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Desencontros na Esplanada 
 

 Olho à volta, tentando capturar uma musa. A cerveja, agora morna, tem-se 

mantido imóvel desde o terceiro gole; presentemente, não é mais do que um estorvo, um 

obstáculo a um segundo pedido. Consciente do seu poder, decifro o seu sorriso amarelo 

– a espuma havia-se perdido no primeiro trago – contíguo com o bordo do copo. Tal 

sorriso é acompanhado por um gargalhar constante e retumbante, gerado pelo quebrar 

cíclico das ondas no molhe sombrio. O molhe!... Prossigo o poema: 

 

... 

Chuva doce a gracejar 

No molhe não te molha 

Com o teu cálido olhar 

Qualquer lágrima se evola 

... 

 

 Estou tão concentrado no meu Universo que não percebo o aparecimento 

daquela brisa fresca que insiste em serpentear pelas pernas das mesas das esplanadas da 

Foz. É o sinal de retirada. As esplanadas terão novamente companhia no final do jantar 

para o habitual e breve cafezinho; e mais tarde, momentos antes da abertura das 

discotecas. Mas hoje é diferente. Hoje, aquela brisa jovem e travessa não está sozinha... 

Ou talvez esteja, uma vez que não dou por ela... 
 

... 

Se fosses cosmogonia 

Meu Universo explodia 

... 

 

 Observo a gradação de cores que o céu vai tomando à medida que se afasta do 

mar. Percebo, então, que dentro de momentos anoitecerá e que a minha estadia ali já não 

se justificará. Vou dando conta da solidão em que me encontro, enquanto guardo a 

caneta no bolso do casaco. É no meio desta acção que reparo na presença subtil de um 

colega dos tempos de liceu. Há quanto tempo estaria por ali a passear aquele cão? 

 

 Ele sente-se tentado a abandonar o local, praticamente deserto, mas sabe que eu 

o reconheci; mais, sabe que eu sei que me reconheceu. Por outro lado, ele sabe que não 

tem nada a dizer-me; mais, sabe que eu também não tenho nada a dizer-lhe. Sim, 

tínhamos compartilhado a mesma sala de aula durante dois anos, mas nunca havíamos 

trocado meia dúzia de palavras de contexto extra-liceal... Ele sabe que nenhum de nós 

quer ter uma conversa nostálgica sobre o liceu, que acabar-se-á por revelar vazia e 

constrangedora, mas teme que eu fique magoado com a sua partida. Não por mim: por 

ele, por me dar a possibilidade de comentar com um conhecido mútuo a sua fuga 

apressada. No fundo, ele sabe que eu não quero que se aproxime e que não mencionaria 

a ninguém o facto de o ter avistado. Mas eu também sei que ele não irá arriscar. Eu tão-

pouco; ele sabe que não me levantarei, voltando-lhe as costas e caminhando em 

direcção à salvação, pelas mesmas razões. 

 

 Só lhe resta aproximar-se. Mas fá-lo de uma forma como se aquele trajecto fosse 

porção integral do exercício de manutenção do cão. Eu apenas retiro a caneta do bolso 

como que afirmando que permaneceria ali sentado por mais alguns instantes devido a 



Nuno Pereira de Sousa   |    Dicionário de Desencontros 

uma súbita inspiração. Cumprimentamo-nos, risonhos. O cão cheira os meus sapatos; eu 

ignoro-o, não lhe fazendo uma festa nem perguntando o seu nome. Também não 

convido o meu colega a sentar-se com receio de prolongar uma conversa absurda que 

nenhum de nós quer ter. Ele acabará por se sentar para que eu não fique com a 

impressão de que quer abreviar a conversa. E prontamente o faz, mesmo sem eu lhe dar 

licença – nós, os jovens, gostamos de nos sentir superiores aos padrões de conduta 

social dos baptizados velhadas, isto é, banimos formalidades, em suma: somos práticos. 

 

 Já sentado, fita a mesa e pergunta o óbvio. Apetece-me ser pedante e responder-

lhe que não, não estou a fazer versos, que abomino tal expressão, mas ele remata com 

um “sempre tiveste muito jeito para isso”. Pede o inevitável. Ele não o quer fazer; eu 

também não quero que o faça. A única forma airosa que me ocorre de resolver a questão 

é a de recusar amavelmente, em tom de mistério, cumplicidade e com o tal pedantismo, 

agora nitidamente fingido; porém, isso incutir-lhe-ia curiosidade e quereria realmente 

lê-los. Concedo-lhe antes a sua vontade, que aliás não tinha. Lê algumas linhas forçando 

o seu interesse. Refere algo como eu estar inspirado, enquanto pousa os meus escritos à 

beira da cerveja. Sorrio, levemente. 

 

 Torna-se imperativo perguntar pelos restantes colegas do complementar e, em 

vez de uma resposta curta, que eu queria ouvir e ele proferir, sou forçado a disfarçar o 

desinteresse com que ouço o desfile de faculdades e de cursos superiores que se segue. 

Na verdade não são muitos; ele sabe que não estou interessado – já tenho a minha 

listinha de quatro ou cinco casos, para ocasiões como esta – nem quer prolongar esta 

agonia da qual não podemos não fugir. No entanto, a simples enumeração de dois ou 

três lembra-me que se segue a minha vez e deixa-me ansioso pelo final da conversa. Tal 

como me esqueci do curso que agora frequenta, é a sua vez de se esquecer do meu 

enquanto o vou proferindo. 

 

 Ficamos um minuto em silêncio, respeitando mutuamente o nosso dom teatral, 

pensando apenas no mote mais adequado para o fim do suplício. “Larga-me” ou “vai-te 

embora” não são os mais indicados. Resta o silêncio. Ambos sabemos que dentro de 

momentos poderemos sorrir um para o outro, observar o quão agradável foi a 

conversação, denunciar um encolher de ombros – como quem afirma “podia ter sido 

melhor mas ambos sabíamos que não tínhamos assunto” – e cada um ir à sua vida. Da 

próxima vez bastaria um aceno, um sorriso aberto, uma palmada nas costas ou uma fala 

gentil, dada a frequência assídua com que nos encontramos – em média, de dois em dois 

anos. 

 

 Resta-nos apenas ficar mais um pouco em silêncio. Eu sei-o. Ele sabe-o. O cão... 

O cão não sabe. E insiste em afirmar a sua presença, ladrando. Tento manter-me em 

silêncio, mas o cão insiste, insiste e insiste. Sou obrigado a perguntar se o cão é dele. 

Desolado pela quebra do silêncio acena com a cabeça, exclamando em surdina, 

desapontado e já sem forças, o nome do cão. Não entendo, nem peço repetição. 

 

 Surge-me o tão esperado mote! Pergunto-lhe se é habitual levar a passear o seu 

cão por ali. Apressa-se a responder que não. A juventude não tolera horários e acções 

quotidianas. Por outro lado, embora livre de outra conversa absurda comigo, deixará de 

vir ali tão frequentemente com receio do constrangimento que se gerará num reencontro 

mais demorado. 

 



Nuno Pereira de Sousa   |    Dicionário de Desencontros 

 Eu também reduzirei ali as minhas vindas. O local tornara-se desagradável para 

ambos. Resolvo despedir-me com um “por vezes ando por estas bandas, mas hoje já se 

está a tornar tarde”. Ele cumpre a sua parte com um “também tenho que ir andando”. 

Despedimo-nos. Ignoro o cão. Disfarçadamente, despeço-me também da esplanada. 

Estou certo de que lá voltarei, mas dificilmente retornarei a escrever. A musa local foi 

destruída. A partir de hoje, aquele é o local onde ele passeia o cão. Parto, triste. Tristeza 

esta que é interrompida por uma estrondosa gargalhada ao aperceber-me do significado 

que, de hoje em diante, aquele local terá para ele... 
 


