
Almejando, só,

Apetecendo ser prosa,

Divagando, acompanhada querendo ser poesia,

Quando a crónica quer permanecer intacta em qualquer canto, num lugar com 

vista vale, vista rio.

Chloé não quis voltar à casa. Pela primeira vez quis ser livre. Pisar a terra 

quente do interior do seu país. Velar o rio Douro — queria no Outono, mas o 

Verão servia o pretexto. Alugou um Smart sabendo bem que corta o vento aos 

120km, sentido que eram a dupla verosímil — não tão veloz nem tão lento — 

perfeito! Carregou no acelerador, pisou o acelerador e só parou em frente à 

Quinta do Vallado. Sempre a imaginou frente ao rio Douro, mas de onde estava 

só se via a cauda do rio Corgo, o último gole de uma bebida qualquer, um tanto 

faz de água verde de dia, de noite uma cauda de sons de sereias. Havia vinhas 

nos tetos entre a piscina e o limoeiro. Havia paisagens de vinhas, vales, 

quintas. Havia rosas de matizadas cores, cheiravam a abelhas, mel nas ribeiras 

gelavam piropos, mas não ali, algures perto. Entre o salão de bilhar, dormitava 

um curgete gigante à Cinderela, sem exagero também residia por ali um quase 

camaleão e pelo pisar a trator não devia ser pequeno. O calor mesclava com o 

vinho branco gelado, o vinho tinto acendia brasas de churrasco humano, 

pingos de gordura a escorrer pelas pernas, imagens de paixão roçavam o seu 

corpo, rosada sentia-se um leitão que abanava a cauda com o nariz coberto de 

lama — contente. 

Nem tudo que escreveu no seu romance foi criado no estado de coma, alguns 

momentos mais lúcidos foram acentuados nele. Luís, por exemplo. Existiu por 

mais tempo do que devia. Não se lembrava quando começou a correr mal o 

relacionamento, mas tem memórias claras do dia em que reparou nas 

molduras espalhadas pela casa, quase todas as fotografias estavam tortas, 

caídas, esquecidas e nenhum dos dois sequer as olhou, quanto mais endireitá-

las. Eram fantasmas de uma época distante. O casamento andou a deriva até 

que afundou nas águas turbulentas do mar. Era um tesouro perdido para 

sempre. Alguma nostalgia.



Clara simbolizava a sua depressão, o seu medo de si, a vontade de 

desaparecer entre as fantasias por receio que a realidade fosse morder os 

seus calcanhares. Acreditava que os seus fracassos seriam rudes se 

tentassem sobreviver, invés disso, uma velha que empregava a loucura quando 

convém, seria a sua melhor alternativa. Fuga — isso sim foi uma invenção 

subconsciente desesperada. 

Agora queria apenas andar de comboio do ……..ao douro. Saborear as caras 

estranhas, imaginar suas vidas e sonhar parecia-lhe bastante bem. 

***

«Como te chamas?»

«Jupiter»

«A sério?»

«Porque não acreditas em mim?»

«Acredito…claro que sim. É uma luva do teu tamanho»

«O que fazes na vida para além de conversar com estranhas num retiro?»

«Sou vendedor»

«O que vendes?»

«Um pouco disto e de aquilo. Vendo o que precisam comprar»

Risos.

«Diz-me, de que precisas?»

Silencio.

Ambos sabiam sentir as gotas da chuva por vir, cheirar as pétalas de um 

guardanapo após uma refeição orgástica. A cor do coração como os cavalos de 

corrida, denunciavam a paixão galopante. Transpiravam ganhos e perdas entre 

os ponteiros dos relógios, e a adrenalina precipitava acontecimentos. 

«És um leitor?»

«Sou um analista de livros e de pessoas. Torno as pessoas mais felizes»



«Como assim?»

«No teu caso por exemplo, oferecia-te o livro do Woody Allen. O livro é 

formidável e vai-te fazer feliz»

«Não compreendo»

«Sou capaz de adivinhar o que as pessoas precisam pelo mero facto de os 

observar durante um percurso de um comboio. Sigo-as e deixo no portão das 

suas casas, um livro formidável que as fará felizes» 

Chloé olhava-o boquiaberta, parecia um peixe acabado de morder o anzol, 

olharam-se cúmplices e riram-se as gargalhadas, aqueles risos com as bocas 

abertas onde os dentes se fossem dentaduras rolariam pelo chão, seriam  

então caçados sem dúvida como um gato perseguiria um rato. Sem um pingo 

de problemas ou traumas ligeiramente embriagados pelo destino.

Pairava no ar, carregada na briza dos rios, uma súplica mútua: 

Eu quero ser feliz.

«Está quase na hora de jantar, foi um prazer conhecê-lo Júpiter»

«Jantas comigo?»

Ela corou, quis dizer que não. Tremia demasiado para responder, por isso 

acenou em afirmação. 

«Perfeito! Às 8:00 espero por ti no lobby»

Ela não sabia, sentia. E fazia-lhe tão bem, tinha sabor a autêntico. 

O jantar a luz das minúsculas luzes ao longe das casas de pessoas que 

saberiam ler, pessoas simpáticas que gostariam de ser felizes, por cima do 

Douro, estringiam sentimentos. Escusado é tentar fugir dos tons das vinhas 

entre de La Rosa touriga nacional e puré de batatas trufadas, sem beijar 

aromas a luz de velas em tronco nu. 

«Boa noite, dorme bem»

«Boa noite…»

A sobremesa jazia numa travessa com uvas, rissóis e broa.



Olharam-se, beijam-se, amaram-se ao ar livre no sofá. Leram uma história de 

um romance inverosímil, uma comédia a Woody Allen, e no abraço beberam 

um final longo. Envelheceriam com o tempo em barricas de madeira por 

setenta anos como aguardente. 

A espera é um agridoce com paixão. O amor é o sorriso no passar dos anos.

«Que horas são?»

«Para que importa as horas?»

«As horas são bisturis precisos. Com eles emolduramos os momentos, se for 

nas primeiras horas do dia podemos ver crianças a brincar a janela, de tarde os 

avos a espreitar, a reviver. E se for de noite, a paixão é intensa. A hora impõe a 

morte, expõe o nascimento, precipita o começo, desenha o esboço de algo 

mais do que simplesmente, a vida — a esperança no amanhã.  

«Agora é a hora certa, 23:59…para nós».


