
   

 

  BB  

PEIXADA REALIZADA 

 

A peixada, composta de peixes assados e ensopado de peixe, já estava sendo cobrada 

fazia tempo. Então chega o momento que a dívida deve ser paga. 

E neste 26 de janeiro cumprimos a promessa e realizamos a tão esperada janta e todos 

daquele setor da empresa foram convidados e ainda melhor: todos vieram.  

Tudo preparado como se deve numa recepção. E então eles realmente estiveram aqui de 

corpo e alma.  

Começamos por volta das 20 horas, com chope e conversas e a chuva deu sinal de vida. 

Maravilha mas foi embora como um relâmpago, desapareceu. 

Vieram com seus esposos e esposas e aproveitaram a noite, num clima muito agradável. 

Aproveitaram a noite. 

A peixada ficou excelente inclusive os acompanhamentos, mas quando estava 

preparando fiquei com medo que não daria o peixe ensopado, afinal viria uma 

devoradora de peixes, pois da última vez ela tinha comido apenas oito vezes do 

ensopado, assim a anfitriã falou “é pouco, vamos fazer mais” e assim foi feito. 

E olha ela tinha realmente razão, o que sobrou foi bem pouco. 

Junto ao pessoal veio uma menininha e na hora da sobremesa disse para a anfitriã: 

- Eu não como esses bolos e doces que elas trouxeram, eu não gosto. O quê que você 

fez? 

- Eu fiz uma gelatina – respondeu então a anfitriã. 

- Então vou comer a gelatina, eu adoro gelatina. Vou comer o que você fez. Não vou 

comer essas coisas que elas trouxeram. 

E comeu uma vez... comeu duas vezes... e ainda mais uma vez. 

Então a anfitriã também comeu um pouco. 

- Tá muito gostosa essa gelatina – Disse então a menininha e comeu ainda mais uma 

vez. 

Depois da janta voltamos ao jardim para bater papo, lugar de onde a chuva que veio 

repentinamente nos tirou. Então lá ficamos um bocado até começar a dar loucura no 

povo e levantarem para ir embora. E daí ficaram poucas pessoas do “peixe esfomeado” 

como foi nomeado o encontro. 
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Então terminamos as 2:30 da madrugada, restando poucos copos para o chope também 

terminar. Depois disto os agradecimentos pela recepção, pela comida, pela companhia. 

“Obrigada W. pela recepção  em sua casa. A noite 

foi muito legal e os peixes estavam uma delícia. 

Tudo perfeito”. 

Mas uma coisa não tá lá muito legal afinal tinha gente que insistia em querer ouvir 

música sertaneja. Aff... 

 

Walter Veroneze 

26.01.2019 

 


