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1 de abril
O tempo está ótimo, começaram as férias da Páscoa, a maioria 

das pessoas com quem me cruzei nas ruas de Campo de Ourique, onde 
vim buscar uma encomenda, parece satisfeita. Mas eu continuo abati-
do. Se quiser ser rigoroso, diria até que me sinto como que anestesiado 
há mais de seis meses. Nada me interessa, nada me motiva e, de certo 
modo, nada me desgosta. Mantenho-me à toa, sem fome, sem alegria, 
sem raiva, sem projetos. Só me apetece dormir, e durmo mal. Pois bem, 
ontem comecei a ficar farto de mim. Nunca me tinha ocorrido que fosse 
possível alguém embirrar consigo próprio, mas pelos vistos sucede e se 
calhar mais frequentemente do que eu pensava.
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Hoje de manhã, levantei-me com vontade de sacudir a alma à 
maneira de quem sacode um pano para o libertar do pó. Tomei duche, 
vesti-me, saí de casa, fui ao café, sempre a interrogar-me: «Estou a con-
seguir?», «Vou conseguir?». De vez em quando parecia-me que sim, de 
vez em quando parecia-me que não. E a imagem de Sara a emergir da 
bruma, que tormento. O meu erro foi amor em excesso. Não se pode 
gostar tanto de ninguém, pois, caso haja uma rutura, a pessoa afunda-
-se. Afundei-me. Maldita Sara. Para arejar ideias, mudei de bairro, fui 
ali para as bandas do Largo da Graça. Quando dobrei a esquina, o sol 
bateu-me em cheio na cara. Baixei as pálpebras, desviei-me, por pouco 
não caía em cima de um carrinho de bebé, a mãe ficou furiosa e disse 
tais disparates que por um momento me deu vontade de rir. Depois, 
bem depois e já noutro bairro, é que aconteceu aquilo que funcionou 
como hipótese de luzinha ao fundo do túnel. Bom, não estou certo nem 
seguro de que haja uma luz ao fundo deste túnel escuro, frio, árido onde 
mergulhei no dia em que Sara me deixou. No entanto, tenho esperança. 
Era bom. Oxalá. Não escrevo aqui o que aconteceu, porque em deter-
minadas situações é preferível ser discreto, não fazer alarde, não cantar 
vitória. Quem canta vitória, não raro atrai azares. Fico-me com a espe-
rança, guardo segredo.
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2 de abril
Passa da meia-noite, portanto já estamos a 2 de abril. E eu às 

voltas na cama, sem conciliar o sono. A barulheira infernal de carros e 
motos rua acima, rua abaixo incomoda-me. A estas horas, devíamos ter 
sossego, não temos. Que maçada. 

Fui espreitar à janela. Porquê tanto movimento? Talvez haja por 
aí alguma festa ou então um concerto, mas nem ouço música ao longe, 
nem chegam até mim as batucadas que se expandem fazendo vibrar os 
tímpanos em latitudes impensáveis, pelo que concerto não será.

A insónia impôs-se, veio para ficar e não resulta apenas de ruídos 
inoportunos. Agora, a par da imagem de Sara, que avança e recua na 
minha mente a um ritmo sincopado, uma outra dança, balança, agita-se 
e obriga-me a pensar. Como não quero nomeá-la, pelo menos para já, 
cinjo-me à fachada do prédio que me inundou o campo visual naquele 
ápice, naquele instante fulminante que me deixou de cabeça a andar 
à roda.
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Instante fulminante rima, o que só se tolera na poesia. Terei de 
encontrar outra expressão que signifique o mesmo. Amanhã penso nis-
so. Para já, descrevo o prédio. É antigo, provavelmente do princípio do 
século xx. Tem a fachada coberta de azulejos, que obedecem a um pa-
drão típico da época. As janelas são de madeira, convidam a adivinhar 
quem se distribuiu pelos diferentes pisos e é uma tentação atribuir aos 
habitantes histórias de vida complicadíssimas, que, se engrandecem  
e glorificam uns, descambam em tragédia para outros. Como é óbvio, 
nada sei sobre quem mora naquele prédio, mas fiquei curioso. Será 
possível levantar uma ponta da cortina e estabelecer contacto com os 
do rés do chão? Do primeiro andar? Do segundo? Ou do sótão? Vere-
mos. Uma única conclusão pude tirar sem receio de engano: o prédio 
foi restaurado recentemente e por mão talentosa, pois ficou impecável. 
O que aliás se tornou uma espécie de cartão de visita da nossa cidade. 
Quer ver edifícios bem restaurados? Visite Lisboa. Vale imenso a pena.

Estranho não ter fixado o número da porta. Terei de lá voltar. 
Quando? Assim que amanhecer, não me apetece esperar. Estou inquie-
to, curioso, ansioso. Ou seja, sempre se acendeu uma luzinha ao fundo 
do túnel, para me arrancar da tremenda letargia a que estupidamente 
me entreguei durante séculos. Séculos que, na verdade, foram meses. 
Mas, como diria o poeta… que poeta? «E por vezes, os dias duram me-
ses.» Palavras sábias, é mesmo assim, confirmo. Mas adiante. Voltemos 
ao prédio. Ao lado há uma lavandaria, e do outro lado um pequeno 
restaurante de nome impronunciável em português. Para o que tenciono 
fazer, podem dar jeito.
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5 de abril
Fiasco, fracasso, insucesso, malogro? Tanto faz. Seja qual for a 

escolha, aplica-se ao que resultou da minha incursão em busca do único 
agente capaz de perturbar o meu sono letárgico de seis meses. Tinha 
resolvido não ir mais longe na descrição desse agente porque, embora 
disfarce, sou supersticioso. No entanto, reconheço, bastaria alguém ler 
o que escrevi sobre o assunto, para perceber que o dito agente é nada 
mais, nada menos do que uma rapariga. Bonita? Francamente não sei.
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Mal a vi, mas vi o suficiente. Baixinha, magra, de roupa justa em tons 
de caramelo desbotado, uma figura elegante. Mas creio que não se tor-
naria notada se não fossem os extraordinários olhos pretos, de pestanas 
grossas e longas, muito pretas, sob sobrancelhas espessas, pretíssimas. 
O conjunto, na face pálida, quase transparente, revoluciona-lhe as fei-
ções, que, de vulgares, passam a excecionais.

Não, não me apaixonei à primeira vista, mas fiquei curioso, quero 
saber quem é, como se chama, se usa ou não usa perfume, qual é o tim-
bre da sua voz. E hei de conseguir. Como? Insistindo. A primeira vez que 
lhe pus a vista em cima, vinha a sair do tal prédio forrado de azulejos.
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Não sei porquê. Convenci-me de que mora ali, e mora. Rondei-lhe a porta  
a segunda vez que a vi; ia a entrar, e entrou, usando a chave.

«Pronto!», pensei. «Agora é só decidir-me por uma abordagem 
criativa.»

A imaginação é o meu forte, regressei a casa, meti-me no quarto  
e dei asas a todo o tipo de disparates, acabando a rir à gargalhada, 
para grande espanto da minha irmã mais nova, que entretanto também 
tinha chegado. Somos amigos, a nossa relação sempre foi próxima, 
soube do rompimento com Sara, percebi perfeitamente que se sentia 
solidária e gostaria de me consolar, só não o fez, nem tentou, porque 
eu lhe tinha pedido que não tocasse no assunto. Mas estranho seria que 
não reagisse às minhas gargalhadas. Entrou pelo quarto dentro, qual 
furacão, abraçou-me e literalmente obrigou-me a justificar a hilaridade. 
Ainda resisti, acabei por soçobrar, contei-lhe tudo.
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— É só isso? — perguntou, desconfiada.
— É.
— Juras?
— Juro.
Durante alguns segundos ficou quieta, a olhar para mim. Depois 

disse uma coisa acertada:
— Se por tão pouco já te ris, estás curado, Samuel.
Rebati-lhe as certezas, ela manteve-se firme e disse uma coisa en-

graçada:
— Se a tua rapariga misteriosa fosse personagem de uma das 

histórias para me entreter quando eu era pequena, talvez começasses 
assim: «Era uma vez uma boneca de pano que tinha olhos de veludo 
preto.»

A evocação de outros tempos e dos enredos que criei para ela 
espoletou sorrisos cúmplices e saudades. Carlota ficara de se encontrar  
com uma amiga que vive no Parque das Nações, pediu-me que a acom-
panhasse.

— Não estou com paciência para as tuas amigas.
— Mas podes vir comigo até lá e conversamos pelo caminho.
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Concordei, lá fomos, veio à baila a Páscoa, perguntei se o pai lhe 
tinha dito em que dia tencionava levar-nos para casa da tia Cremilde. 
Ainda não disse. 

Já estávamos em pleno Parque das Nações, rodeados de malta 
a andar de skate, quando me ocorreu consultá-la sobre um assunto es-
pecífico.

— Olha lá, Carlota, o que é que um rapaz desconhecido te podia 
dizer no meio da rua para lhe prestares atenção sem ficares aborrecida?

— Podia... hum... perguntar-me as horas. Ou pedir indicações so-
bre qualquer rua ou praça.

— É uma boa ideia, sim. E depois?
— Depois... depois tinha de dizer mais qualquer coisa simpática. 

Por exemplo, esta zona é bem simpática, não achas?
Rimos os dois, recomeçámos, não sei dizer qual de nós se lembrou 

da solução que acabaria por resultar no mais completo fiasco: pedir  
o carro emprestado ao meu pai. Estou de nariz a pingar, o tempo ar-
refeceu; para poder seguir a boneca de olhos de veludo com calma  
e conforto, pensámos que seria o ideal. O plano era estacionar perto  
de casa dela, esperar que aparecesse, persegui-la discretamente. Por-
que conhecer a morada, vendo bem, não me serve de muito, mas saber 
onde vai todos os dias pode ser útil.
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— Caso vá a um consultório, marcas consulta?
— Podes crer.
— E se for a um cabeleireiro?
— Todos os dias?
— Há pessoas que fazem tratamentos à pele ou ao cabelo.
— Nesse caso, querida irmã, tudo se resolve se for um cabeleireiro 

unissexo. Entro, peço para me lavarem a cabeça e cortarem o cabelo, 
sento-me na cadeira ao lado da dela e faço observações interessantíssi-
mas sobre qualquer acontecimento atual.

Rimo-nos de novo, embalámo-nos a fantasiar, que tarde bem pas-
sada e bem rematada. O meu pai emprestou-me o carro, mas, embora 
eu tenha procedido conforme estava previsto, a perseguição fracassou.

20 21



Estacionei perto e fiquei à coca. Quando ela saiu, liguei o motor, 
arranquei, seguia-a, mas depressa lhe perdi o rasto. Ela ia a pé, eu de 
carro, o trânsito infernal deu-me cabo do projeto. Parado e desesperado, 
só não desatei a buzinar em sinal de protesto porque é proibido e a po-
lícia andava nas imediações. Nunca me tinha ocorrido que uma pessoa  
a andar a pé se despachasse mais depressa do que quem se encontra 
ao volante de um veículo motorizado. No entanto, o que sucedeu tem 
toda a lógica do mundo. A cidade está constantemente engarrafada, 
circular de carro é um tormento e, quando uma rua entope, não se pode 
largar o carro e ir à procura de melhor meio de transporte. Dei por paus 
e por pedras a decisão, injustamente atribuí as culpas a Carlota, mas 
acabei por cair em mim e por me conformar. Demorei horas a libertar-
-me da confusão. 

De volta a casa, reequacionei os planos de encontro forçado. Va-
leria a pena insistir? Ou a boneca com olhos de veludo preto já cumprira 
junto de mim o papel que o destino lhe atribuíra? Ainda não decidi se 
volto a procurá-la. Por agora, respondo ao chamamento da família, reu- 
nida à mesa. São horas de jantar, cheira a boa comida e estou com 
fome. Fome que não me atacava em força há seis meses. Abençoados 
sejam os olhos de veludo!
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6 de abril
Hoje estou aborrecido. Não por causa «dela», pois não a tornei  

a ver e ainda não decidi se continuo a tentar saber quem é, ou se de-
sisto. O problema é outro. Soube logo de manhã que este ano, pela 
primeira vez na minha vida, passamos o fim de semana da Páscoa em 
Lisboa. Que pena! A Páscoa em Lisboa. Que pena! A Páscoa sempre foi 
para a nossa família tempo de estar com a tia Cremilde no alto da serra. 

Quando eu era criança, adorava, divertia-me imenso, tinha ami-
gos na aldeia mais próxima, fazia quatrocentas mil descobertas por hora. 
À medida que fui crescendo, tudo mudou. Em todo o caso, continuei  
a apreciar o programa. A tia Cremilde é adorável, tem uma casa muito 
gira, cozinha divinamente e recebe-nos com uma alegria contagiante.
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Dois ou três dias na serra, a respirar ar puro, a dar longos passeios por 
caminhos solitários, a revisitar lugares repletos de boas memórias, de-
volve-me um não-sei-quê que me faz falta. Compreendo que o meu 
pai de momento não se possa ausentar. O gabinete de arquitetura está  
a abarrotar de projetos, todos fazem serão e trabalham o dobro do que 
seria normal, quando muito poderá suspender a atividade no Domingo 
de Páscoa. Compreendo, mas fiquei desolado e cheio de pena da que-
rida tia Cremilde, que sonha durante o ano inteiro com estes nossos dias 
de férias em casa dela. Não pude deixar de dizer isso mesmo ao meu 
pai, ele prometeu que logo à noite lhe telefona e tentará convencê-la  
a vir a Lisboa. Veremos se aceita. De qualquer forma, ainda que acei-
te o convite, nós não temos nada que se pareça com o fogão a lenha 
que transforma os cozinhados em manjar dos deuses, nem forno de pão 
para cozer broas de milho como não há iguais.

Não poderei rever os amigos de infância nem deitar-me à sombra 
das árvores frondosas que crescem à volta da casa, a ler ou a fazer pla-
nos fantasiosos. Enfim, mais do que aborrecido, sinto-me revoltado. Não 
me sabia tão preso a tradições.

Vou dar uma volta.
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6 de abril, à noite
Em geral, somos nós que tomamos decisões, boas ou más, sobre  

o rumo que queremos dar a nossa vida. Mas por vezes a vida decide por 
nós. Fui dar uma volta, distraidamente encaminhei-me para a «morada 
fatal», não esperava ver a rapariga que me tem povoado os sonhos 
e não vi, mas, quando menos esperava, quem é que saiu do prédio? 
Um rapaz tão radicalmente parecido com ela que só pode ser irmão. 
Tem a mesma pele quase transparente, os mesmos olhos de veludo pre-
to, as mesmas sobrancelhas carregadas. Vestia de escuro, tem um ar 
despachado, aderiu à moda recente das Giras e pedala com grande  
à-vontade. Não sei para onde foi porque não tinha maneira de o seguir.
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No entanto, a sua entrada em cena neste romance que venho construin-
do deu-me ideias. Se ela tem irmãos, talvez seja mais fácil estabelecer 
contacto com um deles para me aproximar. Na desportiva. Ou seja, 
abraçando também a causa do ciclismo. Já vi imensa gente por aí a dar  
ao pedal, sobretudo malta nova, claro. Mas há velhotes que não se fa-
zem rogados. E todos, independentemente da idade, ostentam a expres-
são de quem se sente feliz. Será devido ao prazer que decorre da prática 
de exercício físico? É provável que sim, mas não só. Quem se vê livre dos 
constrangimentos do trânsito e não precisa de andar horas à procura 
de um cantinho livre para estacionar, forçosamente se sentirá mais feliz. 
Nada impede que experimente, vou experimentar, por todos esses mo-
tivos e mais um, que é tentar meter conversa com o irmão da rapariga 
que me interessa conhecer. Veremos se consigo.
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7 de abril
Duas novidades: primeira, a tia Cremilde aceitou o convite! De início  

ficou consternada, depois rendeu-se, chega amanhã. Teremos de lhe 
preparar uma receção em beleza, ela merece. Segunda, já sei como 
proceder para ter acesso a uma dessas bicicletas Giras expostas um 
pouco por toda a cidade para atrair clientela disposta a experimentar. 
Talvez experimente hoje mesmo. Como havia umas quantas Giras dis-
poníveis junto ao Estádio Primeiro de Maio, fui até lá. Antes, porém, dei 
uma olhadela às lojas do bairro de Alvalade para comprar o presente 
que quero dar à tia Cremilde. Tanto por onde escolher!
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8 de abril
A tia Cremilde veio de comboio, fomos buscá-la à estação do 

Oriente. Fez-nos muita festa, cobriu Carlota de beijos, deu-me um gran-
de abraço, parecia contente. Mas, pouco depois de ter chegado, come-
çou a barafustar contra o ar que respiramos. Não admira. Quem está 
habituada à aragem fresca e perfumada da serra, não suporta a atmos-
fera pouco saudável numa cidade de tráfego intenso, como é Lisboa.  
Ainda por cima, desembarcou à hora em que as ruas estão congestiona-
das com filas e filas de carros que não andam, nem para a frente, nem 
para trás, e o ar se torna pesadíssimo devido aos escapes.

— Isto faz mal à saúde, meus filhos!
— Pois faz, tia Cremilde...
— Não quero ofender-vos, mas francamente... francamente...
— Não se canse, tia. Nós sabemos que a cidade sofre de poluição.
— O que me preocupa não é a cidade, são vocês.
Enfim, eu e Carlota não pudemos deixar de lhe dar razão, mas, 

não sendo possível eliminar os poluentes de um momento para o outro, 
procurámos distraí-la. Em casa, à volta dos tachos, sentiu-se melhor. E nós  
também, porque tudo o que ela cozinha nos delicia.
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10 de abril
A casa retomou o seu ritmo normal depois da Páscoa. A tia Cre-

milde foi-se embora e deixou saudades. É uma pessoa especial. Velhota, 
gordinha, risonha, quem não a conheça pode pensar que se parece 
com as personagens secundárias que existem nas histórias, mas não 
é bem assim. Onde quer que esteja, acaba por retomar uma presença 
luminosa, suave, geradora de bem-estar. Quando desaparece, fica um 
vazio. Ficou um vazio e Carlota queixou-se.

— A cozinha parece murcha, e na sala pairam sombras.
— Sombras? De quem?
— Não sei. Talvez dos lobisomens e das bruxas com que a tia nos 

entretinha quando éramos pequenos.
Achei-lhe graça, saímos os dois, ela para casa da maior amiga, 

eu direto às Giras, que afinal também puseram aqui bem perto da mi-
nha casa. Vou passear à volta do prédio forrado de azulejos. Há muitos 
em Lisboa; para mim, no entanto, agora só há um.
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11 de abril
Parece impossível, mas é verdade: aconteceu tudo como eu pre-

via e já sei quase tudo o que queria. Estou radiante. E foi assim: ontem 
ao fim da manhã pus o meu plano em prática, ou seja, fiz um passeio cir-
cular em volta do edifício onde vive a boneca com olhos de veludo. Não 
tinha programado nenhuma tática para a abordar, esperava que me 
ocorresse qualquer coisa se aparecesse. Quem me apareceu na frente 
foi o irmão. Saiu, montou na Gira e vá de pedalar. Fingi que não o tinha 
visto e fui atrás dele, primeiro pela rua, depois por uma magnífica ciclo-
via. Adiante, parou numa esplanada, parei também. Como se dirigiu ao 
balcão, fiz o mesmo. Pedi um café e entendi por bem lançar-lhe um isco. 
Se resultasse, ótimo; se não resultasse, logo se via. Mas resultou.
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Encostado ao balcão, interpelei o empregado:
— Este café está na rota das Giras, não está? Devem parar por aqui 

imensos ciclistas.
O empregado, que era novo e simpático, acenou que sim.
— É verdade. Desde que a ciclovia nos passa à porta, não faltam 

clientes.
O desconhecido que se encontrava ao meu lado meteu-se na con-

versa com naturalidade:
— E eu sou um deles. O sítio é excelente para uma pausa.
Levou a chávena à boca e bebeu parte do café. Para evitar que 

saísse porta fora, fiz-lhe uma pergunta:
— A bicicleta é sua?
— Não. É uma dessas que está à disposição do público.
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— Ah! A minha também. Mas aderi há pouco tempo, ainda não 
estou habituado.

— O que importa é começar, sabe? Depois toda a gente se habi-
tua. Eu, por exemplo, já nem sei deslocar-me de outra maneira.

— Não tem carta de condução?
— Tenho. E costumava pedir o carro emprestado à minha mãe. 

Agora só o faço em determinadas circunstâncias, porque estou farto de 
engarrafamentos.

Embalou-se a fazer a apologia das bicicletas Giras; para o reter, 
prestei-lhe a máxima atenção e, sempre que me pareceu oportuno, fiz 
mais perguntas, algumas francamente tolas, mas eficazes. Assim que 
julguei o terreno preparado, lancei-lhe outro isco.

— Você diz o tipo de coisas que encantariam a minha irmã mais 
nova.
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Ele mostrou-se interessado na observação.
— Que idade é que ela tem?
— Fiz-me de parvo.
— Quem? Carlota?
— Sim, se for a mais nova.
Ria-se, rimo-nos. Mostrei-lhe a fotografia dela no telemóvel.
— É bem gira!
Estava dado o primeiro passo para envolvermos a família no diá-

logo, que fui conduzindo de forma cautelosa. E com êxito. Antes de nos 
afastarmos, saquei-lhe uma quantidade de informações preciosas. Tal 
como eu pensava, era irmão da rapariga que me perturbou sem saber. 
Ele chama-se Gil, ela Gabriela, e uma outra, mais pequena, Gina, por-
que os pais quiseram escolher nomes com a mesma inicial.

Gabriela estuda e tem aproveitado as férias da Páscoa para 
ganhar umas massas como baby-sitter. Também é adepta das Giras, 
os dois fazem parte de um grupo que, além de ter elegido os velocí-
pedes para as deslocações quotidianas, organiza convívios regulares 
nas zonas mais bonitas da cidade. E eu sempre a concordar com tudo,  
a elogiar tudo, a forçar o desafio que acabou por surgir.
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— Queres juntar-te ao nosso grupo?
— Onde?
Indicou-me o lugar combinado e disse que nessa tarde tenciona-

vam fazer uma grande passeata à beira-rio.
— Depois das obras e dos arranjos, aquela zona ficou espetacular. 

O pôr do Sol é sempre diferente, sempre espantoso. Vem ter connosco, 
que não te arrependes.
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Já tínhamos pago, já tínhamos saído do café, conversávamos  
à beira da ciclovia, onde deslizavam outros ciclistas, alguns dos quais  
a pedalar como se disputassem uma corrida, outros serenamente, des-
frutando do passeio. Dois ou três acenaram ao Gil, pareceu-me que uma 
das ciclistas lhe gritou «até logo». Era tão gira que me interroguei. Por 
que raio tinha perdido quase seis meses da minha vida a pensar em 
Sara? Nem sequer é especialmente bonita, tem um feitio difícil, por dá 
cá aquela palha torna-se irrascível, nunca senti que estivesse realmente 
apaixonada por mim, e eu atrás dela a farejar como um cachorro? Nun-
ca mais caio numa patetice semelhante. Tenciono divertir-me, e já agora 
aproveito mas é o convite de Gil para conhecer uma data de miúdas. Se 
Gabriela for a mais cativante, chego-me. Se não for, limito-me ao papel 
de novo amigo e toca a andar. Aliás, toca a pedalar.
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Pouco depois, pedalava eu pela ciclovia, ultrapassei Gil, que ia 
mais devagar. Ergueu um braço, acenou-me e gritou:

— Se quiseres, leva a tua irmã Carlota ao encontro.
«Boa!», pensei. «Irmãzinha para cá, irmãzinha para lá, torna-se 

tudo mais fácil. Vou desafiá-la. Terá é de se render também às Giras. O que  
deve ser instantâneo. Carlota sempre adorou andar de bicicleta no cam-
po, porque não adoraria fazer o mesmo na cidade?»

Anseio pelo fim de tarde.
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11 de abril, à noite
Dizem que as capicuas dão sorte, e deve ser verdade. Onze é uma 

capicua e o dia de hoje não podia ter-me dado mais sorte. Ainda me 
custa a crer, mas sei, sinto, tenho a certeza de que me libertei definitiva-
mente da obsessão por Sara. Nunca me senti tão leve e, em simultâneo, 
tão cheio de energia.

O encontro dos ciclistas à beira Tejo ultrapassou todas as expec-
tativas. De facto, a zona ficou fantástica. Eu já tinha ido há tempos ao 
Terreiro do Paço, mas ainda não tinha visto o resultado final das obras 
que se fizeram em redor. Que bom gosto, que beleza!

Andavam por ali imensos estrangeiros com uma expressão de 
espanto no rosto. Congeminei que, por entre o novelo de emoções es-
téticas, teria despertado uma pontinha de inveja dos Lisboetas. E fiquei 
orgulhoso. Toda a gente diz que há poucas capitais europeias com uma 
sala de visitas idêntica, e eu acredito.
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Fomos os primeiros a chegar ao local combinado. Pouco depois, 
apareceram Gil e Gabriela e foi tudo tão simples e fácil que não pude 
deixar de acotovelar a minha irmã Carlota. Ficámos ambos a saber no 
mesmo instante que Gabriela usa um perfume suave e tem uma voz 
doce. Simpática, creio que simpatizou connosco. Neste primeiro encon-
tro, não houve oportunidade para grandes conversas, por sermos mui-
tos. Melhor assim, porque as raparigas presentes eram todas ou quase 
todas muito atraentes, seria um disparate decidir-me logo de imediato 
por uma. Nestas situações, há que ver, ouvir e pensar bem antes de fazer 
avanços. Carlota e Gil ficaram logo íntimos, mas tipo amigos. Excelente.

Quando o grupo se completou, pedalámos em direção ao Cais 
do Sodré, que estava animadíssimo. Dali seguimos sempre à beira-rio 
até ao velho Cais da Rocha do Conde de Óbidos, onde uma rapari-
ga, essa de olhos verde-água lindíssimos, mas de voz um pouco irritan-
te, propôs que fossemos lanchar às docas. O tempo que passámos ali 
não podia ter sido mais agradável. A apreciar as águas mansas do rio 
acompanhando o vaivém de barcos à vela, a todos apeteceu embarcar  
e navegar rumo a outras partes do mundo. Por isso, talvez por isso, nas 
conversas que se tornaram mais soltas, emergiram os sonhos de cada 
um. Projetos de vida, projetos de férias. Votos pessoais para o tempo 
presente e para tempos futuros.
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Gabriela estava ao meu lado, e não é que falou numa longa via-
gem à Índia que anda a programar desde o ano passado? A Índia é 
também um dos meus destinos de eleição. Começo a desconfiar de que 
não a avistei naquele dia e àquela hora, à porta do prédio onde vive, 
por puro acaso. Estes embates fortuitos têm muito que se lhe diga. Já 
ouvi pares apaixonados ou mesmo velhos casais falarem da primeira 
vez que se viram, como se, naquele instante, o ar estivesse impregnado 
de magia. O ar. Um dos rapazes mais velhos pegou no assunto por outra  
ponta: emissões de dióxido de carbono. Poluição. Aquecimento global.  
É um apologista das deslocações a pé, de skate, de bicicleta. Em nome 
de todos os seres humanos e do planeta Terra. Só há uma Terra. A ma-
neira como fala torna evidente que optou por Ciências, que se preocupa, 
que estuda, que sabe o que diz. Referiu outros países, mais civilizados, 
onde já se tomaram medidas necessárias para reduzir as emissões de 
dióxido de carbono. Havia quem o ouvisse com interesse e numa atitude 
de concordância absoluta. Mas também havia quem estivesse absorto 
e apenas o escutasse ao de leve, talvez devido à magia da atmosfera. 
Observei uns e outros, senti-me bem no meio deles, quero pertencer ao 
grupo.

Samuel Z.
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