
Celina estava apaixonada, perdidamente apaixonada, foi amor à primeira vista. 

Porquê, que tinha ele de especial, como explicar tamanha empatia? E que lhe 

interessava isso? Sabia que estava perdidamente apaixonada, mas tinha a perfeita 

noção de se tratar de um amor impossível! De facto a contrapartida era demasiado 

elevada para os seus parâmetros, seus e familiares. É certo, a data do seu aniversário 

aproximava-se, caso os pais imaginassem tal estado de espírito garantidamente lho 

viabilizariam. Mas isso ela não pode permitir, seria um rombo no equilíbrio familiar. 

Limitar-se á a viver sofrida e silenciosamente aquele sentimento, sempre que possível 

passará por perto, apreciará o motivo do seu amor, discretamente dialogará com ele. 

Precisará de ter muito cuidado, imperioso que o assunto jamais se saiba, por certo 

chegaria ao conhecimento dos pais, tanto não deverá acontecer. Mas Jasmina, a 

Horrorosa, maquiavelicamente perspicaz, apercebeu-se da persistente observação, 

fácil lhe foi calcular o respectivo móbil. E ela também nutria o mesmo sentimento por 

ele, havia porém uma diferença profunda: para esta tratava-se de uma causa possível, 

perfeitamente ao alcance da condição familiar, seria garantidamente seu. Mas não 

tinha pressa, dava-lhe gozo, muito gozo, presenciar o sofrimento da adversa (assim lhe 

chamava), quanto mais tempo durasse esta situação mais doloroso seria o desenlace 

final. E deliciava-se por lhe fazer mal. Porquê? Nem ela própria sabia, não gostava dela, 

isso bastava. 

Numa noite de sono agitado Celina sonhou que lhe chegou a casa uma 

encomenda. Que seria, de onde teria vindo? Com a adrenalina bem em alta rasga o 

papel de embrulho, abre a caixa…, fica incrédula, será possível? Por certo estaria a ver 

mal, acaso estaria a sonhar? Sem qualquer dúvida aquele é mesmo o móbil da sua 

paixão. Estar-lhe-á bem ou precisará de algum acerto? É claro tem de o experimentar, 

mas ao tentar pegar-lhe este desaparece, é substituído por Horrorosa, que vive intensa 

e maldosamente a situação. É demais, fica de tal modo irritada que grita e acorda com 

o seu próprio grito. Uma vez desperta tem dificuldade em perceber o que se estava a 

passar, percorre o quarto à sua procura, espreita no roupeiro e debaixo da cama, 

acaso andará a adversária por ali? Lentamente foi compreendendo o sucedido, em 

simultâneo ria e irritava-se, a maquiavélica iria perder aquele jogo, haveria de 

conseguir suplantá-la, era uma decisão inabalável. Como? Havia de lá chegar, estava 



em via de sentido único, seria polícia de si própria, irregular inversão de marcha não se 

permitiria. Como conseguiria alcançar o objectivo drasticamente assumido não sabia, 

mas tinha de conseguir uma solução válida, única porta de saída daquele labirinto. 

Sono não tinha, tomou um duche de água fria, que mais parecia bem quente, 

reclinou-se na cama e “rebobinou” o sonho, voltou a “passá-lo” mais devagar, 

devagarinho, pressa para quê? Repentinamente deu um pulo na cama e pôs-se de pé 

com agilidade felina. Era tão simples afinal, por que raio aquela ideia não lhe ocorreu 

há mais tempo? Chegaria a tempo ou Horrorosa teria ganho a dianteira? Faltam quinze 

dias para o seu aniversário, irá receber um “carro de mão” de prendas, quantas delas 

serão lixo, quantas delas sem utilidade? É isso, está decidido: 

− Mãe, Pai, está um vestido na montra do qual eu gosto muito e seria tão bom 

recebê-lo pelos meus anos! 

− Será teu filha, responde a mãe, mesmo sem ter feito contas. 

− Calma mãe, realmente espero que venha a ser meu, mas nas condições que 

vou indicar de seguida… 

− Essa está muito boa, filha! Queres o artigo e ainda defines as condições… 

− É verdade pai e se me permites passo a apresentá-las, é muito simples: o 

vestido é muito caro, assim eu pago um quarto, vocês cobrem o outro quarto e falo 

com os meus amigos para eles suportarem a metade restante. 

 − A estratégia, que creio inovadora, parece-me objectiva e inteligente. Mas não 

estarás a sobrecarregar os teus amigos? 

 −Não mãe. São dez aqueles a quem vou apresentar esta proposta. Qualquer 

deles me daria uma prenda de custo superior e algumas delas seriam de interesse nulo 

ou reduzido para mim. 

 Pais e amigos de acordo, pregam ainda uma partida à aniversariante: foram à 

loja comprar o vestido e pagaram-no por inteiro, deixando-a de fora nesta divisão e 

pedem para o entregarem no domicílio. 



 Acabava de sair o entregador, a hora de encerramento do estabelecimento 

aproximava-se, entra Horrorosa, manifesta era a sua ansiedade, havia um vazio na 

montra… 

 − Evidentemente estão a renovar a montra, não reparaste que já não fazem isso 

há três dias? Ela bem tentava sossegar-se, apelar à razão, no mínimo continuar a exibir 

a superioridade que constantemente alardeava… mas como, se o chão lhe fugia de 

debaixo dos pés, se o mundo andava à roda, freneticamente balouçava, sentia-se 

numa casca de noz em tormentoso alto mar, o enjoo é terrível, consegue ver um sofá 

onde se deixa cair… 

 − Sente-se mal, menina? Deixe-se estar, vou já buscar um copo de água com 

açúcar. 

 Sem noção do que fazia engoliu toda a água, parecia estar a reagir… 

 − Já se sente melhor, menina? 

 − Havia um vestido verde alface na montra, não o vejo, por certo foi recolhido… 

 − De facto saiu e já não volta, foi vendido esta tarde, alguns minutos antes da 

sua entrada. 

 Receando que a sua cabeça explodisse consegue ainda assim perguntar: 

 − Posso saber quem o comprou?  

− O nome não sei, é uma menina que vai fazer anos, vou ver se encontro o 

registo... 

 − Celina… 

 − É isso mesmo, agora me lembro! 

 Saiu desabridamente, nem sequer agradeceu a hospitalidade que lhe foi 

concedida, irá exigir a entrega do “seu” vestido. De facto ela estava de tal modo segura 

que a peça era sua que nem se apercebia do ridículo em que estava prestes a cair, 

caminha rapidamente, todo o seu ser exala raiva e ódio. Repentinamente vê os amigos 

de Celina ao longe, instintivamente para, afinal que anda ela a fazer? O seu transtorno 



é tal que perde a noção do que a trouxe até ali, passa pelos amigos daquela de quem é 

inimiga, mete por um atalho sem saber onde irá ter. Antes de ver tinha sido vista, 

discretamente observam-na, dá para percepcionar a sua reacção, foi fácil formular 

uma hipótese um tanto aproximada da realidade. Veem-na afastar-se por aquele 

atalho, ficam preocupados, por certo ela não conhecerá o terreno que pisa. Ainda 

pensam segui-la, depressa concluem que isso poderia reverter contra ela. A intenção 

era dar-lhe apoio se necessário 

 

 

 

− Porfírio, não tens um tio polícia? 

− Sim Edmundo, porque perguntas? 

 − Homem tu estás tão aflito que desligaste o raciocínio… 

 − Queres explicar-te? 

 − O teu tio integra uma equipa cinotécnica, certo? 

 − Certo. 

 − Fazes ideia de onde estarão agora? 

 − Deve estar a dormir, saiu do turno há duas horas. 

 − Levas-me a casa dele? 

 − Mas acabo de te dizer que estará a dormir… 

 − Imediatamente e não pies… 

 − Chegámos, é a casa verde. 

 Edmundo descreve a situação à esposa do tio de Porfírio: supõem que Jasmina 

terá entrado num lago coberto de nenúfares, receiam que esteja em apuros… 

 − Não a avisaram? 



 − Pensámos fazê-lo, mas estamos convictos que não faria fé nas nossas 

palavras, receámos que se precipitasse mais rapidamente no perigo, sabemos que tem 

muitas hipóteses de ficar presa nas silvas e viemos tão rápido quanto conseguimos… 

 Penso que procederam bem, vou já acordar o meu marido. 

Os cinotécnicos correram quanto puderam, encontraram Horrorosa presa no 

silvado sem conseguir sair, estava em pânico e pior ficou quando ouviu os latidos do 

animal. Em situação normal facilmente perceberia tratar-se de manifestação amistosa, 

agora não dava para tanto e ainda mais se assustou quando viu a luz de uma lanterna e 

ouviu uma voz masculina, mas acabou por perceber que a salvação havia chegado. O 

polícia ia devidamente equipado, libertou-a com todo o cuidado e perguntou-lhe se 

conseguia andar. Jasmina estava exausta, o polícia foi entregá-la aos pais. 

No dia seguinte uma atoarda rebenta na localidade: a rapariga tinha sido 

perseguida pelos amigos de Celina e atirada às silvas. 

 A firme atitude do agente da autoridade pôs por terra a perfídia de Horrorosa. 


