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ILUSTRAÇÕES SUSANA CARVALHINHOS

Roque & Rola
e Bibi Manuela

O meu dono é um bacano. Tem catorze anos e é exatamente
como eu, mas com mais borbulhas, que a cara dele é um
ai-jesus.
Não sei bem há quanto tempo ele me comprou. Mas, por
solidariedade, resolvi dizer que também tenho catorze anos.
Ele chama-se Sérgio Roque. E eu cá do que gosto é mesmo
de andar sempre a rolar e, por isso, ele resolveu chamar-me
Roque & Rola.
Até aqui, a minha vida tem sido uma maravilha. Sempre
a acelerar, a subir, a descer, salto no ar, viravolta, já está…
Mas há pouco tempo as coisas mudaram muito.
Tudo se tornou muito mais complicado a partir do dia em
que conheci a Bibi Manuela.

Sou um skate de alto gabarito. A tábua é do melhor.
Os rolamentos estão um bocadinho gastos, mas quanto
ao resto nem vos digo. Quem quiser experimentar, basta
pôr-me um pé em cima e aí vamos nós sempre a andar,
sem parar! É o máximo!
Subo qualquer corrimão, qualquer escada, desço ruas
e ladeiras, até parece que vou a voar. Com o meu dono,
posso ir até ao céu.
Nem vos passa pela mona o que se sente quando se vai por
uma daquelas calçadas de Lisboa sempre a descer, a descer,
e lá ao fundo está o Tejo e só nos apetece ir por ali abaixo,
pumba catrapumba! E mergulhar no rio, plof!, e seguir ao
lado dos golfinhos e essa cena toda!
O sítio de que mais gosto é ali junto à Torre de Belém. Mas é
longe e só de vez em quando é que o meu dono me leva até lá.

Olá. Sou a Bibi Manuela, uma bicicleta linda, branca e
cor-de-rosa.
A minha dona chamou-me Bibi por eu ser uma Bibi… cicleta.
Estão a ver a coisa? Não é que eu seja gaga. Até podia ser…
Se ca-ca-calhar até da-da-dava um certo yá-yá-yá minha.
Não sei se estão a perceber… «Yá-yá minha» é assim uma
espécie de «altamente estilosa», que é exatamente o que eu
sou. Mas não gosto de me armar.
Os rapazes ficam a olhar para mim todos coisinhos e, então,
quando acendo o farolim, nem queiram saber. Ficam mesmo
a abanar. Põem-se logo a dizer: «Queres ir comigo dar uma
voltinha?»
Quer dizer… Não é bem comigo que os rapazes querem dar uma
voltinha. É com a minha dona, que, aqui entre nós, é cá uma
giraça… Tem a quem sair, digo eu, estão a perceber…?
Chama-se Sofia Felisberta. Deram-lhe o nome da avó. Mas toda
a gente lhe chama apenas Sofia. E eu fiquei a ser a Bibi, Bibi
Manuela, o nome que a Sofia gostava de ter dado a uma irmã,
se tivesse tido uma irmã. Não a teve, teve-me a mim. E eu até
acho que o nome de Bibi Manuela não me fica nada mal.
Adoro correr a cidade com ela. Sobretudo os jardins e o rio,
ali ao pé da Torre de Belém. Mas não aceitamos a companhia
de qualquer um. Até porque a avó da Sofia é marquesa!
Marquesa Felisberta do Chafariz de Dentro. Por isso, também
sou marquesa e não aceito a companhia de qualquer palerma
que me apareça à frente. Como foi o caso de um skate de
rodas baixas que anteontem se pôs a fazer-me olhinhos
quando fui passear para o jardim ao pé da minha casa.
Não lhe liguei nenhuma. Ainda assim, o palerma pôs-se a fazer
habilidades à minha volta. Zumba para cá, zumba para lá.
Pôs-se a subir os degraus e… Fiquei-lhe com uma irritação…
Digam lá, acham que eu, Bibi Manuela, uma bicicleta de
primeira categoria, da família da Marquesa do Chafariz de
Dentro, ia lá olhar sequer para um skate manhoso como aquele?
Tudo começou a complicar-se num dia em que eu andava
calmamente a passear no Jardim do Campo Grande e ele
chegou-se ao pé de mim, bateu-me uns olhinhos todos doces,
fez umas altas piruetas no ar e bazou a toda a velocidade.

Ainda estávamos a chegar a casa, quando a minha dona
recebeu uma SMS e tive de parar.

Sérgio: Olá, Sofia!
Bibi: Olha este… O que
é que ele quer?
Sérgio: Costumas ir passear todos os dias ao Campo Grande?
Bibi: Já está a querer
saber muito.
Sofia: Foste tu quem ontem
passou a acelerar pela Bé?
Roque: Eu bem te disse
para largares a Bé…
Sérgio: Sei lá quem é a Bé!
Bibi: Olha, não sabes…
Sofia: Aquela com os ténis
brilhantes e uma madeixa verde
no cabelo.
Sérgio: Se for gira como tu…
Bibi: Aiiii… Se ele julga
que leva a minha dona
com bocas destas…
Sofia: Foste ou não foste?
Bibi: Claro que foi.

Sérgio: Passei por ela, e depois?
Também passei por ti…
Sofia: Andas por aí a fazer-te
a todas as raparigas, é?
Sérgio: É diferente.
Sofia: É diferente porquê?
Sérgio: Fiz uma alta cena especial
só para ti!
Bibi: Com aquele skate
não admira. O Roque é
o máximo, mas não posso
estar a dizer, senão ele
ainda fica mais armado
do que já é.
Roque: Com a Bibi Manuela
ali, dei o máximo.
Sofia: Uma cena só para mim?
Para quê?
Sérgio: Para tu topares como sou
um supercampeão! Eu e o meu
Roque & Rola, que me está aqui
a pedir para perguntar se a Bibi
Manuela não ficou de boca aberta
a olhar para ele.
Sofia: Convencido!
Bibi: Convencidíssimo!
Sérgio:
Sofia: Agora tenho de ir.

A minha dona desligou rapidamente, mas só vos digo que
nesse momento até parecia que eu tinha tido um furo na
roda da frente.

Sérgio Roque
Há 46 min
Aqui está o myself em altos voos.
Bé: Uáááááá! És mesmo um craque!
Sérgio: Craque é pouco!
Bé: Eu gostava é que fizesses voos
desses só para mim!
Sérgio: Querias, mas os meus voos
são para outra.
Bé: Eu sei esperar.
Superelvis: És um ganda vaidoso,
meu, mas falta-te substância.
Quando quiseres uma de competição,
arrumo contigo.
Sérgio: É quando quiseres. Só tenho
de esperar pelos rolamentos novos.
Tigo: É melhor que os rolamentos
demorem mesmo a vir. Porque o
Superelvis não te vai dar hipóteses.

Sofia Felisberta
Há 16 horas
Vejam bem estes faróis! E aquele
volante? No Natal a minha Bibi
Manuela vai ter uma surpresa.
Mas eu não lhe disse o que é. Anda
para aí tão nervosa…
Bé: Tu vives só para a tua bicicleta!
Tens de pensar que há mais vida
à tua volta.
Tigo: Deixa-te de tretas! A Sofia
é o máximo!
Bé: Parece que os rapazes andam
todos caidinhos por ela...
Tigo: Só estou a dizer a verdade.
A Sofia é de cair para o lado!
E a Bibi Manuela, mesmo sem
mais acessórios, já é super.

Sérgio: Sofia, vais hoje ao Campo
Grande?

Bibi: Era bom, era…
Se fosse à Torre de Belém,
ainda era melhor. Mas dá
para ver o Roque e é o
que interessa.
Sofia: Porque é que queres saber?
Sérgio: Podia ir ter contigo…
Roque: Yes! Diz-lhe que sim,
vá! Podia ser à Torre de
Belém mas tanto faz, desde
que a Bibi Manuela vá…
Sofia: Ir contigo para quê? Para te
pores a fazer maluquices à minha
frente?
Sérgio: Não. Queria estar numa
tranquila. Gostava de falar contigo.
Bibi: Vá, dona! Aguenta.
Deixa-o um bocado à
espera. Mas não demais.
Sofia: Sou capaz de ir até lá…
Bibi: Boa! É assim mesmo!
Roque: Mais nada!
Sérgio: A que horas?

Sofia Felisberta
Há 2 horas
O sítio de que mais gosto em
Lisboa: o Jardim do Campo Grande.
Dá para passear calmamente,
dar umas voltinhas, conversar.
Lisboa tem muitos jardins. Mas o do
Campo Grande é mesmo super.
Bé: Cá para mim, não andaste a
passear sozinha…
Sofia: Desde quando é obrigatório
andar sozinha?
Bé: Anda aí mouro na costa…
Sofia: Não digas palermices.
Tigo: Queres passear comigo um
dia destes? Há outros jardins
fantásticos! Ao Parque das Nações,
já lá foste? Junto ao Tejo, é o máximo!
Sofia: Gosto mesmo é do Campo
Grande.

Sérgio Roque
Há 2 horas
Hoje, no Campo Grande, com
a Sofia.
Superelvis: Andas todo doçuras,
meu. Já te esqueceste do desafio
que te fiz? Armas-te muito, mas no
fundo és um medricas.
Sérgio: Medricas és tu. Só tens é
a poupa ao alto e muita conversa.
Mais nada. Mas, assim que eu tiver os
rolamentos novos, dou-te um banho
que nem sabes onde vais parar.
Tigo: Tens de escolher, meu. Tens
um skate de alta competição. Vais
desistir de tudo para andares
enrolado com uma atadinha como
a Sofia?
Sérgio: És muito esperto, não és?
Queres ver se lhe deitas a mão…?
Bé: Andas mesmo perdidinho
por ela…
Tigo: Ouve. Meu… O que tu precisas
é de uma garina a sério, das rijas,
uma que te apoie na competição,
como a Bé! Porque é que não vais
dar uma volta com ela?

Sérgio @sergioroque
Amor é voar baixinho ao lado
da pessoa de quem se gosta.
Sofia @sofiafelisberta
Dizes coisas tão bonitas,
@sergioroque!
Sérgio @sergioroque
Tu é que me fazes dizer coisas
diferentes, @sofiafelisberta.
Bibi
Tal dono tal skate…
Bé @betrotinete
Olha só, os dois pombinhos
a arrulharem.
Sofia @sofiafelisberta
Larga-nos da mão, @betrotinete.
Vai à tua vida!
Bé @betrotinete
Não posso estar aqui, não? Vá,
continuem. Quero ver como é que
anda esse vosso namorico.
Sofia @sofiafelisberta
Vai meter-te com outro! Deixa-nos
em paz!
Bé @betrotinete
Olha que ontem era a mim
que ele dizia coisinhas bonitas,
@sofiafelisberta…

Sofia @sofiafelisberta
Isso é verdade, @sergioroque?
É mesmo verdade?
Bibi
Ai, que estamos mal…
Sérgio @sergioroque
Não… Quer dizer… Eu e a Bé
somos amigos…
Bé @betrotinete
Amigos? @sergioroque… Então
e aquele beijo apaixonado que
tu me deste?
Bibi
Pronto! Temos o caldo
entornado!
Sofia @sofiafelisberta
Ai, ele é isso?! Dizes que gostas
de mim, @sergioroque, e andas aos
beijinhos com outra? Adeus! Está
tudo acabado entre nós!
Bé @betrotinete
Chau, queridinha! Vai pela sombra…
Sofia @sofiafelisberta
Estúpida.

E agora? Os nossos donos zangaram-se e eu vou deixar de
me encontrar com a Bibi Manuela…
E ela está tão gira com os novos acessórios. Gosto mesmo
dela. Até temos gostos parecidos, a Torre de Belém, o rio
Tejo… Ela, a princípio, fazia de conta que não me ligava. Mas
eu vi que, mal apareci no Campo Grande, ficou com aqueles
farolins todos coisinhos. O meu dono é mesmo desatinado
de todo. É que a Sofia é uma garina como deve ser. E a Bé
é uma doidivanas, uma estilosa sem juízo nenhum. Mete-se
com todos. E a Sofia ficou mesmo furiosa…

Estava a descansar encostada ao muro em frente à minha
casa. A descansar e a sonhar com o Roque, já se vê. Estávamos
os dois muito encostadinhos a olhar para o rio, junto à Torre
de Belém. De repente, fui acordada do sonho por uma voz
cheia de irritação.

— Bibi Manuela, temos de ter uma
conversa muito séria!
Era a minha dona e estava mesmo
com cara de poucos amigos.
— Andas metida com esse skate
maluco, o Roque & Rola?
Ou muito me engano, ou vem
aí sarilho…
— Somos amigos…
— Sabes quem é o dono dele,
Bibi Manuela?
Mau, Maria, que o gato mia! O dono
é mesmo um grande parvo, eu sei,
mas…
— O Roque não tem nada a ver com
o dono…
— Ai isso é que tem! Ele é tal qual
o dono. Um irresponsável! Só sabe
andar aos saltos. Com aquelas
piruetas, ainda acaba por aleijar
alguém!
Esta irritação é toda porque a minha
dona está às avessas com o Sérgio,
dono do Roque. O palerma do Sérgio
é um namoradeiro… Às escondidas,
andava com a parva da outra.
— Ficas proibida de sair com esse
Roque & Rola, ouviste bem? Ai de ti
que eu saiba que lhe dás um minuto
de atenção.

Os seres humanos são muito complicados.
A minha dona gosta bué do dono do Sérgio. Diz que não,
mas lá no fundo gosta. Só que ele andava com duas ao
mesmo tempo. Ainda por cima, a outra era a foleirosa da Bé,
que não vale um caracol!
Mas o Roque não tem culpa das patifarias do dono.
A minha dona não ‘tá a ver a cena. O Roque é um querido,
tem um coraçãozinho de ouro. Não tem nada a ver com
o dono. Pronto!
Uma vez, até li um poema muito giro do Alexandre O’Neill
que se intitula «História da moral», parece mesmo a história
do Sérgio e do Roque:

Você tem-me cavalgado,
seu safado!
Você tem-me cavalgado,
mas nem por isso me pôs
a pensar como você.
Que uma coisa pensa o cavalo;
outra quem está a montá-lo.

Aí está! Uma coisa é um skate, outra é o dono dele.
Eu também andava enganada. Sempre achei que ele era um
brutamontes. Mas, desde que fomos passear para o Campo
Grande, mudei completamente a ideia que tinha do Roque.
Fomos para de baixo de uma árvore muito linda ao pé do
lago, e ele pôs-se a dizer umas coisas que me tocaram cá no
fundo do coração.
O Roque é um skate maravilhoso. Andava na maluquice
porque não tinha com quem falar de coisas sérias.
Ainda não sei se é mesmo amor o que sinto por ele. Nem sei
bem se sei o que é o amor. Mas só me apetece ir ter com ele
para passear e conversar e assim.
Agora estou entalada. Sei que não devo desobedecer à
minha dona, mas a única coisa que me apetece é desatar
a pedalar para ao pé do meu Roquinho.

Diálogo que nunca aconteceu mas podia ter acontecido entre
o Roque e a Bibi Manuela:
Bibi: Estou tão triste!
Roque: Porquê, querida?
Bibi: Até tenho os travões todos
apanhadinhos…
Roque: Estás doente? Alguém te
fez mal?
Bibi: A minha dona… Por causa do
teu dono proibiu-me de sair contigo… Nunca mais podemos ir os dois
juntos até à Torre de Belém…
Roque: E tu? O que é que lhe
disseste?
Bibi: Não disse nada. Tenho de
lhe obedecer…
Roque: E nós os dois? Isso quer dizer
que não podemos encontrar-nos,
meu amor?
Bibi: Diz outra vez, diz, diz!
Roque: Meu amor, meu amor,
meu amor!
Bibi: Ela diz que és doidivanas,
como o teu dono…
Roque: Adivinhei logo que era por
causa disso. O meu dono foi um
grande idiota. Pôs-se a dar trela
à Bé… Mas deixa comigo. Vou falar
com ele.
Bibi: Diz outra vez «meu amor».
Roque: Meu amor!

Bé
Há 1 hora
A minha trotineta é mesmo o máximo,
não é? Os rapazes do bairro andam
todos atrás dela. E eu também não
estou mal…
Tigo: Estás toda nice.
Bé: Eu não estou, eu sou muito nice!
Tigo: A propósito, que é feito da tua
amiga Sofia?
Bé: Sei lá. Nem me interessa. Deve
andar para aí.
Superelvis: Essa parva só queria
desviar o Sérgio do desporto.
Bé: Ele faz cada viravolta no ar!
Superelvis: Nunca chegou aos meus
calcanhares!
Bé: Mas agora vai voltar à competição. E comigo ao lado até anda
a mil!
Superelvis: Mil quê? Mil quilómetros,
mil metros ou mil centímetros…?
Tigo: q… q… q… q…

Cheguei ao pé do meu dono, o Sérgio, e disse-lhe que
precisava de falar com ele.
— O que é que tu queres, ó marado?
O meu dono tem por vezes uma maneira um bocado parva
de falar.
— Queria dizer que estou apaixonado.
Devo confessar que estava um bocadinho preocupado, sem
saber como é que ele ia reagir.
— Não acredito! O meu extraordinário Roque & Rola
apaixonado?! Alta cena! E quem é a garina que merece
o teu coração, ganda maluco?
— É a Bibi Manuela…
— Aquela bicicleta toda triques, toda cor-de-rosinha da Sofia?
— Essa mesmo.
— Tens bom gosto, companheiro. A Bibi é um brinquinho.
— Por acaso também acho. Só que temos um problema…
A dona da Bibi Manuela está zangada contigo. E por isso
não deixa a Bibi sair comigo.
— Parece que está parva! Olha, larga. Acabaram de chegar
os teus novos rolamentos! Com eles, vais fazer o que mais
nenhum skate no bairro é capaz!
O meu dono foi buscar a caixa dos novos rolamentos, abriu-a
e mostrou-mos. Nem olhei para eles.
— Com estes rolamentos, o Superelvis que se ponha a pau!
A rolar contigo e com estes rolamentos não dou hipótese
a ninguém!

Eu estava de cabeça baixa, a olhar para o chão.
— Estás a ouvir o que te digo?
Eu queria lá saber dos rolamentos e do Superelvis e…
— Queria pedir-te um favor.
— O que queres mais?
— Queria pedir-te que fosses falar com a Sofia, a dona da Bibi
Manuela, para ela…
— A Sofia? Nem penses nisso! Ela não me quer ver nem a dez
quilómetros de distância! Olha… Porque é que não vais dar uma
voltinha com a trotineta da Bé?
Só me faltava essa. Nem pensar. É tal qual a dona dela.
Para mim só há uma pessoa no meu coração. A Bibi Manuela
e mais ninguém.

Tigo
Há 2 horas
O Sérgio voltou a acelerar.
Esta tarde deu um show no Jardim
da Estrela. O Superelvis que se
ponha a pau.
Superelvis: Não me façam rir!
O Sérgio ao pé de mim é um
pigmeu, uma formiguinha!
Tigo: Isso é o que tu dizes. E eu até
julgava que ele tinha desistido da
competição.
Superelvis: Estava cheio de medo.
Bé: Agora já não tem medo
nenhum!
Superelvis: Tu não largas. Ainda
não percebeste que o Sérgio tem
sido dominado pela Sofia e não liga
a mais nada nem a mais ninguém?
Bé: Isso já passou, o que é
que julgas? A Sofia foi chão que
deu uvas.

Bé: Então, Serginho, andas
a treinar para voltar ao desporto?
Sérgio: Ando a desentorpecer
os rolamentos.
Bé: Gostava de ter ido ver-te.
E de estar ao pé de ti…
Sérgio: Sabes que tenho andado
um bocado afastado dessas cenas…
Para entrar na competição, tenho
de estar concentrado.
Bé: E eu desconcentro-te?
Sérgio: Quer dizer…
Bé: Eu não sou como essa tonta
da Sofia, que é toda senhora dos
seus cromados. Eu apoio-te.
Sei dar-te força!
Sérgio: Já deu para perceber…

Não sei o que hei de fazer à minha vida. Gosto muito, mesmo
muito, da minha dona. Mas também gosto tanto do meu
Roque. Penso nele e vem-me logo à memória aquele soneto
de Camões: «Amor é fogo que arde sem se ver…»
Este gosto pela poesia vem da minha dona, que passa muito
tempo a ler romances e poemas. E às vezes põe-se a ler para
mim. Só para mim. Gosto tanto de ficar a ouvi-la.
Se pensar bem, dá para entender que ela e o Sérgio não são
do mesmo género. A Sofia é sensível, inteligente, gosta de ir
ao cinema e ao teatro. O Sérgio quer é bagunça. Bem… Estou
a dizer isto, mas não o conheço bem.
Também é verdade que o amor pode acontecer entre pessoas
muito diferentes. O que sei é que ele andava a namorar com
a minha dona quando se pôs a fazer olhinhos à Bé, a dona
daquela trotineta toda parvalhona, e a minha dona ficou a
deitar fumo pelos olhos, acabou com o namoro e quem ficou
mais prejudicado fui eu e o Roque.

— Roque! Onde é que estás?
O meu dono tinha acordado cheio de energia. Eu é que não
tinha energia nenhuma. Estava deitado debaixo do sofá da
sala sem vontade de mexer nem uma rodinha. Arrastei-me para
fora e olhei para o meu dono. Estava nos seus grandes dias.
— Acorda! Já viste o dia que está hoje? O céu superazul!
Um sol de cair! ‘Bora sair por aí!
— Para onde é que queres ir?
— Sei lá…
De repente tive uma ideia.
— Vamos ali para ao pé do rio, junto à Torre de Belém?
— Estamos nessa! É muito fixe! ‘Bora lá.
— Espera só um bocadinho.
— Não me digas que queres fazer chichi! — O Sérgio soltou
uma gargalhada. — Que eu saiba, os skates não fazem chichi.
Também me ri.
— Não é nada disso. Vou já.

Novo diálogo que nunca aconteceu mas podia acontecer
entre Roque e Bibi Manuela:
Roque: Querida, querida!
Bibi: O que foi, Roquinho?
Roque: Vou sair com o meu dono
e sabes para aonde? Para ao pé
do rio, ali junto à Torre de Belém.
Convence a tua dona a ir para
lá agora também.
Bibi: Para quê?
Roque: Ora, para quê? Se voltarem
a encontrar-se, podia ser que…
Estás a ver… Ali, ao pé do rio é
bué romântico…
Bibi: A nossa Torre de Belém…
Já percebi. Voltavam os dois a
namorar e deixavam-nos a nós…
Roque: Isso mesmo. Mas despacha-te!

Não sou só eu que estou triste. A Sofia também está para
ali a regar o jardim com uma cara mesmo desanimada.
Chamei-a com o meu maior entusiasmo.
— Ó dona, ó dona!
— O que é que tu queres?
— Está um dia tão bonito, não está? Vamos passear! Vamos?
Vamos?
— Não tenho vontade nenhuma…
— Vamos até ao rio. É tão bonito! A manhã está maravilhosa.
E apetecia-me tanto dar um bocado ao pedal.
— Não sei se…
— Anda lá! O que te falta é exercício!
A Sofia fechou a mangueira da rega sem grande convicção.
— Se te apetece tanto…
Boa! Está quase.
— Vai saber-te bem um passeio. Põe-te bonita e vamos.
Mas depressa, está bem? Depressa!
— Está bem, eu vou, mas porque é que te deu tanta pressa?

Sofia Felisberta
Ontem
Na nossa vida acontecem coisas
muito inesperadas, às vezes tristes
e infelizes, outras vezes, muito
felizes. Andei a passear, a desfazer
confusões... E cheguei à conclusão
de que o amor verdadeiro acaba
sempre por vencer.

Sofia Felisberta
Ontem
No final deste dia, a conclusão a
que cheguei é que Lisboa é mesmo
um sítio maravilhoso para namorar.

