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A MOÇA DA ESPLANADA (1) 

 

* Este ano, o verão de S. Martinho chegou com um mês de antecedência… 
 

Verão de S. Martinho. Devo antes dizer, o alto verão, chegou a meio do mês de 
outubro, já que as temperaturas atingiram e até superaram, os 30 graus. 

E, se os corpos suavam… as roupas tornavam-se incómodas. 
Então ele, que mal sentia um pouco de calor, se despia todo… Bem, todo não. 

Era a camisa, as calças, as meias e os sapatos… 
Só que ali, onde um magote de pessoas partilhava com ele a afável temperatura 

cedida pelos guarda-sóis da esplanada… Não podia, por decoro, tirar a camisa e 
arrancar a maldita da etiqueta, que tanto o incomodava e roía no pescoço… 

Apesar, da temperatura ser amena, mudou de lugar, ainda que na mesma 
mesa, e chegou-se mais para debaixo do toldo, pois desse modo, desfrutaria da 
sombra por todos os lados… 

A rapariga que atendia nas mesas poisou a cerveja de garrafa acompanhada de 
um pires com uns aperitivos salgados. 

- Obrigado. Disse. Deixando, porém, ficar os olhos na sua curta e cingida saia… 
admirando as suas belíssimas pernas… 

Bebendo a cerveja e mordiscando os aperitivos, ia mantendo o olhar fixo no 
além… afloraram à sua mente tempos idos… e em sussurro disse: 

Antigamente não se viam, assim as moças nas esplanadas ou nos cafés… 
mulheres ou raparigas nos cafés? Não, nem pensar. Era um sítio para homens. O lugar 
das mulheres era em casa a coser meias… Se bem que, nos finais dos anos 60… já iam 
ao café, mas mesmo assim eram poucas as que se aventuravam… 

Depois, uns anos mais tarde, com o 25 de Abril de 1974, tudo começou a 
mudar… 

Com o tempo tudo muda. Pensou. Pensou ou falou baixinho? Isso não 
interessa. Não o incomodava se o fizesse, que se lixe… 

Agora as moças estão em superioridade numérica, nos cafés, nas discotecas, 
enfim, em todo o lado… continuava. 

Os seus olhos percorreram agora todas as mesas da esplanada. Numa, um 
grupo de rapazolas em conversa animada, metendo paleio com as moças da mesa ao 
lado a fim conseguir ganhar a sua atenção, iam de quando, em vez, atirando piropos 
mais ou menos bem conseguidos… 

Para ser franco acho que são muito foleiros… no meu tempo de juventude os 
piropos eram bem melhores, vejamos; - “Embora não sejas a virgem Maria, vós sois, 
cheia de graça”. Disse-o uma vez a uma estudante, há porta da loja onde trabalhava. 
Ela pareceu incomodada, talvez por não atingir a magnitude do piropo, mas o seu 
progenitor, que eu não tinha visto, diga-se em abono da verdade… senão a minha 
boca não se abriria. Virando-se para ela, disse-lhe: 
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“Carla. Este piropo foi uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Acho que te 
devias sentir honrada e agradecer”. 

Bem… Como, águas passadas não movem moinhos… Logo os olhos do Arménio, 
voltaram a percorrer as mesas em redor deliciando-se com a paisagem… as plantas 
eram gente… havia flores novas, fechadas… flores já abertas… botões, sim botões, que 
desabrochando, queriam abrir já as suas pétalas… 

Reparou que na mesa junto ao arbusto que servia de divisória entre cafés, uma 
moça sozinha que embora tendo na mão uma revista, não a lia ou via, pois não tirava 
os seus olhos dos seus… 

Voltou a olhar… e ela continuava a olhar fixamente na sua direção… seria para 
ele?… Não podia ser. Claro que não… 

Disfarçadamente percorreu todo o espaço em seu redor… tanto na esplanada 
como no interior do café que ficava nas suas costas. Tentando descortinar se o olhar 
da moça não se destinava a outra pessoa. Mas, atrás de si nada mais havia senão uma 
lisa parede… do seu lado direito estava uma mesa vazia e do esquerdo, uma antiga 
máquina de “Panike”, tapada com uma capa de plástico castanho, já velha e rasgada… 

Só podia ser para ele que a moça olhava. De certeza absoluta... envaidecido… 
endireitou-se na cadeira e, por breves instantes, sentiu-se jovem…, mas logo acordou 
para a realidade… 

Ela não passava de uma miúda. Quer dizer, deveria ter de 20 a 25 anitos… 
voltou a olhar, agora furtivamente… e pensou, será aquilo alguma praxe… tudo é 
possível… por isso, receando vir a ser motivo da chacota de caloiros, doutores e dos 
clientes que ali se encontravam, desviou o olhar… 

De repente lembrou-se, que as lentes dos seus óculos eram fotocromáticas, por 
isso podia olhar para ela à vontade, já que esse facto encobriria o seu feito, pois as 
mesmas ficavam bem escuras. Se, se lembrou, melhor o fez e rapidamente, olhando 
de esguelha, embora com a cara virada em frente, via agora o que já sabia, a moça 
continuava a olha-lo, sem pestanejar… já não era uma miúda, era uma mulher, com 
lindos olhos negros, o seu cabelo de um preto brilhante, riscado aqui e ali por raios 
de um bordeaux escuro e refulgente… é um facto que ele nada percebia de penteados 
ou cortes de cabelo, mas o dela, dava a ideia de escadinhas graciosamente 
esculpidas… e os seios? Os seus seios não eram grandes, mas empurravam firmes, a 
blusa de seda de um verde-esmeralda mesclado de mais escuro… e um generoso 
decote que os realçava ainda mais…  com uma minissaia preta e cintada, que 
desvendava com exuberância as suas belíssimas pernas, não menos esplendorosas… 

Ao fixar os meus olhos nos seus, vi perfeitamente que ela me estava a “galar”, 
para usar um termo muito em voga aquando da minha juventude. Mas que raio, se 
eu tivesse menos 20 ou 30 anos, ainda vá… embora não fosse um jovem… teria menos 
uns anitos, mas assim, já na reforma… 
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A não ser que ela seja uma menina de engate e esteja à caça… pois, pode ser… 
pensei, mas logo me convenci que não... Não! Mas se o for, daqui também  
não leva nada. Mas eu não queria acreditar que o fosse… Ela, não tinha aspeto de ser 
prostituta! Pode muito ser uma dessas jovens que têm tendência para os homens 
mais velhos… 

Quando era mais novo, modéstia à parte, é com regozijo que o digo, que havia 
muita miúda a “galar-me”, sim, lembro-me de algumas investidas… 

Como é que se chamava… era… ora, para quê tentar lembrar os seus nomes? 
Basta recordar suas faces… 

Tinha o rosto alongado e cabelos com caracóis… e aquela com tranças cor de 
fogo? E a outra de cabelos pelas costas… e a de olhos azuis… nariz fino e empinado? 

Ena pá. Eram assim tantas? Não estarei a inventar? Cala-te lá cabecinha 
sonhadora… 

Vamos é lá ver o que isto dá. Ela chamou a empregada, será que vai pedir a 
conta? Não parece que não, é qualquer coisa de limão… então ela está para estar… 
vou pedir mais uma cerveja. E vou insinuar-me para ela. E depois logo se vê! 

Descaradamente, olhei para ela, sorri e num curto aceno de cabeça, 
cumprimentei-a e ela, sorriu e respondeu ao cumprimento de idêntico modo, com 
um meneio e um leve passar de língua pelos lábios… 

Fiquei em pulgas. Que iria dar aquilo? Chegou a cerveja. Ela já saboreava o 
batido de limão… e aproveitou a vinda da moça à minha mesa para pagar a sua 
despesa. 

Com espanto vejo-a levantar-se e dirigir-se para a minha mesa, trazendo a 
revista e o batido, que colocava nos lábios de modo lascivo… Não o devia dizer, mas, 
confesso, senti-me assustado. Pois, eu sei, os machos vão gozar com a confissão, 
todos dirão que reagiriam coma maior naturalidade do mundo. 

Mas, falar é fácil… como dizem os brasucas; “pimenta o traseiro do outro… é 
refresco”. 

- Tiririm… tiririm… tiririm… soou o telemóvel. 
- Sim. Estou na baixa. Não. Não me esqueci… Eu passo por lá antes de ir para 

casa. Até logo. 
Já me esquecia de ir ao talho… ora bolas, logo hoje... logo agora!…  
- Olá. Boa tarde. Não se lembra de mim? Sou a Cláudia. A filha do Artur, seu 

colega da música! 
- Olá Cláudia. Pois… bem me queria parecer… que eras tu, mas… estás uma 

senhora! 
- Reconheci-o logo que o vi! E fiquei feliz pelo modo como me admirava… 
- Bem, eu… sabes como é… eu sou um velho tonto! 
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- Velhos são os trapos! Eu acho que você continua, um homem muito 
charmoso. E, não deixando ser interrompida, continuou: Sabe que eu sempre senti 
um “fraquinho” por si? A sua mão tocou 
na minha e eu estremeci… que brincadeira seria aquela? 

- Mas, Cláudia. Tens mais ou menos, a idade da minha neta… e eu… 
- E daí? Que importa a idade? Somos adultos e eu estou numa de maré baixa… 

o meu namorado trocou-me pela minha tia… acho justo vingar-me… e se o fizer, que 
seja com quem sempre desejei fazê-lo. Com a minha paixoneta de juventude!... 

- Então eu seria uma espécie de remendo, não era? 
- Remendo não. Mas mesmo que o fosse. Também não é todos os dias que um 

homem da sua idade, mesmo sendo assim tão charmoso, tem a possibilidade de 
“comer…” uma jovem como eu. Não é verdade? 

- Mas és tão nova!... E eu tenho um recado para fazer… 
- Sou nova, mas já sou maior de idade… Como tal, não vai ser acusado de 

pedofilia! Quanto ao recado. Será que vale mais do que eu?… 
Senti pela primeira vez desde que chegou, o doce e excitante aroma do 

perfume que exalava do seu corpo… e cativo, cedi a tão intenso e provocante 
encanto… 

- Moro a dois quarteirões daqui, ao fundo da avenida. Tome a minha morada. 
E levantando-se, deixou o cartão sobre a mesa, despediu-se dizendo: 

- Vou indo, para não entrarmos juntos. 
E agora? Não sei o que fazer… se não for ter com ela, além de me chamar larilas, 

ainda pode fazer alguma parvoíce… sempre ouvi dizer que, mulher rejeitada fica pior 
que estragada… não é? Até pode inventar… e ir dizer ao Artur que a quis engatar… 
Olhem, seja o que Deus quiser. Mas com uma mulher assim, o melhor será passar na 
farmácia, para ver se me vendem o “viagra…” mas sem receita?! Duvido. E depois, 
pensa bem Arménio, se tomas medicação para o “grilo…” e se a coisa dá para o torto? 
O melhor é arriscar… Pode ser que não fique malvisto… “como se costuma dizer”; 
quando a égua é nova, o cavalo, até relincha duas vezes… sei que não devia trair a 
minha “maria”, mas, se ela não souber… penas que não se vêm, não se sentem… e 
não é todos os dias que nos cai do céu uma oportunidade destas… 

Perguntei quanto era a despesa e a moça disse que eram 4€. Achei caro, duas 
cervejas e um pires de salgadinhos que não pedi, serem 4 euros, mas paguei e lá segui 
eu avenida a baixo. 

Ora aqui está nº 421. Agora vou no elevador até ao 4º andar B. Empurrei a porta 
e entrei no átrio do prédio. 

Surpresa minha… logo a avistei, agarrada a um jovem musculado de barba loira, 
e a seu lado, estava uma mulher conhecida, era a Dulce, a tia da Cláudia, que ao ver-
me, disse como se estivesse surpresa… 
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- Olha o senhor Arménio! Há quanto tempo não o via. Ainda a semana passada 
o meu pai falou em si.  

- Apresento-lhe o meu noivo, o João Paulo. Esta é a minha tia Dulce, lembra-se 
dela não lembra? 

- Boa tarde. Dissemos os dois, enquanto nas nossas faces os lábios se tocavam… 
e quando a Dulce ia para inquirir da minha presença, logo a Cláudia se adiantou: 

- Para que consultório vai? Apontando as placas metálicas que se encontravam 
na parede. 

Claro que entendi a intenção… estava, quase fora de mim, mas não sou lorpa… 
e inventei. 

- Para o Dr. Luís Gomes. Que dizia na placa ser advogado. 
- Sabe? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Pois tive a maior e melhor surpresa 

que poderia almejar. Beijou o noivo com sofreguidão e eu… bem, é melhor não dizer 
nada… 

- Ontem. Raptei o João Paulo… e levei-o até a Lisboa. Como vou ser a madrinha 
de casamento, da Cláudia, comprei e ofereci-lhes um apartamento na capital. É para 
lá que vão trabalhar… 

A Cláudia não deixava de beijar o seu noivo com sofreguidão. Como quem 
recupera algo perdido, até parecia que tinha ganho a lotaria… 

- Surpresas destas… não se têm todos dias… superam todos os acontecimentos! 
Não é verdade? 

 
Disse risonha a Cláudia. 
 
E eu… fiquei sem palavras… 
 

A G T e i x e i r a  

 
23/24 De outubro 2014 
 


