
Logo agora que sou um homem quase casado

“Olá borracho. Por onde andaste? As férias da Páscoa foram boas? Tenho 

saudades de te ver. Ainda te lembras de mim?”. A acompanhar o texto 

enigmático no telemóvel, uma fotografia tirada pela própria (assim estimei), de 

cima para baixo, apresentava a beira de uma saia, meio-palmo (voltei a 

estimar) acima do joelho. A mensagem não estava identificada, um nome 

desconhecido com ar tailandês como já tinha acontecido muitas vezes. Não 

liguei. Alguém a pescar com malha grossa: nem vale a pena bloquear. 

Se uma semana antes de voltar à terra tinha saudades da Amélia, as mesmas 

assanharam-se depois do pedido de casamento: voltei contrariado, despedimo-

nos contristados, que puta de vida, relaxa vais ter muito tempo para estar 

casado (tu e o teu sentido de humor), se ela não arranja lugar aqui perto 

estamos feitos, esquece isso, vai correr bem: arquivei a piada e abri a gaiola às 

preocupações. A memória deslizou e colou-se àquela hora em que estivemos 

ausentes junto ao rio, enquanto morrinhava. 

Liguei o computador. Mensagens com fartura no mail. O quê, mais uma da 

tailandesa? Li e reli: 

“Olá borracho. Calculo que tenhas visto a minha primeira mensagem no Face. 

Acertei? Lembras-te daquela perna? Gostavas delas nos teus ombros? Já me 

encontraste?

De novo vez uma fotografia acompanhava a mensagem, a mesma saia, desta 

vez um palmo -bem medido- de perna. Dei voltas à memória. Alguém estava a 

tentar incendiar as minhas promessas, embora considerasse que eram fogos 

fátuos : falso alarme: não chames ainda os bombeiros. 

Apesar das minhas sucessivas negativas, esta mensagem tinha-me atingido, 

tipo tiro no porta-aviões: os submarinos continuavam escondidos na manga. 

Nunca tinha cartografado todos os animados tempos de Coimbra, e os 

naufrágios de namoriscos nunca tinham merecido uma coroa de rancores. 

Nunca vi razão para isso. Desde que comecei a namorar com a Amélia, tinha 

ela entrado para o primeiro ano de letras, comecei a funcionar a régua e 



esquadro quase uma coluna jónica. Uma ou outra leve esborratadela, mas 

nada que me obrigasse a olhar- fixamente- para dentro, quando antes de 

dormir me lembrava da pergunta que o Padre tem engatilhada ““se alguém se 

opõe a este matrimónio, fale agora ou cale-se para sempre”. Faltam só três 

meses. Faz lá o balanço. Fala com os teus amigos mais chegados. Se houver 

alguma burrada amnesiada ou enterrada, lavem-na, ponham-na apresentável, 

credível.e sorridente.

Dia a dia a mensageira tailandesa foi ganhando espaço. Quando chegava à 

noite, normalmente por volta das dez e meia, tremia - uns dias de medo outros 

de ansiedade- quando ouvia cair uma mensagem. A desconhecida ganhava 

espaço ao mesmo tempo que perdia roupa. A saia desapareceu na terceira 

mensagem, sendo eu acusado de lhe provocar calores tropicais(eu ficava com 

suores frios). A transparência do soutien (que ela não precisava, era capaz de 

atestar sob a minha honra) desapareceu dois dias depois: evaporou-se sem 

necessidade de insistir. O primeiro AMO-TE, gritado em conjunto com a crua 

nudeza do corpo, a identidade adiada por máscaras de Veneza. Daí para a 

frente, por insistência minha, aparecia sempre vestida apenas com o “manto 

diáfano da fantasia”- enquanto eu pedia desculpa ao Eça-, proclamando a bold 

AMO-TE em vários aromas e sabores, frutóchocolate, quando é que nos 

encontramos meu amor? Na minha cama ou na tua? Urgente, muito urgente, 

passou a ser o grito de guerra. 

As mensagens não tinham hora para acabar. Deitava-me derreado, mais 

ofegante que um maratonista. Até o sono aparecer contava os dias até ao 

casamento, lentamente, tentando dilatar o espaço-tempo: ou rapidamente até 

10, um KO imaginário, enquanto o pai da Amélia  corria atrás de mim, 

clamando raivoso “o copo-de-água está pago, vais pagar esta desonra com 

língua de palmo, se tapanho mato-te”, e se o pai dela é bruto. Eu a ser expulso 

daquele Paraíso a pontapé e bofetadas, com o relógio da minha avó debaixo 

do braço- e dá graças a Deus teres essa herança- ,cada quinze minutos em 

vez de um cuco saía um Padre urgente gritando ““se alguém se opõe a este 

matrimónio, fale agora ou cale-se para sempre”, enquanto os bombeiros 

acompanham a ambulância a passo de funeral, antecipando desfechos de 



primeira página ou abertura de telejornal. Foram duas ou três semanas, dois ou 

três dias, dois ou três meses, não sei, perdi-me. 

Há dias bateram à porta, à hora da tradicional mensagem. Abri. Uma mulher 

jovem. Vinte e poucos anos. Alta, lábios bem definidos, olhos azuis-husky, 

cabelos louros (ou seriam madeixas?) de revista feminina, entrou de imediato 

para o top 3.  Apresentou-se: 

- Sou a Isabel, sobrinha da D. Cremilda. A minha tia pede para eu levar a roupa 

que está lavada e seca. No tabuleiro. 

Quase não falei. Fiquei embasbacado. Passei-lhe o tabuleiro. Não a convidei 

para entrar. Arrependi-me mais tarde. Não sei se foi coincidência mas a minha 

correspondente, que eu apelidava de tailandesa, desapareceu apagando a 

palavra de ordem “urgente urgente”. Sorrimos, mantive a luz da escada ligada, 

e acompanhei-a com o olhar até ao fundo das escadas. Voltámos a encontrar-

nos com frequência. Passada uma semana jantámos.  

Logo agora que sou um homem quase casado.
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