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Vozes no estádio:
«E sim, parece que sim, sim, Hipérbato está mesmo lesionado e vai
sair, e o treinador, Ortográfico, não tem outro remédio senão fazer entrar
um suplente. Por acaso teve sorte, ou intuiu, já tinha mandado pôr dois
jogadores a aquecer, Quiasmo e Preterição, mas é uma desfeita que a sua
melhor peça em campo tenha sofrido uma falta grave precisamente no
momento crucial do jogo. O árbitro mostrou o cartão amarelo, podia ter
sido de outra cor. Elipse nem tentou tocar na bola, ele foi ali apenas com
a intenção de ceifar o adversário.»
«Devia ter visto o vermelho, uma falta destas não se faz.»
«É a morte do artista.»
«Tens razão, meu caro Paulo Gomes, o futebol não pode ser só carre‑
gadores de pianos, também precisa de solistas, de criativos.»
«Mas o árbitro manifestamente não quis estragar o espectáculo e fechou
os olhos à infracção.»
«Ou acobardou‑se.»
«De qualquer modo, é livre directo e de uma posição perigosa.»
«Provavelmente é Metáfora quem vai marcar. Hipérbato seria
o jogador indicado para marcar o livre, é um especialista em bolas
paradas…»
«Tiraste‑me as palavras da boca, estimado Carlos.»
E o locutor chamado Carlos volta a tirar as palavras da boca do locutor
chamado Paulo Gomes:
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«Vezes há em que, nos pés de Metáfora, a bola quase fura a baliza feita
tiro de canhão disparada de uma estufa de nenúfares, sem dar quaisquer
hipóteses ao guarda‑redes, mas infelizmente o livre existe porque Hipér‑
bato foi vítima de uma falta dura, graças à qual sai em maca, contorcendo
‑se de dores.»
«Há faltas que são verdadeiros casos de polícia. E já não é a primeira
vez. Elipse não entra em campo para jogar jogo jogado, apenas para eli‑
minar os outros.»
«E arriscamo‑nos a ver Hipérbato retirado durante semanas, quem
sabe.»
Elipse ri‑se, abana a cabeça, insinua que é fita.
«Achas que será fita, Paulo?»
«Não me parece que seja fita. A falta está marcada, Hipérbato conti‑
nua a ser assistido fora das quatro linhas, e ele tem noção do seu valor, ele
bem sabe o quanto é necessário em campo. Se fosse fita já se tinha levan‑
tado e… Olha, a prova mesma é que o suplente já teve autorização para
entrar em campo. Daqui não consigo ver quem é o jogador, é o número
13, infelizmente a equipa não nos deu atempadamente os papéis com a
lista de jogadores convocados…»
O locutor chamado Paulo Gomes tapa o microfone com a mão:
«Quem é aquele gajo? Não está na lista.»
O locutor chamado Carlos responde, também em surdina:
«Está, homem. Ele está na lista, você é que não tem olhos.»
«O que está para aí a dizer, ó Carlos?»
«E diga‑me lá uma coisa. Número 13? Há algum jogador que jogue
com o 13? Onde é que você tirou a licença para comentar futebol? Na fari‑
nha Amparo?»
«Ah, encontrei.»
O locutor chamado Paulo Gomes destapa o microfone:
«Pois, senhores espectadores, como dizíamos, entrou o jogador com a
camisola número 31, desculpem‑nos o lapso, são coisas que acontecem.»
«É verdade, meu caro Paulo Gomes, até Jesus teve o azar de sentar
treze à mesa. E depois deu o 31 que se sabe, ah ah.»
«Pois. Nem falar disso é bom. Carlos, queres acrescentar mais alguma
coisa? Talvez o historial deste jogador que hoje se estreia com esta camisola?»
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Agora é a vez de o colega tapar o microfone:
«E não só mete água como me passa agora a batata quente para mim?
Há gente muito fresca. Fique sabendo duma coisa: outra dessas e informo
a direcção de que não trabalho mais com amadores, ouviu?»
«M‑mas, ó Carlos…»
«E estou a falar a sério. Já a semana passada foi a mesma merda.»
Que já a semana passada tivesse sido a mesma merda não impede o
comentador chamado Carlos de tirar a mão do micro e vestir de novo a
sua mais bem‑disposta voz:
«Sim, Paulo, obrigado por perguntares, ah ah. Este é Zeugma, um
médio de 19 anos, e hoje é a estreia dele pela equipa da casa. Uma das
apostas do clube para o futuro, oriundo das camadas mais jovens. Trata
‑se de um médio com vocação atacante, mas também com capacidade
para recuar até posições mais defensivas. Um polivalente, em suma.»
«Portanto, o suplente ideal! Ah ah!»
«Não está mal visto, meu caro Paulo Gomes. Não está nada mal visto.
O suplente ideal… A ver vamos.»
«Estes jovens de hoje… Isto tem de se dar tempo ao tempo. Mas pode
ser que vá lá. Pode ser que sim, ah ah.»
«Oxalá.»

Paulo Gomes saiu chateado da cabina de som. Quem não, se tivesse sido
chamado incompetente em frente de milhares de espectadores? O colega
falou em voz baixa, e tapou o microfone enquanto o insultou, mas a sen‑
sação estava lá, como um mau sabor na boca: a sensação de estar nu com
a genitália encolhida pelo frio frente a uma plateia de mulheres mor‑
rendo de riso. O ex‑líbris do pesadelo masculino. Pior: que o colega fosse
uma besta não o impedia de ter razão. Ele metera água, mais umas gotas
e seria o Alqueva. Não saber o nome dos suplentes? Para um comenta‑
dor de futebol, não saber o nome dos suplentes era igual a um cabalista
ignorar os nomes secretos de Deus. Com a diferença de o comentador
ter de ser capaz de dizer bem alto os nomes secretos de Deus, fossem
eles Quiasmo, Zeugma, Hibérbato, Anáfora, Assíndeto ou Polissemia.
11
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Na sala de imprensa, Paulo Gomes limitou‑se a esvaziar um malte
sofrível, sem gelo que a puta da máquina está avariada. E saiu, fingindo
ignorar os risos e palmas dos colegas:
«Outra vez o nome do suplente, pá? Já começa a ser obra.»
«Aqui o Gomes qualquer dia vai pró Guiness.»
Paulo Gomes tirou um cigarro do maço e, para cúmulo, viu que era
o último. O último cigarro antes de ser fuzilado, empurrado contra o
muro da vergonha pelo impacte das balas imaginárias. O último cigarro,
salvo seja. Pelo menos a máquina do tabaco (ao contrário da do gelo)
não estava avariada. A máquina dos pregos‑para‑o‑caixão não se ava‑
riava nunca. Então agora, com os impostos a duzentos à hora, era só
lucro, o verdadeiro dois‑em‑um para o Estado: ganhava uma fortuna
e, com sorte, poupava nas reformas. Fosse como fosse, Paulo Gomes
não tinha ilusões. Podia fumar todos os cigarros do mundo, poderia
mesmo fumar o mundo, que a verdade dos factos mantinha‑se fiel aos
factos: uma vez mais, ele tinha sido incompetente. A quem queria ele
enganar? Ele era incompetente. Sem perdão possível. Ainda se fosse a
primeira vez que se esquecia do nome. Ou se enganava na observação.
Todos os comentadores se enganavam, invectivavam o árbitro para
depois admitirem:
«Bom, desta vez não errou.»
«Mas parecia mesmo fora de jogo…»
Ou, com má‑fé e mau perder:
«Sei não. As imagens não são conclusivas.»
«Respeitamos a decisão do árbitro, mas ficamos com dúvidas.»
Ou então começavam a gritar goooooooooloooooo e ainda estavam
a gritar goooooooooloooooo já todos tinham visto que a bola passara a
anos‑luz da baliza. Ou torciam por um dos clubes de forma demasiado
óbvia. Neste caso, contudo, ser clubista só era mau quando se tratava do
clube com menos sócios entre os ouvintes; e gritar golo sem razão até
acrescentava drama ao jogo; insultar o árbitro, então, era sempre um
sucesso garantido.
Já enganar‑se no nome dos suplentes…
Paulo Gomes acendeu o cigarro sem alegria. O último cigarro do con‑
denado, pensou uma vez mais. Não tardava nada arranjariam alguém
12
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mais competente para o substituir. Alguém melhor. Ou, pior, alguém mais
jovem. Um fedelho. Um daqueles meninos esfomeados que se fabricavam
hoje, espertos, educados, esfaimados, dispostos a tudo para conseguirem
o seu lugar ao sol – e a tresandarem a competencificácia, ainda por cima.
«Pois é, rapaz», disse Paulo Gomes de si para si. «Um dia destes, vais
ver, dás por ti no olho da rua, substituído por um suplente.»
A culpa, ele sabia bem de quem era: da sua legítima e amabilérrima
esposa, aquela cabra da Ema, que andava sempre a stressá‑lo. Parte da
culpa, pelo menos. A outra parte era dele, por se deixar desmoralizar.
Um dia esta bosta de casamento ainda acabava mal. Ele bateria com a
porta. E depois seria vê‑la ó tio, ó tio. Certo, ela é que tinha dinheiro.
Maldita a hora em que ele aceitara casar‑se em regime de separação de
bens – exigência do paizinho da menina Ema, pato bravo mas não pato
parvo. Quando tivera o merecido enfarte e fora alimentar os vermes, já
o mal estava feito. Que diabo! Ema era sufocante, com os seus ciúmes, as
suas suspeitas doentias. Era mesmo isso, ela que não se pusesse a pau…
Acaso preciso eu do dinheiro dela para alguma coisa? Não preciso. Tenho
um bom salário. Escrevo para três jornais. Do que eu preciso apenas é de
ganhar coragem. É isso. Ganhar coragem.
Ganhar coragem e, como quem conferia distraidamente a conta a ver se
não tinham cobrado uma entrada a mais, anunciar o pedido de divórcio:
«Querida, isto já deu o que tinha a dar. Além disso, já não te amo.
Tinhas razão, sim, afinal havia outra. E eu amo‑a, percebes? É mais nova
que tu, trata‑me melhor que tu, é na cama (aí, desculpa lá, filha, ganha
‑te por sete a zero) melhor que tu.»
E Ema, quase lhe dando um chilique:
«Ai, homem, tu não me desgraces. Não me deixes!»
E ele, decidido, continuando (agora menos distraidamente e mais
metodicamente) a conferir a conta:
«Ná, lamento, filha, está decidido. Não esperavas que eu fosse capaz de
ser tão firme, pois não? Até nisso estavas enganada em relação a mim.»
E Ema, já desfalecida:
«Por favor, Paulo. Eu mudo, eu prometo que mudo. Deixarei de ser
tão ciumenta, prometo. Só te peço que não me deixes, não me deixes,
sabes que a minha vida és tu…»
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E ele, levantando‑se da mesa, deixando a gorjeta com estudada
displicência:
«Lamento, Ema, eu sou homem de uma só palavra. Até à vista, filha.
Vai‑te matar. Vai‑te matar, e espero que tenhas muitos meninos pelo
caminho.»
Onde tinha posto agora as chaves do carro? Paulo Gomes apalpou os
bolsos, os trinta milhões de papéis perdidos no labirinto da sua parafer‑
nália: casaco, calças, cuecas, camisola interior empapada, camisa man‑
chada, peúgas que descaíam, carteira de mão, com o filofax e o telemóvel
dentro, mais os documentos. Só a simples enumeração dessas merdas
todas bastaria para encher um livro. Umas necessárias (carteira, car‑
teira profissional, telelé), outras desnecessárias (bilhete da lotaria, lenço
de papel sujo, telelé). Um livro? Um romance. Uma série de romances.
Uma colecção dirigida por! Uma biblioteca!
Paulo Gomes não era um homem complicado, nada disso, a vida é
que. A vida é que. A vida é que, senhoras e senhores. A vida é que, porra.
Por fim lá encontrou o molho de chaves. Mas, com esta coisa de pro‑
curar as chaves, estava de novo a transpirar. O suor era um mecanismo
estúpido, uma vez posto em marcha era difícil desligar a torneira, nem
com travões de disco uma pessoa lá ia, mesmo depois de resolvido o pro‑
blema que o espoletara, ao suor. Gotículas salgadas, clandestinas, aos
magotes, davam agora o salto na fronteira entre a derme e a epiderme,
empapando a camisa e contribuindo para tornar ainda mais sebento o
colarinho do casaco. Paulo Gomes, senhoras e senhores, em toda a sua
magnificência: 43 anos, peso a mais, juízo a menos, dois maços de tabaco
por dia, um casamento miserável.
O fim do casamento está próximo, podia um cartaz de mau augúrio
trovejar, em jeito de trombetas bíblicas sobre a vida conjugal de Paulo
Gomes. O fim do mundo está próximo, o que se há‑de fazer? É a nossa
triste sina. O fim do mundo está próximo, sempre mais próximo do que
desejaríamos.
O carro, como já era de esperar, não pegou à primeira. E era um
Citroën DS, o histórico boca‑de‑sapo, uma peça de colecção. Apre, isto
já era de mais. Quando uma coisa corria mal, tudo corria mal. Era o
efeito bola de neve.
14
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Metáfora curiosa, esta da bola de neve. Metáfora curiosa, pensaria
Paulo Gomes se tivesse apetites literários, para uma geografia (a nossa)
desguarnecida de bolas de neve.

«Este suplente é bom. Zeugma, um miúdo que promete. Bem que esse
atado do Ortográfico já o podia ter metido há mais tempo.»
«Pai, por favor. A linguagem. Olhe o seu neto. Não se quer antes con‑
centrar no jogo em vez de dizer mal do Orto…?»
«Eu estou concentrado no jogo! Estivesse ele tanto como eu…»
O velho suspira fundo. Olhem‑me esta. O mundo dá cada volta. Ainda
não há tanto tempo assim, carreguei este fedelho ao colo. E muito lhe limpei
os cueiros. E agora ei‑lo aqui, todo senhor de si, só manias, a admoestar
‑me como se fosse eu o miúdo. Ora essa, o mundo dá cada volta.
«Quem tá ganhá, vô?»
Quem tá ganhá, vô? O velho sorri. Como posso eu zangar‑me com a
besta do meu filho por a besta do meu filho se ter tornado um presumido,
se isso serviu para ele me dar um neto tão bonito e esperto?
O amuo imediatamente passa ao velho, comovido (quase até às lágri‑
mas) por o filho ter, apesar de tudo, acedido ao seu desejo: irem os três
– três gerações – ver o Benfica. O filho ainda remoeu, mas o velho usou
um argumento sacana: «Olha que é muito bem capaz de ser a última vez,
eu já estou mais para lá do que para cá.» O filho ia a protestar, que não,
o paizinho ainda tem muitos anos para nos fazer a vida negra, mas o
velho cortou: «Eu é que sei. Tu podes saber muito de muita coisa, senhor
director…»
«Quadro superior, pai, sabe muito bem. Não sou director, sou ape‑
nas quadro superior.»
«Senhor quadro superior, mas da minha vida, pelo menos por enquanto,
eu é que sei.»
Claro, ajudaria à festa se o Benfica estivesse a ganhar, mas uma pes‑
soa tem de se contentar com o que tem, sobretudo se o que tem são ossos
frágeis, um pacemaker a dar aulas de aeróbica ao coração e 77 anos bem
vividos – a idade em que (por lei) se é obrigado a deixar de ler o Tintin.
15
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O velho embirra com o filho na proporção inversa em que adora o
neto. O neto ainda mal saído da casca mas já saído da casca. Ele bem sabe
que devia ter juízo e estar orgulhoso do filho, o filho tem uma profissão
de prestígio social (é director, não, não director, quadro superior num
banco) e ganha mais num mês do que ele próprio em… Mas o velho é um
velho mau, pobre e mal‑agradecido. Sim, sim, talvez esteja a ser injusto
para com o senhor quadro superior. E daí? Não é esta uma prerrogativa
dos velhos, a única prerrogativa dos velhos? O direito a sermos injustos?
De qualquer modo, para efeitos práticos, na cabeça de toda a gente
os velhos são umas coisas senis, à beira do Alzheimer, do Parkinson, da
arteriosclerose, as células cinzentas a desfazerem‑se em papa, merecedo‑
res de todo o desrespeito porque sem lugar na sociedade, pesos mortos.
O que até é paradoxal: pesos mortos porque ainda não estamos mortos, pon‑
dera o velho. No dia em que estivermos mortos, haja um pouco de lógica,
deixaremos de ser pesos… mortos. Essa é que é essa.
«Quem tá ganhá, vô? Sômonós? Sômo?»
Que bonito, que enternecedor, o diabo do miúdo. Babuínos babuínem
o velho se alguma vez o emproado de gravata já careca foi tão catita em
miúdo. Que eu me lembre não foi. Terá o sacana do meu filho nascido já
careca e com gravata? Com que idade começou ele a ficar tão emproado?
Enfim, ao menos deu‑me uma categoria de neto. Eu sei, mau feitio, eu
sei. O que posso dizer? É mais forte que eu. Isto já nem é feitio, é mesmo
defeito. Orangotangos me orangotanguem e estripem e me fritem os intes‑
tinos em vinha de alhos se alguma vez o senhor quadro superior foi tão
bonito em miúdo.
«Tamo zaganhá, vô? Tamo?»
E agora? Como pode um pobre velho com o mau feitio de mil abó‑
boras encardidas ser cruel ao ponto de dizer a verdade sobre um desafio
merdoso a uma tão adorável criança?
Não pode, ora aí está. Não pode.
«Ora, quem pensas que havia de estar a ganhar? Claro que temos de
ser nós, mafarrico!»
O senhor quadro superior olha para o velho de soslaio, numa cen‑
sura surda‑muda. Lá está o pai de novo a deseducar‑me a criança, e parece
que outros vizinhos de bancada também controlam a cena, com espanto
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e gozo. Estamos a ganhar, diz o velhote? Só se for na época passada. E a
coisa piora quando o velho começa a dançar com o miúdo, uma dança
de alegria, selvagem como devem ser as danças de alegria: a Dança da
Vitória. Primeiro tenta pegar no neto ao colo. Mas os rins dão sinais de
ceder e então fica‑se por uma meia‑roda com o garoto, de mãos dadas.
Uma roda que de roda só tem a intenção, não o resultado, pois se come‑
çarem à roda ainda caem da bancada – ou cai a bancada, dezenas, cen‑
tenas, milhares de pessoas desabando por ali abaixo. Seria o bom e o
bonito, uma bancada inteira derrocada apenas porque um velho e o seu
neto tinham decidido fazer uma Dança da Vitória precisamente quando
o clube do seu coração está a correr atrás do prejuízo.
Mas (qualquer pessoa digna desse nome o sabe) a diferença entre uma
Dança da Vitória e um desafio de futebol é que, na primeira, o que conta
mesmo é a intenção, não o resultado.
«Viva, viva, tamo zaganhá! Bolas, bolas e rebolas! Foi puca quêl senhor
entrou, vô? Foi?»
«Claro que foi, camarada. Porque pensas que eles meteram um suplente?
Isto aqui é tudo científico, rapaz, o futebol de hoje já não é como no meu
tempo, em que havia amor à camisola e o que contava era reinar. Agora,
quando metem um suplente, é sempre para ganhar.»

O senhor quadro‑superior‑no‑banco suspira. Nada a fazer, só resta
aguardar que o árbitro dê o apito final. Vai ter de ser paciente, e seja o
que Deus quiser. A vida é feita de dor e sofrimento: um estribilho que
lhe ocorre quando está com o pai. É sempre assim desde a adolescên‑
cia. O senhor quadro superior já não se lembra se também o era antes.
O pai sempre fora um chato, é certo. Mas não foi sempre assim tão velho
e chato, pois não? Hélder, é esse o nome do senhor quadro‑superior‑no
‑banco, não se lembra. Eu sei, estou careca – é o preço das preocupações,
suponho. O preço de ser responsável: uma família precisa sempre de ao
menos um homem responsável. E tenho de ser paciente, eu sei: ele é meu
pai, tenho de ser paciente. Ele é meu pai, ele é meu pai, ele é meu pai, ele
é meu pai, ele é meu pai. Ele é meu pai. Uma pessoa escolhe os amigos,
17
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não escolhe os pais. Ele é meu pai. Não tenho vergonha dele. Não muita.
Mas antes de me censurarem, pergunto: haverá alguma coisa em mim da
qual ele se orgulhe, para além da singeleza de lhe ter providenciado um
neto ao qual ele dá o carinho que nunca me deu a mim? Se calhar estou
a ser injusto. Haverá coisas piores. Não me ocorre nenhuma de momento,
mas deve haver.
Hélder suspira. Enfim. Levar o pai insuportável ao futebol faz parte
do fardo de estar quase na meia‑idade e ainda ter o demónio do pai vivo.
Antigamente chamava‑se a isso a síndrome de Eduardo VII, o pobre
príncipe ensapado que esperou sessenta anos para subir ao trono, ape‑
nas porque a chata da mamã Vitória nunca mais morria nem deixava
ninguém almoçar. Pessoas infelizes há, infelizes, a quem o pai morre
cedo; e outras há ainda mais infelizes, às quais o pai nunca mais morre,
embalsamando‑nos em eternos príncipes herdeiros, reduzindo‑nos à con‑
dição de juniores, adolescentes criogenizados por um progenitor aparen‑
temente bafejado pelo elixir da imortalidade.
Hélder ri‑se destes pensamentos injustos e lúgubres. Não é completa‑
mente estúpido, sabe que são apenas um tubo de escape, a forma de rir do
assunto. Ou de chorar. Essa é a verdade. Mas a quem interessa a verdade?
Diga‑me a verdade, doutor, estarei louco?
Se é a verdade que você quer, está louco de certeza.
A vida é dor e sofrimento, essa é a verdade. Um estribilho também, um
estribilho que alivia: a vida é dor e sofrimento, a vida é dor e sofrimento,
a vida é dor e sofrimento. Um conflito de gerações, também. A vida é dor
e sofrimento e conflito de gerações, a vida é… Uma boa seca, esta coisa a
vida. Ainda por cima o raio do homem tem o desagradabilíssimo hábito
de se pôr a falar alto. Isto, sim, já é com ele: desatar a falar alto e pôr‑se a
discutir o jogo com os vizinhos de bancada. E logo se lhe junta um con‑
selho rabínico de doutores da bola:
«O tipo atirou‑se ao chão.»
«Não se atirou nada, foi falta.»
«Você não percebe nada.»
«Eu? Onde é que aprendeu a ver futebol, na farinha Amparo?»
«Oiça, o melhor é calar‑se, o melhor é…»
«Aquilo foi uma falta claríssima, e o cartão devia ter sido de outra cor.»
18
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«Rosa‑choque, se calhar.»
«Você está a dizer‑me isso a mim?»
«Ou azul. Azul‑marinho.»
«Era para vermelho. O desgraçado do rapaz ia ficando sem perna.»
«Qual quê. Aquilo nem falta foi.»
«Está a dizer‑me que eu não vi o que vi, com estes que a terra há‑de
comer?»
«Se você precisa de óculos, devia ir ao cinema, não ao futebol.»
«Olhe, a sua sorte é ter idade para ser meu avô, senão ainda…»
«Ainda o quê? Ainda o quê?»
«Cala‑te, boca.»
«Você está muito enganado se julga que, apesar da idade, não tenho
ainda força para lhe dar uma arrochada.»
«Olhe, não me provoque, que eu…»
«Ó homem, você esteja mas é calado, você esteja mas é… Goooooo‑
olo! Goooolooo!»
E de repente abraçam‑se, o velho rezingão e o outro que provavel‑
mente trabalha num talho, tem cara e corpo disso, abraçam‑se esqueci‑
dos da discussão, que aliás nem saberiam por que começou, abraçam‑se
porque estavam a gritar já cada vez mais azedos, mas afinal pertencem
ambos ao mesmo clube – ao que afinal talvez ainda… E desta vez a Dança
da Vitória tem mesmo razão de ser: ainda há tempo, ainda há tempo.
Ainda há tempo!
E o neto, de mão dada ao avô, encantado com um mundo de que só
percebe uma coisa: que é muito excitante e cheio de aventuras, embora às
vezes um bocado aborrecido quando não há ninguém com quem brincar.
E o neto confia pateticamente no avô, acha que se o avô e o outro homem
mau chegassem a vias de facto, o avô pum, dava um soco no outro que o
atirava até às estrelas. Assim: pum.
«Num é, vô?»
«Claro que é, pá. Claro que é. Com o teu avô, está descansado, nin‑
guém se mete. Nem contigo. Estás mais seguro ao pé de mim que de
vinte elefantes.»
E, matreiro, o velho acrescenta piscando o olho:
«Elefantes voadores.»
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O miúdo arregala os olhos, encantado com tanta cultura. Tesouro
precioso, um avô que conhece o Dumbo. E o pai careca (senhor quadro
superior) enfia ainda mais a cabeça nos bolsos. Esperteza de velho, que vê
os mesmos filmes que o neto, vantagens da reforma. Mas Hélder topa‑o
à légua, até porque não se lembra de, há trinta e tal anos, alguma vez o
pai o ter levado a ver desenhos animados ao Éden ou ao Condes, quando
ele próprio era miúdo. E o facto de naquele tempo não haver muitos dese‑
nhos animados não é desculpa. Da infância, Hélder só se lembra de o
velho o levar ao futebol. Àquele mesmo estádio, por sinal, talvez àquela
mesma bancada. Futebol, discussões com os vizinhos, às vezes quase a
tornarem‑se sórdidas zaragatas – mas sempre salvos pelo gongo dos golos,
ou por uma bola à trave, ou de outro episódio excitante qualquer que
fazia imediatamente todas as partes envolvidas amnesiarem a questão.
O filho careca faz contas à vida: quem me mandou a mim vir ao fute‑
bol com um fanático? A Cristina é que foi esperta, ficou em casa. Disse
logo: isso é uma coisa de homens, não é? Então que vão os homens.

Cristina sente um estremecer. Em que parte do corpo? Na barriga,
no baixo‑ventre. Nada mais do que isso, um estremecer. Anda cansada,
o melhor será deitar‑se por um pouco. Queria aproveitar o facto de os
miúdos estarem fora para corrigir uns testes, mas as respostas espantosa‑
mente incipientes da geração zero terão de esperar. Os miúdos, em cristi‑
nês, são o marido e o filho. Os miúdos. Cristina sorri: qual deles o mais
irrequieto, o mais desmazelado, o mais insuportável.
Sim, isso também, qual deles o mais querido.
Cristina está zonza, é normal, com a chegada do calor dá‑lhe para as
quebras de tensão. Felizmente, este é o último período, mais um par de
meses e as aulas acabam. Depois serão as reuniões, as notas, aturar os
pais do menino que é verdade não estuda mas é esperto e por que que‑
rerá ela chumbá‑lo a sotôra não acha que ele merece uma abébia uma
oportunidade afinal o rapaz não tem culpa de ser analfabeto e de ter amea
çado partir‑lhe um taco de bilhar na tromba ó sotôra tem de compreen
der que os jovens são mesmo assim não é por mal mas ele nunca faria
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isso no fundo é muito bom rapazito coitadito do que ele gosta mesmo é
de futebol lá no clube até acham que ele tem imenso jeito e quem sabe
um belo futuro até porque embora ainda não tenha idade até já joga a
suplente nos juniores ainda não jogou mas o treinador já lhe prometeu
que um dia destes vai mesmo entrar em campo e depois se verá isto aqui
não é como na América que parece que até dão bolsas para a universidade
aos jovens que são bons atletas mas vai ver a sotôra vai ver o que ainda
se calhar se arranja enquanto um olheiro não o descobre é um partáime
remunerado e depois com sorte se o jovem arranjar um empresário que
o proteja ir para um grande clube ou mesmo para o estrangeiro. A sotôra
está então a ver? O rapaz precisa mesmo é de passar o ano senão o pai
dá cabo dele já disse que lhe partia ele próprio as pernas se ele lhe apare‑
cesse lá em casa só com negativas e eu não é por nada mas…
O sono vem em levas, primeiro junto à linha de água, enquanto Cris‑
tina congemina as alegrias e os dramas de chegar dentro em pouco ao
fim do ano lectivo, depois o sono vem mais profundo, fundo como um
rio fundo e profundo como um coma. Cristina deixa‑se descair para o
limbo dos pensamentos inexistentes, o vazio negro onde não acontece
nada. O cérebro em off, alerta q.b. mas não acontecendo nada.

Faziam um retrato engraçado, aqueles três. Pai, filho e espírito santo.
Espírito santo era o velho, que já tinha mais do que idade para estar
a repousar o sono eterno. E tinha cá uma genica, o diabo do homem.
Só visto. Uma pessoa nem sabia se havia de ficar irritada ou banzada com
tamanha saúde para vociferar, gesticular, ameaçar, protestar, rebobinar,
mandar vir, perorar, converter e provocar. E o filho dele, um tipo com
idade para ter juízo, já para aí com uns quarenta anos, cabeça desguar‑
necida, para não dizer mesmo careca, o filho, esse, não tugia nem mugia.
Limitava‑se a fazer cara de enfiado, resmungando palavras ininteligíveis
levadas pelo vento, murmúrios em surdina, fixava muito o chão, com‑
pletamente incapaz de pôr o velho na ordem. Bem, é que só queria que
vocês vissem. O velho ia‑se pegando à pancada com uma série de tipos,
ele contradizia tudo e todos, era mais vociferoz que um vociferonte:
21

o suplente***.indd 21

24/Abr/2013 15:59

Rui Zink

«Os senhores desculpem mas não percebem nada de futebol!»
Ou:
«Só um idiota como você podia achar que aquilo era falta, mas em
que parte do mundo é que você acha que alguém marcaria aquela falta?
Na Babuinásia?»
Bem, houve um que se ia atirando a ele como gato a bofe, os amigos
é que o seguraram:
«Ó Chico, tu tem calma, tu tem mas é calma, que o velhadas tem
idade para ser teu pai.»
E aquilo se houvesse sarilho sobrava era para o filho, claro, ele é que
iria ter de explicar bem explicadinho à rapaziada a merda que o velho
andava para ali a fazer. Cabrão do velho! Dava gosto vê‑lo. É que ele
ainda podia ao menos dizer as coisas de uma forma assim mais que para
o suave, algo como:
«O amigo queira desculpar mas parece‑me que não viu bem este lance.»
Ou:
«Permita‑me discordar de si.»
Mas não. E depois, o que me metia uma pena era o puto. Coitado do
puto, ali no meio dos dois, a aturar pai e avô. E, já agora, a aturar tam‑
bém o jogo que, diga‑se em abono da verdade, estava uma boa sandes de
bosta de todo o tamanho, e a não perceber patavina, nada de nada, nicles,
niente, mas ainda assim via‑se que o puto estava todo contente, porque
o velho, justiça seja feita, lhe dava uma trela dos diabos. Ná, isso via‑se, o
velho com o puto babava‑se todo, ficava outro, ficava uma flor, uma flor
que se cheire… que era tudo o que o velho não era. E dava para ver que
não era assim caturra de agora, da vida de reformado desocupado azedado
pela perda de força nas carnes que o velho ficou assim. Nã nã, nada disso,
qualquer um topava que aquilo não era defeito, aquilo era feitio, o velho
já devia ter a marca do demo desde nascença. Há gente assim. E era pei‑
tudo, notava‑se que deve ter sido pessoa de impor algum respeito – isto
há uns séculos atrás, bem entendido, ai ai minha santa brincadeira, que
o velho devia ter para aí uns oitenta e tal anos. Pelo menos. Rijo, ainda
para as curvas, mas mais engelhado que os dedos de um miúdo depois
de estar na piscina a ter aulas de natação.
Sacana do velho.
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A Internet, sobretudo na versão correio electrónico, foi uma invenção
terrível para Ema. Antigamente acreditava que o marido estava a traba‑
lhar – ou a tentar trabalhar – quando se sentava ao computador. Agora,
desconfia sempre de que Paulo Gomes esteja mas é a flirtar com «uma
das suas putas». É penoso. Bem tinham as amigas dito que dá azar casar
com um homem divorciado. Ema não escutou ninguém: achava que ela
o podia redimir. Acham todas. Ridículo, não é?
E eis agora a vida nada invejável da nada invejável Ema. Espreita tudo
ao marido. Vasculha tudo. Lá diz o ditado, quem tem maridos tem cadi‑
lhos. Se não diz, devia dizer. Ai devia, devia.
Ema chega a levantar‑se a meio da noite para lhe ir revistar os bol‑
sos das calças. É doentio, ela bem sabe, é doentio e é uma doença feia.
Um eczema da alma. Mas, por isso mesmo, por ser doença (um eczema
da alma) é que Ema sabe que está doente (com um eczema moral) – mas
não está louca. É muito bonito dizer sobre as doenças do espírito: Se o
doente sabe que está doente, é meio caminho andado para a cura. Mas, e
com uma gripe, com uma tosse, com uma pneumonia? Acaso uma pes‑
soa na cama com quarenta graus de febre fica com menos febre lá por
perceber que o termómetro indica três graus acima da temperatura nor‑
mal? Ou, pior, um cancro. Sei que tenho cancro, aleluia, encolhe‑te lá, ó
tumor maligno? Era bom. Era bom, mas era doce.
O ciúme consome Ema por dentro e, Ema sabe, se não tomar as devi‑
das precauções, também a consumirá por fora. O ciúme envelhece a pele,
macilenta‑nos o rosto, o ciúme é um vampiro, suga‑nos a essência vital.
O ciúme é o seu monstro de estimação, mas não me venham dizer que é
um monstro inexistente, injustificado. Porque só eu sei o justificado que
o meu ciúme é!
E ainda é isso que, apesar de não aliviar a tortura, pelo menos informa
Ema de que está doente, sim, mas louca ainda não. Louca de ciúmes, tal‑
vez; não louca delirante. Louca de ciúmes – mas com justa causa.
Nove meses atrás (nem tanto) Ema descobriu um pequeno invólu‑
cro caído no chão da cozinha, junto à cesta da roupa. Não o apanhou
logo. Primeiro foi atender o telefone, era um amigo do Paulo, o Nuno
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Lobato, a dizer que queria falar com o Paulo mas não era nada impor‑
tante, telefonava mais tarde. Ema respondeu com as adequadas palavras
de circunstância às palavras de fazer conversa dele. Até riu, quando ele
disse uma piada. Ema sempre gostou/não gostou de Nuno Lobato, e a sua
opinião não mudou entretanto. Continua a gostar/não gostar dele. É um
homem cortês, bem‑parecido até, colega de Paulo, um daqueles conhe‑
cimentos que, de parceria profissional, desaguou numa amizade leve de
copos, algumas saídas, um ou outro jantar trimestral. Até já jantou cá em
casa, quando ainda convivíamos juntos, quando ainda recebíamos visitas.
Nuno está mais em forma que Paulo, é daqueles homens que faz o que
acha que um homem deve fazer: squash, jogging, cardiofitness, bodybuild‑
ing… Ema está em crer que se inventassem um nome inglês para o salto
ao pé‑coxinho – limpjumping? – Nuno Lobato estaria imediatamente lá
caído. Arrastou Paulo umas poucas de vezes para o acompanhar ao giná‑
sio, e Ema até está grata por isso. Deus sabe o quanto Paulo anda preci‑
sado, emagrecer, perder barriga, ganhar um pouco de substância muscular
em troca das excrescências adiposas. O lado chato de Nuno é que… se
atira a ela. Não, não de uma forma descarada (nem ela deixaria), mas os
olhares, os sorrisos, as insinuações, mesmo nas barbas de Paulo, podem
parecer inocentes, e não passarem de tentativas não muito convincen‑
tes de criar um flirt (cá está, outra palavra inglesa – ou francesa?), se der
deu, se não der amigos como dantes, mas não é só lisonjeiro, é também
insultuoso. Porque insinua que: a) ela casou com um banana, capaz de
ser enganado de forma tão óbvia; b) Nuno não respeita o seu marido e,
afinal, é falso amigo e judas; c) não a respeita a ela, pois acha‑a capaz de
ter feito um mau casamento; d) presume que ela estará sexual e emocio‑
nalmente insatisfeita com a sua relação conjugal, a ponto de procurar
carinho & coito noutras paragens; e) ela é parva e nasceu ontem. Ora
bolas para a disponibilidade.
Quando desligou o telefone na cara de Nuno Lobato, Ema não voltou
logo à cozinha. É um preconceito idiota, este de associar as mulheres à
cozinha. Ema ficou pois na sala, folheou umas revistas, aproveitou e fez
mais uns telefonemas, foi à rua, etc. Passado um bocado, então sim, voltou
à cozinha. E foi aí que apercebeu o pequeno invólucro caído provavelmente
do bolso de umas calças. Ema pegou nele e ergueu‑o à altura do nariz:
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Fantasia – seis preservativos duplamente lubrificados para aumentar a
sua segurança e o prazer sexual do casal.
Ema ficou de rastos. Podia ser do filho. Podia ser da filha. Só que ela
e Paulo não tinham filhos. E, mesmo que tivessem, a criança (a existir)
seria demasiado nova para comprar preservativos.
Não foi logo nesse instante que Ema ficou doente. Desconfiou, ficou
chocada, pensou nas possibilidades todas – até por fim admitir que, de
facto, o invólucro só podia pertencer ao marido. Não tinha havido visi‑
tas recentes. E o facto de aquilo estar ao pé do cesto da roupa era forte
indício do que teria acontecido: ele deixara aquilo cair por distração
quando tirara as calças para irem à máquina de lavar. Pelo próprio pé
delas, claro, milagre da vida conjugal. A caixa tinha dois preservativos
num conjunto de seis, a indicar que havia outros. Pior, que tinha havido
outros… e outras – ou outra. Como numa canção romântica de punhal
no coração: Afinal havia outra.
Ema chorou de raiva, dor, humilhação, angústia, desespero e, tivesse
Paulo Gomes entrado naquele preciso instante, ele levaria com uma cena
monstra. Talvez tivesse mesmo havido uma desgraça. Felizmente, nesse
dia ele avisara que vinha tarde, havia uns assuntos a tratar na estação.
Ema teve assim tempo para se acalmar e, passadas umas negras horas,
optar por ser esperta e fazer que nada sabia. Uma cena de faca e algui‑
dar espantaria a caça, e, se bem que escandalizada, Ema quase sentiu um
estremecer de emoção e (por que não?) divertimento, ao lucubrar toda a
estratégia silenciosa para montar o cerco ao que, até há pouco, era o seu
marido. Agora esse algo já não se chamava «marido», respondia apenas
por um termo técnico: a presa. Ema estava disposta a tecer pacientemente
a sua rede, a preparar a armadilha suprema, o tira‑teimas inequívoco que
lhe diria se o marido a andava a enganar com outra ou se, simplesmente,
haveria uma explicação, tão óbvia depois de descoberta como inimagi‑
nável antes desse momento epifânico.
Afinal de contas, a caixa de preservativos poderia ter sido apenas
uma brincadeira de amigos (os homens, essas eternas crianças), uma
tara sexual inofensiva (Paulo gostar de se masturbar com latex aper‑
tado em volta do pénis, o que explicaria os preservativos ausentes).
Podia mesmo nem ser sua a carteira de preservativos. Hipótese de ouro:
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Nuno Lobato andar a enganar a mulher e ter pedido ao bom amigo
Paulo para guardar a caixa, a fim de não ser apanhado com ela. Prova‑
velmente era isso. Único óbice neste raciocínio: Nuno não era casado.
Nada, no entanto, que fosse um problema. Podia ser um desses moti‑
vos, ou eles todos juntos.
(Ema então ainda não sabia, mas, como habitualmente acontece nestas
coisas, já se estava a enredar na teia que pensava estar a tecer para outros.)
Acabou por, nessa mesma noite, sair da cama de mansinho e ir colo‑
car o invólucro no bolso das calças dele. Havia o risco de ele aperceber
o corpo estranho. Mas, se Ema o conhecia bem, Paulo não daria conta
de nada – perdia sempre tudo, até encontrar as chaves do carro naquela
babel era o diabo.
E Ema teve razão, ele não se apercebeu de nada.
Apercebeu‑se ela. Quatro dias depois, a caixa tinha menos um pre‑
servativo. E agora, Ema?
A cabeça feita um carrossel de feira, Ema deitou contas à vida, enquanto
se afundava nas areias movediças das pessoas desamadas.
Estaria mesmo tudo perdido? Não tinham filhos. Talvez devessem ter
filhos. Não tinham cães. Talvez devessem ter cães. Filhos ou animais, sei
lá. Também podia ser filhos e animais. Não, isso seria passar do oito ao
oitenta. Primeiro ter filhos e, uns tempos depois, se tudo corresse bem,
animais. Ou, pensando bem, o contrário ainda era mais sensato: pri‑
meiro treinar uns tempos com os animais e, depois, ver se eram capazes
(enquanto casal) de passarem ao nível de jogo seguinte. Afinal de con‑
tas, um filho era capaz de ser um pouco mais complicado que um gato,
ou um cão. Dependia do cão, naturalmente. Um Rottweiler de dentes de
aço à partida deveria ser menos problemático do que um Caniche, que
até metia nojo com os seus caracolinhos efeminados. Já os gatos deixa‑
vam muito pêlo, e causavam alergias. Em contrapartida, os cães tinham
de ser educados a fazer só na rua. As crianças… As crianças eram uma
praga, era sabido, chupavam o sangue, a alma, o amor, a paciência dos
pais. Muitos casais começavam precisamente a dar‑se mal quando nas‑
ciam as crianças. Tinham feito as crianças para salvarem o casamento e,
no fim, por amarga ironia, eram as crianças que afundavam o casamento.
E contudo, ao mesmo tempo, toda a gente o dizia, a começar pelos pais
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olheirentos ocos cansados, as crianças eram o melhor do mundo a ale‑
gria do lar o riso do coração.
Ema torcia o nariz a todo este chorrilho de banalidades simpáticas, e
ficava à espera do tempo certo. Sabia que, no dia em que decidisse engra‑
vidar, o faria. E sabia mais: que seriam gémeos ou então, se fosse só um,
seria só um mas do signo Gémeos, ou então, no mínimo, com Gémeos
por ascendente. Não que Ema acreditasse mesmo (acreditar tipo acredi‑
tar) na astrologia – mas gostava de ler, era um entretém.
Foi então que a doença a atacou forte e feio. Se fosse uma doença
venérea, Ema saberia a quem podia apontar como único culpado: Paulo.
Também aqui, na doença ciúme, podia apontar o culpado: Paulo. Ema
não descansou enquanto não descobriu a palavra‑passe do computador
dele. Vasculhou o correio electrónico com o rigor de um detective parti‑
cular. Nada, a outra não devia ter Internet. Ah, o telemóvel. Podia pedir
a discriminação das chamadas à companhia, mas seria difícil obter pro‑
vas a partir do extracto.
Iria fazê‑lo, no entanto.
O seu medo, sabe ela agora, resume‑se a outra coisa. Não é obviamente
o medo de perder um panhonha como a tristeza de homem com quem
cometeu a asneira de se casar. E é bem feita, porque ela devia sabê‑lo, ela
sabia, toda a gente sabia, que não se devia ter metido com um homem
divorciado. Também não é o medo de ficar «sem condições», porque se
alguém no casal tem dinheiro (herdado) é ela.
Proprietária, herdeira, Ema nada tem que lhe falte. Só felicidade
conjugal.
Não, o seu medo não é o de perder Paulo Gomes, o locutor desportivo
incompetente. O seu medo é outro, mais comezinho e, também, mais cru.
Acontece apenas que Ema receia tornar‑se uma suplente. Se for ela
a abandonar o casamento pelo seu próprio pé e a dar‑lhe um chuto no
rabo a ele, tudo bem. Se ambos decidirem, por mútuo consentimento,
meter os papéis para o divórcio, tudo lindamente. Agora ser uma figura
de manutenção para um marido que prefere outras? Isso é intolerável.
Onze letras. I‑n‑t‑o‑l‑e‑r‑á‑v‑e‑l.
Despedida, sim. Suplente, não.
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Paulo Gomes deu pela terceira vez a volta à chave, pisando nervo‑
samente o pedal do acelerador. O motor guinchou, gemeu, tossicou e
quase ameaçou pegar, carburar a hélice mecânica, como nos aviões da
Primeira Guerra, primeiro plac plac plac, depois placplacplacplacplac e,
por fim, bbbbrrrraaaaaammmm, durante tantas horas quantas o com‑
bustível fóssil deixasse.
Tal não aconteceu. Do plac plac plac não se passou ao placplacplac
e muito menos ao bbbrrraam. O motor estava afogado. Ou então era a
ligação eléctrica. Paulo Gomes, o locutor que não sabia o nome de todos
os suplentes em campo, estava tão ou mais afogado que o motor do seu
boca‑de‑sapo peça de museu. Peça de arqueologia, isso sim. Fóssil mais
que morto. Não valia a pena tentar voltar a ligar a ignição. Nestas circuns‑
tâncias, o melhor era deixar poisar. O parque de estacionamento estava
quase vazio, não porque não houvesse ninguém, mas porque a polícia, por
questões de segurança, não deixava estacionar naquele perímetro quem
não pertencesse de alguma forma ao pequeno grande mundo dos pro‑
fissionais desportivos. Estes profissionais não eram, obviamente, todos
iguais. Desde os milionários de polegar na boca, fedelhos de calções e
brinco na orelha, que chamavam Ó Míster ao treinador e sacavam vinte
mil dele por mês (estes seriam os bbbrrraammms da cadeia alimentar),
passando pelos massagistas e chefes de secretaria (os placplacplac), até
aos porteiros, jornalistas desportivos, varredores, vendedores de gelados
e locutores como ele próprio (os plac plac plac). Isto para não falar dos
treinadores‑adjuntos, dos vice‑presidentes e dos vice‑residentes, dos can‑
dongueiros de bandeiras e camisolas com o número do craque favorito,
chefes de claque, apanha‑bolas, empregados de bilheteira, responsáveis
pelo equipamento, empresários dos jogadores, potenciais namoradas dos
jogadores, olheiros, seguranças. Era um mundo com cheiro a cimento
e a fritos, propenso a ser povoado por empreiteiros de construção civil
sem escrúpulos mas com olho para o negócio, atentos quer à visibilidade
mítica do Dirigente Desportivo, quer às suculentas possibilidades de jogar
e ganhar com a dança dos terrenos cedidos pela cidade ao clube e que,
com algum jeito, acabariam sempre, mais cedo que tarde, por ajudar a
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cobrir o endividamento em queda livre do Clube Histórico a passar por
uma crise da qual, invariavelmente, sairia banhado em glória, dado que
era esse o seu destino – isto se a massa associativa fosse capaz de apoiar
o clube do seu coração quando ele mais precisava. Uma retórica linda, a
do futebol, e Paulo Gomes dominava‑a tão bem como qualquer outro.
Só se enganava uma vez por outra nos nomes – e nos nomes dos suplen‑
tes, por amor de Deus. Era isso razão para afogar um motor, perdão, uma
carreira? interrogava‑se, sufocado, procurando cigarros no porta‑luvas.
Um pequeno erro ocasional era razão para afogar um homem?

Ema esperava o marido e ele não chegava. Não havia situação mais
clássica que esta, e no entanto era nesta situação – tão clássica – que Ema
estava. As amigas bem a podiam convidar para ir ao cinema, para ir tomar
um chá à Versailles, para ir arejar. Ela mantinha‑se firme no seu posto
de sofredora, agarrada ao magoamento conjugal, náufraga estóica atada
ao mastro esboroado da sua jangada.
«É isto ser mulher?», perguntava‑se. «Foi para isto que casei?»
Ema ainda se lembrava do que lhe dissera um ex‑namorado cínico
quando ela lhe confiara que ia casar com um (então) jovem jornalista
desportivo em (então) ascensão:
«Parabéns, Ema. Sabes que o casamento é como um comboio, há luz
ao fundo do túnel, e essa luz chama‑se divórcio.»
Ela rira, sem vontade, e estremecera talvez, fora há tantos anos que já
não se lembrava. Mas lembrava‑se desta frase inteligente do ex‑namorado,
isso é que era estranho – isso é que era irritante. Oh, como ela detestava
frases inteligentes. Oh, como ela detestava os inteligentes, os que tinham
sempre a mania que sabiam mais que os outros, os que tinham o detestá‑
vel vício de brincar com tudo, de chafurdar o mais singelo dos momen‑
tos numa poça de riso insolente e pastoso, daqueles risos que salpicam
todos os presentes, queiram ou não participar na brincadeira. E como
era, em termos de, digamos, cama, o namorado inteligente e espirituoso,
para o qual o lado bom do casamento era que, num plano estritamente
técnico, só depois do casamento podia haver divórcio?
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