
QUEM FAZ DE TOURO?... 

 

O réu seguia por uma estrada dos arredores de Coruche, conduzindo o seu automóvel a uma 

velocidade superior à permitida no local, quando um touro fugido da manada guiada por dois campinos 

na lezíria adjacente galga o talude e lhe aparece de frente. 

Surpreendido e compreendendo que não tinha tempo para parar, o réu dá uma guinada para a 

esquerda, acabando por colher uma senhora idosa que transitava a pé causando-lhe diversos 

ferimentos. 

No dia da reconstituição dos factos sob julgamento, lá estavam no local todas as pessoas que 

interessavam ao caso: o réu e o seu defensor; a infeliz senhora, já recuperada das lesões sofridas meses 

antes; o juiz e o delegado; o escrivão e o oficial de diligências. O que faltava, porém, era a possantíssima 

fera que teria de subir, da várzea para a estrada, em rápida e inesperada correria. 

Todos tinham as suas missões definidas: a vítima colocada já no ponto em que fora atropelada; o oficial 

de diligências medindo as distâncias com uma enorme fita métrica; o escrivão escarrapachado numa 

pedra larga e plana a servir-lhe de mesa, para ir lavrando a acta da diligência; o advogado e o delegado 

prontos a seguir o trajecto que o réu iria repetir… 

Mas o touro…como havia de ser, perguntava o juiz perante a ausência de pessoa ou coisa que pudesse 

representar a fera. 

E então o réu, pessoa simplória, muito compenetrado e preparado para arrancar exclamou deste jeito: 

_ É fácil, senhor doutor juiz! V. Exa. que já está vestido de preto faz de touro. Desce lá para baixo, galga 

de surpresa o barranco e entra na estrada aos saltos. Eu assusto-me, desvio para o lado contrário e, 

sem querer, atropelo aquela senhora… 

Como é de prever, a reconstituição fez-se sem touro. 
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