


Um

Quando era quase uma da manhã, Sérgio levou aos lábios 
um copo com Cutty Sark e gelo, enrolou o whisky na língua 
e depois atravessou a sala até ao sofá; afundou-se aí com um 
portátil no colo. Antes tinha aberto a janela para deixar entrar 
o ar fresco na sala cheia do fumo de tabaco e cheiro a homem 
sozinho; no céu vira de relance uma estrela cadente que não 
lhe prenunciou nenhum desejo.  

Os seus olhos também não se detiveram na lua.
Não era só o luar que lhe passava despercebido: Sérgio 

não reparava muito na sua vida — nem na dos outros. Vivia 
em distração, num encolher de ombros e “que se lixe”. A vida 
apenas ia passando por ele.

Pareceu-lhe ouvir um som em tilintar, como se alguém 
tentasse meter uma chave do lado de fora da porta. Mas não 
seria mais que um zumbido dentro da sua cabeça; ninguém 
partilhava com Sérgio o enorme apartamento.

A sala agora às escuras servia-lhe essencialmente para be-
ber, fumar, ligar-se à net, enterrando estupidamente o tempo, 
e ver filmes em dvd, projetados num ecrã gigante. O plasma 
deixava-o ligado para olhar a televisão, muito de vez em quando. 
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também. De resto não sabiam nada dele — para além de que 
era um trintão atraente, vestia caríssimo e guiava um BM Z3 
verde escuro; Sérgio nunca as levava a sua casa. 

Sabiam-lhe era a totalidade do corpo, sentindo-lhe, com o 
cheiro e com os lábios, o suor perfumado. Eram as boazonas, 
as mulheres vestidas de forma pornográfica. E dadas. 

Umas pegas.
Luís costumava bater no ombro de Sérgio e chamar-lhe 

“sacana” com um sorriso de amigo de sempre.
Na net, pessoas com nicknames femininos como Serena29, 

BelaDiscreta, Gira31, melavam-se nas palavras adocicadas que 
Sérgio escrevia, inventando um amor frustre, despido de cheiro 
ou de toque. Pelo menos, Sérgio sentia um agradável frémito 
na idealização e na invenção de palavras de encanto e tinha ali 
uma companhia descomprometida, alguém que poderia deixar 
sempre, com um desligar dum botão, sem mais explicações. 

Até aos vinte e sete anos escrevera outras coisas, ensaios 
sobre edifícios e espaços. Agora tinha trinta e quatro anos e 
sacudia-se da vida.

Nessa noite de calor, já às quatro da manhã, uma mulher 
com o nick EuMesma ansiava por saber mais sobre Sérgio:

— Diz-me quem és... As tuas palavras deixam-me fora de 
mim... 

Aflorou um sorriso nos lábios de Sérgio; inspirou o fumo 
de um cigarro enchendo o peito e escreveu:

— Hmmm... Nunca seremos, um para o outro, mais que 
este fascinante mistério de não saber...

Depois desligou porque estava farto da gaja. Levantou-se 
e reparou que a televisão emudecida — a sala enchia-se com 
o trompete de Miles Davis — continuava a debitar as imagens 
do atentado desse dia nas Torres Gémeas de Nova Iorque. 
Sérgio mordeu os lábios, detestou-se mais um pouco quando 
se apercebeu que a tragédia pouco lhe importava. 

Por outro lado, recordou obviamente o fim de tarde, noutro 
tempo e quando ele próprio era outro, em que tinha estado aí, 
no terraço do alto do mundo, antes de jantar no restaurante 

O sofá no meio da sala era em pele, com botões no braço 
direito que faziam reclinar as costas e estender as pernas, com 
o bzzz dum motor elétrico. Nessa espécie de casulo, o homem 
recolhia-se para teclar um computador, driblando mulheres 
em salas de chat, durante meia hora ou várias horas seguidas, 
conforme o seu tédio, um maço de cigarros e um copo sempre 
à mão. 

Através da rede, Sérgio deixava palavras pretensamente 
ternas, em frases ridículas, que alguém que nunca tinha visto 
leria num outro computador, em qualquer lugar, longe ou 
perto de si.

— Em ternura, te deixo um beijo nestas palavras que 
escrevo...

Depois, as palavras iam crescendo em sensualidade. Com 
frases em forma de carícia, despia e possuía quem lhe respon-
desse.

Seriam provavelmente mulheres que o liam e lhe respondiam 
mas obviamente poderiam não ser: talvez velhos, adolescentes 
ou tarados. Sérgio estava-se borrifando.

Estar ligado à net, num programa de chat, onde se encon-
tram pessoas perdidas no espaço e na sua solidão, era para 
Sérgio um vício, uma forma de ser perversamente voyeur, mas 
também uma forma de se sentir ele próprio acompanhado na 
travessia da noite, sem a obrigação de um sorriso, duma inflexão 
especial na voz, sem uma efetiva carícia que não lhe apetecia, 
assim abrigado no conforto da sua sala e no seu anonimato.

Fora da net, outras mulheres, bem palpáveis, havia na vida 
de Sérgio; a estas nunca deixava palavras de ternura — ou ape-
nas as mínimas necessárias, tão costumeiras como insinceras. 
Eram as amigas muito ligeiras, com quem efetivamente tinha 
sexo sem fazer amor. Muitas mulheres mas não uma mulher.

Estas mulheres, engatava-as ele por aí, em festas a que ia e 
onde elas estavam sozinhas, em discotecas da moda, sítios onde 
dançavam tristes e sós, e ele começava a noite acompanhado 
apenas por um copo. Depois deixava-as ou elas desapareciam. 
Sérgio dava-lhes o seu corpo, não a alma, como elas faziam 
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Dois

Quando tinha dezanove anos, Sérgio António Reis Amaral 
vivia cada dia pensando no dia seguinte, fazendo projetos de 
vida, cada noite e cada manhã com a expectativa duma nova 
descoberta. Era completamente feliz, não só momentos de 
felicidade, e pensava que Deus tinha sido muito parcial em lhe 
ter proporcionado o que tinha e aproveitava plenamente, sem 
complexos de culpa. 

A Sérgio, invejavam-no com razão. Tivera o que precisara 
no passado, tinha-o no presente e — com toda a probabilida-
de — tê-lo-ia no futuro. Era o filho único de um casamento 
irrazoavelmente feliz; um relacionamento raro, o dos seus pais: 
cúmplices, amigos e sempre amantes. 

O Engº Manuel Amaral era um homem que não parava 
nunca; a riqueza que ia acumulando não era impedimento para 
que trabalhasse sempre, num vício bom. Chamava a si a gestão 
das empresas, criava empregos para quem o rodeava. E tratava 
de si: levantava-se diariamente pelas sete horas, tomava um 
pequeno-almoço frugal e jogava ténis durante uma hora, nes-
sas manhãs com o seu motorista, em quem tinha um amigo. 
Depois partia para os números, reuniões, viagens de negócio, 

Windows of the World, olhando Nova Iorque; no seu abraço 
estava então a mulher certa. 

Estendeu-se no sofá de pele, desligou a televisão, ouviu uma 
balada triste e belíssima de Nina Simone. Ainda ouviu os “Im-
provisos” de Schubert, que acompanhou com um último whisky, 
e adormeceu amarrotado no sofá quando era já madrugada. 
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de fruto e um ácer japónico. De tudo isto tratavam dois velhos 
jardineiros, que Sérgio conhecera desde sempre.

Afastados da casa, à distância duma pequena corrida, 
estavam a piscina, a casa do ginásio e o court de ténis, onde 
pai e filho costumavam suar juntos em entardeceres de fim de 
semana.

Sérgio vivera a infância rodeado de miúdos que vinham a sua 
casa para brincadeiras e se deslumbravam com os muitíssimos 
brinquedos espalhados pelo jardim imenso; todos deliravam 
sobretudo com dois póneis que Sérgio tinha e que suporta-
vam pacientemente as cavalgadas das crianças em risadas tão 
cheias de felicidade. Entre os miúdos — e sempre na vida de 
Sérgio — estava Luís.

No extremo da propriedade havia um edifício arruinado 
em forma de pesado torreão.

O “Castelo”, como Sérgio chamava ao monstro estranhís-
simo, que era qualquer coisa entre o belo e o horrível e que 
um bisavô abrasileirado tinha mandado construir nos confins 
da quinta — talvez para aí gozar de um recato, escondido da 
bisavó — tinha a forma de cilindro com três pisos, encimado 
por ameias, ornatos em forma de cordame e âncoras, numa 
alusão a estilos disparatada. Era um castelo que parecia ter 
saído de um conto de fadas mas da parte da bruxa má. 

Esse castelo estranho esperava por melhores dias e o pai 
de Sérgio apenas sorria quando, ainda puto, ele perguntava o 
que havia de ser daquela casa onde ele brincava aos guerreiros 
e princesas com os companheiros de infância.

E de facto dias diferentes chegaram para o Castelo quando, 
aos dezoito anos, Sérgio fez aquele torreão estranho definiti-
vamente seu. Deu um pequeno mas confortável “palácio”, com 
três quartos, uma enorme sala e um aspeto exterior que fazia 
agora lembrar as tampas das caixas de chocolates suíços. Para 
lá, Sérgio levou os objetos da sua vida: os livros, a coleção de 
discos, que à mistura do rock, começava a ter algum jazz, cartas 
e escritos — coisas que despejava para o papel libertando o 
espírito — à mistura com troféus empoeirados que ganhara em 

deixava a adrenalina correr nas veias.
A mãe de Sérgio chamava-se Lurdes. Tinha na família e 

na casa as suas grandes ocupações de vida; zelava pelo bem- 
-estar dos seus homens, que não lhes faltasse nada. A bondade 
adivinhava-se-lhe no sorriso, feito de compreensão e tolerância; 
sanava com savoir faire os pequenos conflitos da família. Para 
além disso, geria uma pequena cadeia de lojas de decoração no 
Porto, visitava as lojas umas três vezes por semana. Não lhe 
davam assim tanto que fazer mas Lurdes gostava de se sentir 
produtiva, também fora de casa.

Viviam felizes, talvez para sempre, na Quinta dos Mansos, 
que era uma propriedade com uns vinte hectares, próxima do 
centro da Maia, a dez minutos do Porto. A maior parte do 
terreno era ocupado por um bosque de carvalhos, alguns so-
breiros e castanheiros e na zona mais baixa da quinta havia um 
pasto onde uma dúzia de vacas viviam calmas e possivelmente 
contentes, como todos ali.

Do lado Norte, ficava a Casa. Era um solar do século XVIII, 
de planta retangular, de cave e um piso, estendido entre jardins 
onde havia tanques e fontanários com ornatos à italiana. No 
interior, os tetos eram em masseira e havia bancos de pedra 
junto às janelas de guilhotina. Em miúdo, Sérgio costumava 
passar horas aí, a estudar, a ler ou a segredar a uma namorada 
invisível, depois de a mãe lhe ter dito que aqueles bancos se 
chamavam assim: “namoradeiras”. 

Nas paredes da casa havia frescos bem coloridos ou então 
estavam ocupadas por coleções de arte moderna e contem-
porânea. O mobiliário e peças ornamentais corriam todos os 
estilos, numa mistura elegante com a contemporaneidade. 
Principalmente, havia imenso calor humano.

À frente, havia jardins desenhados com buxos e um muro 
com flores-de-lis. Na continuação do corpo da casa, havia uma 
capela cuja traça havia sido atribuída a Nicolau Nasoni. Uma 
escada com volutas dava acesso à entrada principal. O jardim 
contíguo era também desenhado à maneira italiana, com rosei-
rais em canteiros e no meio dum relvado havia algumas árvores 
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subindo em passo largo a escadaria que separava o liceu das 
meninas do liceu dos rapazes. De facto, desde há uns anos, o 
Rodrigues tinha também raparigas — assim como o Carolina 
tinha rapazes — mas subir ao “liceu das raparigas” tinha um 
thrill especial e havia muito mais meninas que no liceu deles.

As quase loucas noites de sexta — a que se juntaram as 
de quinta e as de sábado — continuaram anos fora, até aos 
primeiros anos da faculdade. Nessa altura, a partir dos 17 anos, 
já eram eles senhores do Porto e das suaves noites de calor. As 
festas de garagem eram poucas, substituídas pelo Twin’s — a 
“disco” que fizeram deles, no número 1000 do Passeio Alegre. 
Aí havia sempre umas gajas podres de boas que se desfaziam 
por eles — principalmente pelo Luís e pelo Zé. Eram as boa-
zonas do Twinal que se conheciam e abandonavam no máximo 
de duas noites. Umas tipas muito giraças, quase sempre com 
diminutivos abebezados e imbecis, embora parecessem bem 
mulheres nas formas do corpo que os rapazes adoravam ver, 
cheirar de perto e se possível tocar demoradamente, dentro 
dos carros estacionados próximo da discoteca, em frente ao rio, 
no beijódromo... Umas dadonas. A malta colocava-se na “mesa 
estratégica”, à entrada do lado esquerdo — sempre reservada 
com umas boas gorjas para o Sr. Mário. Cabelo em gel e copo 
na mão, o pessoal fazia apenas uns ligeiros movimentos “faz 
que dança” ao som do “Born In The U.S.A.”, do Springsteen, 
enquanto as tipas iam passando, sorrindo e parando, deixando 
apenas um beijinho porque dois era piroso, para talvez mais 
tarde se entregarem em aproximações. 

Depois havia histórias para contar sobre a “marmelada” 
que acontecesse com uma ou outra tipa. O “french kiss” tinha 
por essa altura nome de peixe.

Sabia bem, a vida.
Antes do Twin’s, ainda passavam pela Galiza; era a cer-

vejaria inevitável onde marcavam o ponto ao princípio e ao 
fim da noite. Depois pelo Bela Cruz — o café da moda, junto 
ao Castelo do Queijo — para “ver quem estava”. Quase pela 
madrugada, os rapazes eram reis entre príncipes, em forma de 

competições desportivas e que lhe deixavam uma doce nostalgia. 
Ao lado do Castelo, foi construída uma pequena piscina e Sérgio 
fez-se príncipe na sua própria casa que, apesar de continuar 
com o ar estranho que o bisavô lhe impusera, parecia agora 
estar sempre a sorrir para quem chegasse.

Apesar de a família Reis Amaral poder viver muito confor-
tavelmente para várias gerações, Sérgio António era um tipo 
simples. Tinha horror à snobeira e no liceu podia passar bem 
por um rapaz remediado, dentro das suas calças de ganga que 
trazia meio sujas e gastava em exaustão até ao dia em que a 
mãe as enfiava no lixo sem que ele soubesse. 

Obviamente, no meio de amigos e colegas, Sérgio não falava 
das coisas de casa, ou então falava com enorme naturalidade, 
sem enaltecer “essas coisas de muito dinheiro”. Os amigos 
mais chegados acabavam por se dar conta quando visitavam a 
Quinta dos Mansos, abrindo para si próprios a boca em “oh”. 
Apareciam também alguns “amigos da piscina” mas Sérgio 
dava-lhes diplomaticamente um “chega para lá”.

Desde que tinha começado a fazer a barba a cada dois 
dias, Sérgio passava as noites de sexta com os amigos, e inva-
riavelmente com o Luís, ainda com poucas amigas e sobretudo 
sem gajas. 

Luís Torres Pereira, o amigo de sempre, colega desde os 
bancos da escola, era um vivaço moreno e magro, cabelo escuro 
e liso e oculinhos redondos à intelectual. Tinha imenso jeito 
para dizer verdades que pareciam mentiras, coisas muito sérias 
enquanto se ria e contava anedotas sobre passagens verídicas 
que exagerava sempre, de modo a tudo na vida ter muito mais 
piada. Era um amigo leal, com que Sérgio podia contar em 
todas as ocasiões, o que incluía as borgas de fim de semana.

Os rapazes jogavam lerpa ou king, bebiam cerveja e falavam 
de mulheres, embora pouco soubessem delas, exceto de uma ou 
outra que conheciam em festas de garagem, em que dançavam 
shake alegremente e slow concentradamente, e de outras tipas 
giras que micavam à saída do Carolina, que olhavam sem pa-
lavras, para onde os alunos do Rodrigues de Freitas rumavam, 



16 -- - 17 -

Era assim que, quase todas as noites em casa do Pedro, no 
666 de Júlio Dinis, ia devorando ensaios sobre Arquitetura e 
passando os olhos ávidos em modelos de edifícios e espaços. 

E, mais tarde, gostaria de, ao fim de cada dia, recolher ao 
seu bom porto, a um lar confortável e ao abraço duma mulher 
perfeita que amasse e que o amasse. 

Simultaneamente, em parceria com o Luís, ainda escrevia 
críticas de cinema para um jornal da cidade. Ganhavam meia 
dúzia de centenas de escudos e entradas de borla para todos 
os cinemas, não que essas borlas fossem importantes; mas 
dava muito gozo.

Quando não iam ao Twin’s — ou, raramente, a outra dis-
coteca da moda — esses putos burgueses atravessavam a noite 
do Porto, quase a cem à hora, numa carreirinha de Fiats Uno. 
Por coincidência havia uma data deles no grupo, incluindo um 
amarelo, do João; o Uno do Sérgio era ligeiramente diferente 
dos outros porque era um Turbo I.E., um Uno mais estilizado 
com um capô em cunha acentuada, faróis de perfil mais bai-
xo, tampa traseira mais saliente e arredondada e com muitos 
cavalos a mais.

Depois da cidade, arrancavam por vezes para a Aguda, para 
a casa de praia do Pedro — que uma vez deixaram inundada 
e com o soalho meio arruinado. Voavam pela autoestrada até 
aos Carvalhos, a cento e quarenta, e depois aceleravam até à 
praia. Na terra batida, sacavam piões e têtes. Era aí que faziam 
barrelas — o que consistia em deixar um qualquer de cuecas 
no meio da areia enquanto os Unos o rodeavam apontando 
os faróis e roncando os motores em rotações despropositadas. 
Acabavam essas noites a comer pão quente na praia, acompa-
nhado de vinho branco ou whisky com coca-cola, que era uma 
mistela da moda.

Uns gajos porreiros, essa malta da Galiza.
No dia seguinte, sendo domingo, dormia-se até à uma da 

tarde.
Nas tardes de sábado era tudo mais certinho: iam ao ci-

nema, e no verão para a piscina da Quinta do Sérgio, com as 

altos copos de cerveja, discorrendo sobre a essência das coisas, 
debates entre quem já sabia tudo sobre o mundo, em conver-
sas sobre metafísica experimental, como costumavam dizer. 
Ou então falava-se de livros e filmes da pesada — Bertrand 
Russell, desdobrando o “Porque não sou cristão”, Nietzsche 
ou inventando interpretações para os filmes de Godard ou 
Antonioni, o que calhasse.

As primeiras horas da noite serviam também para estudar: 
marravam das nove à meia-noite, no Orfeu, um pequeno café 
na Boavista, ou em casa do Pedro, onde parava também o Luís, 
inevitavelmente. Esses dois estavam em Direito e encornavam 
Códigos no meio de fumo; Sérgio estava em Arquitetura. Era 
o momento sério da noite, antes de se baldarem para umas 
primeiras cervejas da noite, muito provavelmente na Galiza. 
Mais tarde arrancavam para a Foz.

Ele sabia — e o pai tinha-lhe dito isso em franca conver-
sa — que podia fazer na vida o que lhe apetecesse, incluindo 
não fazer nada. Mas não fazer nada, dizia o Engº Amaral, e 
Sérgio concordava, podia ser tão pouco gratificante como uma 
chatice: passar pela vida sem que ela se dê conta... seria como 
encolher os ombros sobre tudo. Que contribuísse para o seu 
engrandecimento e de quem o rodeasse — como o Engenheiro 
fazia, gerando riqueza para os outros ao mesmo tempo que 
enriquecia — que deixasse no mundo alguma coisa equivalente 
ao livro, à árvore plantada e ao filho criado. E que se lixasse 
uma importância preocupante sobre o dinheiro, que crescia na 
família mesmo que lhe não tocassem: as imobiliárias, o negócio 
da pedreira e dos vinhos, os investimentos turísticos no Brasil 
e em Miami, corriam por si.

Sérgio pensava dedicar o seu futuro ao que chamava “dis-
secar o espaço”; queria estudá-lo e deixar a vida estampada em 
edifícios e formas ou em artigos que escrevesse. Terminado o 
liceu, tinha pensado em ir para Psicologia mas achou que a 
licenciatura em Arquitetura o deixaria mais próximo do Ho-
mem. Apetecia-lhe uma vida que o colocasse no âmago do belo. 
Queria criar espaços com alma, onde vivessem pessoas felizes.
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Três

26 de Abril. — Na Ucrânia, um dos reatores do complexo nuclear 
de Chernobyl explodiu, dando origem ao pior desastre nuclear 
de sempre. 31 pessoas morreram diretamente no acidente e 
muitas mais pereceram de cancro nos anos seguintes. Muitos 
milhares de pessoas foram expostas a quantidades significa-
tivas de material radioativo. Vastos territórios da Ucrânia e 
Bielorrússia tornaram-se inabitáveis.

31 de Maio. — O Mundial de Futebol começou no México. 
Mário Soares é eleito presidente em 1986. No mesmo 

ano, Portugal ingressa na Comunidade Europeia, atual União 
Europeia (UE)

— Grande merda, esta coisa de Chernobyl — comentou Luís 
enquanto dava uma tacada seca na bola e olhava quase distrai-
damente a televisão no canto da sala de bilhar.

O Diu era um velho café na Rua da Boavista, próximo do 
Rodrigues de Freitas, liceu onde Sérgio e Luís tinham andado e 
que tinham deixado anos antes. Pode dizer-se que era um café 
tradicional: cadeiras em madeira e couro lavrado, espelhos pela 
parede e poucos ou nenhuns néones. No piso da cave havia uma 

namoradas atinadas: o terno e delicado amor das meninas 
rodava um pouco entre os rapazes e por vezes chorava-se nos 
ombros; isso durava dois dias, depois ficava a amizade, que 
valia muito mais.

Com essas meninas de respeito, os namoros começavam 
e acabavam apenas com beijos e, certamente, chochos bem 
prolongados, esses linguados, com alguma marmelada à mis-
tura. Sexo não; até aos dezoito anos, Sérgio teve-o sempre no 
escuro do seu quarto, antes de adormecer, com a Ornella Muti 
ou com a Sophie Marceau. (Aos vinte anos, comeu brevemente 
uma miúda em frente ao rio, dentro do carro estacionado no 
Passeio Alegre, e por pouco não foi apanhado pela bófia).

Dessas pequenas mulheres, as meninas respeitosas dos sá-
bados à tarde, — menos boas que as gajas do Twin’s mas muito 
mais bonitas — quem sabe, sairiam os casamentos e os filhos.
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A gira só precisou dum segundo de espera para se autorizar 
a pegar num taco. “Posso?...” e já disparava.

Tac-tac. Um barulhinho bom de bola certeira: A branca bateu 
em cheio na laranja que percorreu três tabelas para depois ser 
engolida no ventre da mesa de bilhar. Uma jogada assim… os 
rapazes acertariam talvez uma em cada dez.

— Obrigada…
Linda como o caraças, a tipa penteou os cabelos longos 

para trás da orelha e sorriu, não em ar de superioridade, mas 
em divertimento puro, de gozo consigo própria.

(Hmmm… Sérgio, Luís… Qual de vocês vai engatar esta 
menina tão perfeita?)

A jovem mulher ia pousar o taco.
Luís levantou o seu e apontou a mesa:
— Podes continuar...
— Ah… — e disse com os seus olhos de cativar: 
— Ok… Então… chamo-me Madalena … ou Maddy. — e 

encolheu os ombros num jeito que havia de ficar bem conhecido.
A tipa gira e simpática tinha dezassete anos; fizera todo o 

liceu no Carolina, bem perto dali. 
“Como é que nunca demos com esta gaja antes?” — pen-

saram os rapazes. 
Maddy contou como se tinha viciado em bilhar aos 15 anos, 

e como costumava fugir para ali com duas colegas, quando os 
profes davam um feriado, para jogar e fumar cigarros a meias.

— No ano que vem devo entrar em Direito... — dizia 
Madalena, sem olhar para cima, enquanto colocava mais uma 
bola.

Luís arrebitou as orelhas:
— Hmmm... Vais ser minha colega... Caloirinha...
Ela olhou-o e sorriu num ar entre o trocista e o ternuren-

to... “Caloirinha”...
O jogo triangular e a conversa ligeira continuaram por mais 

três horas nessa tarde, em que Sérgio, Luís e Maddy iniciaram 
uma amizade para a vida. 

Bem ao fim da tarde, noite quase fechada de início de 

enorme sala de bilhares, ligeiramente sebenta, que os rapazes 
tinham feito sua, para jogar bilhar, geralmente snooker ou match.

Voltavam ali de vez em quando, talvez para matar saudades 
ou para que lhes parecesse que o tempo dos dezassete anos não 
tinha acabado de todo.

Enquanto Luís encaminhava três ou quatro tacadas fáceis, 
Sérgio passava os olhos pela televisão.

— Essa porra não fica pela meia dúzia de mortos de hoje… 
Já viste? Uma quantidade enorme de pó nuclear à solta?? 

— Oh… não penses nessas merdas do fim do mundo, 
enquanto estamos neste nosso cantinho à beira-mar plantado 
que agora até é Europa, valha-nos o Marocas. Aqui, decreto 
eu, não há Chernobyl; há é o Mundial do México — dizia Luís, 
enquanto preparava a tacada.

Depois falava para a bola que batera: 
— Vai… vai… vai, filha. Pimba. Já lá mora.
Na mesa ao lado, uma rapariga alta e bem gira, de cabelo 

escuro e comprido, moldando a face morena onde brilhavam 
olhos verdes, jogava sozinha e nesse momento sorriu para os 
rapazes — talvez mais para Luís — como se lhe dissesse que 
tinha achado piada às palavras dele, de puto satisfeito. 

Luís e Sérgio sorriram discretamente entre si quando a 
tipa se aproximou deles e pediu:

— Hmm... laranja listada ao canto... Posso?
Claro que Luís e Sérgio já muito antes tinham olhado — e 

claramente visto, observada pelos cantos dos olhos — a rapariga 
e as suas formas. Ela ia fazendo o jogo consigo mesma e, mais 
que isso, olhava o deles. Por alguma razão que poderá ter a ver 
com uma timidez vestida de indiferença, não lhe tinham falado 
nem sorrido, em convite para que se juntasse a eles. Por outro 
lado, talvez lhes incomodasse um pouco que as suas carambolas 
distraídas, e sublinhadas por umas pequenas caralhadas que 
lhes fugiam pela boca fora, em jeito de interjeição, pudessem 
ser acompanhadas de perto por uma tipa, ainda por cima tão 
gira. Como poderiam dizer “entre as coxinhas apertadas” à 
frente duma miúda — também ela — de desejáveis coxinhas?
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rapariga esboçando um trejeito exageradamente sexy.
Entre o Diu e a Galiza, falando de nada, Madalena deu o 

tom para a total informalidade e abertura que marcou a relação 
entre os três, desde esse dia.

Quando chegaram à Cervejaria, Maddy empurrou a porta 
de vidro e ia entrar quando reparou que os dois rapazes tinham 
ficado mesmo antes da entrada, parados de olhos no chão.

— Então…? — perguntou ela.
— Tchiu — disse Luís passados uns momentos — é preciso 

parar em respeito porque vamos entrar na Catedral. 
Depois entraram em risos, os três.
Entre rissóis de camarão e príncipes — Maddy também 

bebia cerveja, merecendo assim, ainda mais, a alta consideração 
dos rapazes — a conversa seguia certa e interessante. Falavam 
da entrada de Portugal na CEE, do desastre de Chernobyl, 
do modo como já conheciam todo o saber do mundo e como 
seria importante que os jovens pudessem mandar. Pelo meio 
tinham conversas leves sobre coisa nenhuma… a merdice do 
eurofestival da canção que estava cada vez menos na moda…

Nos meses que se seguiram, Sérgio e Luís encontraram 
Maddy quase diariamente e iam-se apercebendo, sem o dizerem 
explicitamente, que Madalena seria uma mulher a não deixar 
perder para o terno e grave destino de mãe. Ela foi mais ou 
menos assimilada pelo grupo das meninas mas era uma amiga 
mais amiga dos dois rapazes que tinha conhecido nos bilhares 
do Diu, um ano antes. Falavam de tudo — problemas, alegrias 
tristezas, dissertavam sobre a infinidade do Cosmos — e daí 
para os mistérios divinos — sobre as guerras e as políticas do 
mundo, trocavam filosofias e lógica que inventavam. Falavam 
mesmo da intimidade de cada um, embora isso fosse mais coisa 
de Maddy: não era completamente recíproco, no que respeitava 
aos rapazes. Madalena chegava a falar aos rapazes do que lhe 
passava no coração — de algum tipo que conhecera e que lhe 
punha as mãos a suar uns dias, para logo o esquecer porque lhe 
parecia oco — ou da sua sexualidade: de como se preocupava 
um pouco por ter tido frequentemente sexo sozinha no seu 

primavera, estavam ainda envolvidos em puro divertimento e 
num fio de conversa que teimava em não ter momento certo 
de acabar. 

— Jantas connosco? Vamos à Galiza — perguntou Sérgio.
Luís segredou a Maddy, mas de forma absolutamente 

audível:
— Aproveita… De certeza que o gajo paga…
Madalena riu-se — “paga nada” — e Sérgio fez de conta 

que não ouvira.
— Gostava… — disse a rapariga num sorriso bom de ver 

— vou telefonar para casa, ok?
— Boa… Telefonas do balcão, lá em cima, à saída. — disse 

um dos rapazes enquanto o outro sorria em agrado.
Desceram a Rua da Boavista até à Rotunda e depois por 

Júlio Dinis até à Praça da Galiza. Podiam ter encurtado o ca-
minho um bom bocado; no entanto, estavam absolutamente 
na idade em que andar não custa nada e é uma boa altura para 
conversar. De facto… talvez as conversas possam até ser um 
pouco diferentes… de algum modo mais fáceis — era a teoria 
de Sérgio — porque os olhares não se cruzavam tão facilmente. 
Para matarem algum momento de silêncio, um ou outro dos 
rapazes trauteava uma das canções da época, como o “Say you, 
say me” do Lionel Richie.

— Fizemos o liceu no Rodrigues — disse Sérgio — mas 
curiosamente… penso que nunca te vi, Maddy…

Fingindo que estava a fingir, Luís olhou para o céu, e man-
dou uma boca sorridente:

— Pá… Não a viste com certeza. Se a tivesses visto não te 
tinhas esquecido facilmente.

Sérgio corou muito ligeiramente sem ninguém perceber 
mas as palavras do amigo fizeram um ricochete rápido:

— Se a tivesse visto… podes ter a certeza que não ia a 
correr contar-te.

Maddy deu uma gargalhada, atirando a cabeça para trás…
— Tchhh… tão amigos que eles são. Parecem dois galos na 

mesma capoeira… Ok... ok... eu sei que sou bonita... — dizia a 
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Luís não estava, Maddy ia talvez às compras com uma amiga.
Talvez intimamente, os três soubessem que aquela era 

pelo menos uma situação esquisita. Talvez nem Sérgio nem 
Luís quisessem admitir, nem para si, que Maddy era uma mu-
lher especial para cada um deles. Apenas deixavam protelar a 
situação indefinidamente. Nenhum deles puxava pelo braço 
do outro para dizer “um de nós tem que se afastar para não 
acabarmos os dois ao estalo”.

Assim foi durante um ano e meio, até que aconteceu uma 
coisa a Sérgio que não aconteceu a Luís e que foi um desca-
potável.

Sérgio ansiava por um carro sport, evidentemente não 
por gabarolice, mas porque gostava de velocidade, sentir-se a 
rasar o chão e os cabelos ao vento, nas noites de verão o céu 
como teto e dar berros, sozinho ao luar, quando assapasse na 
autoestrada. Tinha visto umas fotografias do BMW Z1, um 
carro introduzido nesse ano de 87 no Frankfurt Auto Show e 
que nunca seria comercializado diretamente em Portugal. Mais 
depressa assumiu a paixão pelo Z1 que a atração por Maddy.

Sérgio foi para a Alemanha com o pai; trariam o carro 
para o rapaz e teriam umas férias de um mês, para conversas 
entre pai e filho.

Logo no dia em que Sérgio voltou de Frankfurt, Luís abraçou 
o amigo e disse-lhe sem tirar os olhos dos dele:

— Pá… Vais ter que encontrar uma menina fixe para saíres 
comigo e com a Maddy, ok?

Sérgio sorriu com um sorriso que construiu na expressão, 
apertou Luís nos braços, escondendo-se no ombro do amigo 
e disse-lhe:

— Boa, rapaz… Fixe.
Luís não pôde ver outro sorriso, que apenas de resignação, 

nos lábios e nos olhos de Sérgio, enquanto assim estavam os dois.
— Serás sempre meu amigo, e da Maddy, não é? — per-

guntou Luís — Vais emprestar-me o Z1 para dar umas voltinhas 
com ela, não?

— Claro… E tu emprestas-me a Maddy para dar umas 

quarto. Os rapazes puseram-lhe uma mão amiga pelo ombro 
e disseram-lhe como isso era tão frequente. Sérgio disse-lhe 
olhando o chão:

— Isso é normal, Maddy… 
— Todos fazemos isso alegremente; faz bem à saudinha… 

— disse Luís — e continuou:
— Olha — e virou-se para Madalena com um certo ar de 

frescura irónica, sem desviar os olhos — se eventualmente 
quiseres, aqui o Serginho ou eu… — e suspendeu-se num gesto 
que não deixava dúvidas.

Sérgio olhou o céu. “Não ouvi nada”. Maddy trincou os 
lábios, riu com os olhos a brilhar e atirou uma murraça ao 
braço de Luís:

— Grande parvo.
Depois beliscou-lhe uma bochecha com o polegar e o in-

dicador:
— É… Havemos de pensar nisso.
Luís e Madalena riram e falaram a seguir duma qualquer 

trivialidade. Era costume, passarem assim descontraidamente 
de conversas pessoais para palavras ligeiras, como se as con-
versas pessoais fossem absolutamente simples de ter e como 
eram de facto.

Era assim que corria o relacionamento entre esses três.
Para Sérgio e Luís, Maddy era um fascínio intelectual e uma 

amiga, qualquer coisa de parecido com uma irmã. No entanto, 
pode um homem, neste caso cada um deles em separado, ser 
tão amigo e tão íntimo duma mulher — sobretudo tão atraen-
te — sem que sinta um pulsar diferente? Talvez seja verdade 
que a situação era um pouco especial: a relação de cada um dos 
rapazes com Maddy era de algum modo filtrada pela proximi-
dade do outro. Relacionamentos equiparáveis, os que existiam 
entre Sérgio e Maddy e Maddy e Luís. Vezes que viam juntos 
qualquer filme de estremecer, por exemplo: Madalena, sempre 
sentada entre os dois, tanto apertava com força a mão de Sérgio 
como escondia os olhos no peito de Luís. Quando Sérgio não 
podia estar, à Maddy não lhe apetecia sair com Luís; quando 
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verão. Aconteciam também muito agradáveis espasmos de sexo 
mas isso era talvez o menos importante.

Entretanto, Maddy, que continuava a ser a sua mulher 
amiga, para uma amizade tão íntima como podia ser, brincava 
com ele não sem uma pontinha de sentimento de culpa.

— A tua namoradinha nova é apenas 3 estrelas em cinco, 
Sérgio — dizia em quase discreta tristeza.

Luís olhava de lado em gozo cúmplice. Sérgio pensava 
consigo que essa namoradinha seria “uma queca divinal” mas, 
de facto, não mais que isso.

Ao lado destes tempos superficiais, a vida ia passando 
mais séria: depressa os cursos iam chegando ao fim; Sérgio ia 
desenvolvendo projetos escolares, participando em exposições 
e cursos, visitava as cidades da Europa, sozinho; desenhava e 
fotografava edifícios; vivia-os.

Luís e Madalena tinham sobre si o espectro do estágio de 
Advocacia.

voltinhas com o Z1.
Riram os dois.
Para os tempos que a seguir correram é bem apropriado 

dizer “dois está certo, três é multidão”: As saídas para o cinema 
ou para discotecas eram agora sobretudo entre Luís e Maddy, 
ainda que por vezes Sérgio os acompanhasse e tentassem que 
tudo fosse como dantes; risos, brincadeiras entre falsos insultos, 
feitos da amizade entre os três.

Maddy era agora a mulher de Luís e ia descobrindo com 
ele uma intimidade mais íntima, em palavras e corpos, ver-
dades, choro e risos, ciúme e vaidade, no conhecimento do 
amor. Para mais, estavam os dois a cursar Direito: Luís já não 
marrava tanto à noite, em casa do Pedro, como fazia antes. Era 
bem melhor estudar com Maddy na cave de casa dela e, entre 
cada dois capítulos do Código Civil, beijá-la de olhos fechados 
e tocar-lhe os seios.

Para essa malta feliz e sem preocupações, o tempo deslizava.
A faculdade, levavam-na certinha, engolindo a preceito 

livros, maquetas e sebentas, misturados com cerveja, tudo 
digerido aos saltos no Twin’s.

Esses anos, Sérgio viveu-os tranquilamente só, ou com 
namoradas breves, por vezes colegas da faculdade, que levava 
em saídas quase únicas com Maddy e Luís, para um qualquer 
jantar ou para o Twin´s. Eram namoradas “apenas ligeiramente 
ok”, como ele próprio dizia. Ou pior: quando uma namoradi-
nha, abaixo do “ligeiramente ok”, deixava por momentos a 
sós o grupo dos três, Luís desfazia-se em gargalhadas: “onde 
foste descobrir isto?”. Sérgio ria também e chamava tonto a 
si próprio: “é… amanhã já lhe ponho uns patins”. Cruéis, os 
rapazes dessa idade, como intriguistas e traiçoeiras eram as 
tipas. Enfim… uma guerra justa.

Sérgio estava longe de levar esses relacionamentos a sério. 
Tinha, sim, esperança no amor mas calhava-lhe apenas descon-
tração e boa vida. Algumas raparigas era também o que queriam: 
uns dias de diversão, pavoneando-se num carro desportivo com 
um tipo bem atraente ao lado, em amores inconsequentes de 



Esta é uma história dos nossos tempos.
Sérgio é um homem improvavelmente feliz. Mas é um dia 

fintado pela vida. A uma “injustiça divina” reage num 
deixar-se levar, em desviver emocional, numa série de 

relações inconsequentes e superficiais, de facto não mais 
que uma vertigem de estreitamentos físicos.

Até encontrar uma mulher que não vê — mas sente 
plenamente — em palavras tecladas num computador. 

Uma viagem por palavras assim, acaba por se 
tornar para Sérgio uma revelação interior.

Não será este o poder do amor?

•

Ana sorriu quando o leu. Era assim mesmo como aquele tipo dizia: Vinha 
frequentemente “àquele mundo louco”, palavras dela, onde fantasiava, 

mentia, brincava mas se preservava. Talvez espiolhasse as almas de quem 
encontrava. Depois desaparecia quase sempre; não falava mais que uma 
vez com a mesma pessoa. Acontecia-lhe encontrar gente confessando o 

inconfessável, na proteção do anonimato. De algum modo, escrevia e 
descobria-se também; falava com os outros sobre as vidas deles, 

descobria a sua.
...

...através de linhas deixadas num computador, sem os tais cheiros e 
sorrisos, Sérgio enrolava a sua alma na alma duma mulher. O que lhe ia 

dentro, e que não era do corpo, estourava-lhe agora nos seus diálogos com 
Ana. Em cada linha que escrevia, ele próprio se descobria, em introspecção. 
Descobria-se com ela, ela dizia-lhe dele próprio coisas que nunca pensara. 

E existia essa mulher? Podia materializar-se num corpo, num beijo? 
Correspondia o seu cheiro às palavras que lia?”


