	interessa	é	o	seguinte:	que	entendes	tu	por	“ajudar	os	outros”?	

	
Bruxa	Dugonga	

(esperando	que	a	visita	não	lhe	pedisse	para	apagar	a	vela)	
Bom,	ajudar	os	outros...	Está-se	mesmo	a	ver...	é...	
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God	Ufredyón	
(olhando	para	a	vela)	

Sabes,	quer	as	pessoas	que,	como	tu,	evocam	os	santos,	quer	as	outras	bruxas	que	fazem	o	
mesmo	que	tu	fazes	mas,	em	vez	de	santos,	evocam	entidades,	julgam	que	não	precisam	de	se	

ajudar	a	si	próprias.	Estão	muito	enganadas.	Queres	um	conselho?	
	

Bruxa	Dugonga	
(com	as	mãos	postas)	

O	Senhor	diga.	Conselhos	angélicos	são	sempre	bem-vindos.	
	

God	Ufredyón	
Berengária,	tens	de	cuidar	de	ti,	que	bem	precisada	estás.	

	
Bruxa	Dugonga	
(admirada)	

Mas	São	Cipriano	diz	que...	
	

God	Ufredyón	
(um	bocadinho	irritado)	

Deixa	lá	o	Cipriano	em	paz!	Quem	está	aqui	sou	eu!	
	

Bruxa	Dugonga	
(assanhada)	

O	Senhor,	faz	favor,	não	fale	assim	de	São	Cipriano.	
	

God	Ufredyón	
Ó	Mulher!	Sabes	lá	tu	quem	foi	essa	criatura!	Sabes	o	que	leste	nos	livros,	o	que	é	bem	diferente.	

	
Bruxa	Dugonga	

(começando	a	arfar)	
Não	me	estou	a	sentir	bem...	

	
God	Ufredyón	

Já	passa!	E	em	relação	aos	teus	clientes,	sabes	que	mais?	Eles	só	querem	que	tu	faças	o	que	te	
pedem	e	lhes	garantas	que	a	coisa	resulta.	São	tão	atrasados	como	tu.	Tens	de	começar	a	fazer	

como	eu:	abana-os	com	jeitinho	e	afasta-te.	Por	outras	palavras,	larga	a	bomba	e	pira-te,	como	diz	
Lorde	Pers	Pykáçyón.	

	
Bruxa	Dugonga	

(visivelmente	incomodada)	
O	Senhor	veio	aqui	descompor-me?	

	
God	Ufredyón	
(sorrindo)	

Não,	minha	querida.	Descomposta	já	tu	estás	há	muitos	anos.	Vim	dizer-te	que	está	na	hora	de	
ganhares	juízo.	Deixa	de	ajudar	quem	te	paga	e	pára	de	lixar	a	vida	(céus,	ia	dizendo	outra	coisa)	a	

quem	te	prega	calotes.	
	

Bruxa	Dugonga	
(completamente	abatida,	com	a	cabeça	entre	as	mãos)	
O	Senhor	não	precisa	de	desprezar	o	meu	trabalho...	
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God	Ufredyón	

(cruzando	os	braços)	
Ora	vejam	lá!	Que	sensível	que	tu	me	saíste.	Se	visses	o	resultado	da	ignorância	que	contamina	

este	país,	não	te	ofenderias;	calavas-te	bem	caladinha	e	tratavas	de	abrir	os	olhos.	
	

Bruxa	Dugonga	
(pegando	no	terço)	

O	Senhor	vai-me	desculpar	mas	esta	conversa	deixa-me	muito	insegura...	
	

God	Ufredyón	
(admirado)	

Não	sei	porquê?	Estou	apenas	a	alertar-te	para	deixares	de	ser	simpática	para	uns	e	vingativa	para	
outros.	Ser	bruxa	não	é	o	que	tu	julgas.	Tens	andado	a	enganar	toda	a	gente.	E,	o	que	é	pior,	a	ti	

também.	
	

Bruxa	Dugonga	
(choramingando)	

Mas	eu	sou	uma	pessoa	honesta...	Sinto	que	estou	a	ser	posta	em	causa!	
	

God	Ufredyón	
(todo	contente)	

E	estás!	...	Finalmente!	...	Chegou	o	tempo	de	acabar	com	a	impunidade	dos	Taralhoucos.	
Desatinas,	apanhas	no	coco!	

	
Bruxa	Dugonga	

Porque	é	que	os	meus	guias	deixaram	que	o	Senhor	me	visitasse?	Sinto-me	desamparada.	
Apetece-me	invocar	a	minha	mãe,	que	Deus	tem.	

	
God	Ufredyón	

A	tua	falecida	mãe	já	está	noutra.	Deixa-a	lá	em	paz.	E,	olha,	a	desvantagem	de	te	sentires	
insegura	é	ficares	toda	suada.	Estás	as	escorrer,	mulher.	Tens	de	deixar	de	comer	gorduras	e	

coisas	com	glúten.	
	

Narrador	 —	 A	 referência	 ao	 suor,	 que	 empapa	 os	 refegos	 dos	 seus	 125	 quilos,	 faz	 com	 que	
Berengária	Bobadela	passe	do	choramingar	ao	choro	convulsivo,	arrepanhando	o	vestido	ao	nível	
do	 peito.	 God	 Ufredyón,	 encolhendo	 os	 ombros,	 aproveita	 para	 apagar	 a	 vela.	 Passado	 uns	
minutos	(já	ia	em	sete)	a	pobre	senhora	volta	a	conseguir	falar.	

	
Bruxa	Dugonga	
(fungando)	

Estou-me	a	sentir	suja	por	dentro!	
	

God	Ufredyón	
Ainda	bem!	O	tema	da	nossa	conversa	foi	precisamente	essa	sujidade.	Ora,	se	estás	suja,	tens	de	

te	limpar.	Mas	não	podes	ser	tu	a	tratar	disso,	porque	não	sabes	onde	se	concentra	o	lixo.	
	

Bruxa	Dugonga	
Então	quem	será?...	São	João	da	Cruz?	

	
God	Ufredyón	
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Ó	menina!...	Que	achas	que	eu	estou	aqui	a	fazer,	há	séculos,	de	escova	de	arame	na	mão?	
	

Narrador	—	A	pobre	senhora	começa	a	uivar	no	meio	dos	soluções.	God	Ufredyón	abana	a	cabeça,	
assim	como	quem	diz	“Não	há	nada	a	fazer”.	Porque	o	tempo	se	esgotou,	a	sua	poderosa	intuição	
aconselha-o	a	sair	dali	rapidamente	e	a	procurar	um	recanto	deserto	onde	possa	desvanecer-se	e	
elevar-se	para	atmosferas	mais	puras.	E	assim	faz.	Quando	a	Bruxa	Dugonga	se	apercebe	de	que	
está	novamente	sozinha,	funga	pela	última	vez	e	apressa-se	a	reacender	o	incenso	e	a	vela.	Depois,	
como	se	nada	se	tivesse	passado,	inclina	a	cabeça	para	o	céu,	sacode	a	cabeleira,	reabre	os	braços	
e	 recomeça	 a	 lengalenga	 da	 invocação.	 Quando	 se	 sentiu	 no	 ponto,	 começa	 a	 tratar	 de	 um	
bruxedo	em	atraso.	Nada	 relacionado	 com	a	 Fenegundes	 Fermentelos.	A	 coisa	era	 com	a	Dona	
Brites,	que	lhe	encomendara	o	ritual	de	amarração	da	sua	filha,	Briolanja,	ao	Sr.	Benício,	dono	do	
matadouro	Agnus	Dei.	God	Ufredyón	já	não	está	em	cena.	Mas	os	espectadores,	enquanto	saem,	
não	 sentem	 dificuldade	 em	 imaginar	 que	 este	 Colaborador	 Imprescindível,	 novamente	
arrependido	por	se	ter	oferecido	para	ajudar	os	Taralhoucos,	está	a	 ligar	outra	vez	para	Gag	Kôt	
Inhyón,	para	saber	se	há	vaga	no	SPA	da	nave	Num	K’akay.	
	


