
Logo pela manhã, com os primeiros
raios de Sol, acordou ao lado de cabe-
los artificiais, encontrou duas unhas
postiças debaixo do lençol e, incrédu-
lo com o que estava a ver, foi procurar .
os estonteantes peitos, que eram ima-
gem de marca da sua companhia. Logo
viu que eram de silicone!!!. O seu es-
panto aumentava à medida que desco-
bria as falsidades. As sobrancelhas
eram um contorno de lápis preto, as
pestanas postiças, o rosto desfigurado,
a falta de maquilhagem deixava ver a
ausência da beleza anterior, fisicamen-
te tornou-se uma mulher sem graça,
nada daquilo era verdadeiro.

Subitamente também ficou perple-
xo, afinal já sabia o porqué daquela
mulher ter algo familiar. Pensou me-
lhor. Descobriu que ela era a amiga
da sua mãe e que meses antes tinha
estado em casa dela para a festa do
seu aniversário, tinha os cabelos loi-
ros até aos ombros, mais barriga, e
podia jurar que ela na altura tinha
muito mais rugas.

Sentiu-se burlado, aquela mulher não
era a mulher que ele tinha conhecido
na noite anterior.

Afinal, dormiu com uma mulher e
acordou com outra ... sentiu-se enga-
nado!!!. e

Dormiu com uma e acordou com outra
Naquela noite ele decidiu sair, pre-
cisava de relaxar, de esquecer as chatices, ti-
nha tido uma semana horrível. A única coi-
sa que queria era um bom jantar, ouvir boa
música e relaxar.

Resolveu ir a um restaurante que tinha um
pequeno bar onde se ouvia jazz.

Chegou por volta das 21 horas, tinha vesti-
do calças pretas, uns sapatos de verniz tam-
bém pretos, uma camisa branca com as man-
gas arregaçadas e os primeiros dois botões
abertos. Deixava ver o seu corpo esbelto e
atlético, o único objecto que tinha consigo era
um relógio. Sentou-se numa mesa ao canto,
pediu um aperitivo, olhou para o menu, fez o
pedido e só depois começou a observar o am-
biente ao seu redor.

Do outro lado da sala havia uma mesa com
cinco mulheres, que conversavam e riam des-
contraidamente. Olhou, e uma delas captou e
chamou a sua atenção, o seu sorriso, as suas
mãos, a sua linguagem corporal. Começou dis-
cretamente a observá-la, tinha os cabelos pre-
tos muito longos, uns olhos penetrantes, um
vestido acetinado preto de mangas compridas
com um decote provocante e sensual que dei-
xava ver o seu peito firme. Colar de pérolas a
condizer com os brincos e um anel solitário
na mão, aquela mulher era-lhe familiar.

Houve um íman nela que o capturou, e sen-
tiu-se também observado pelas suas amigas.

Entretanto, a comida chegou e foi a sua sal-

vação!!! Pensou que o melhor era jan-
tar tranquilamente e conseguir algu-
ma paz, que afinal foi o motivo de ter
ido até àquele restaurante, jantar, ou-
vir um pouco de música e relaxar.

Por isso concentrou-se no jantar e na
banda que tocava. Ficou a observá-los
e embrenhou-se na melodia e nos seus
pensamentos.

Quando estava a tomar café e a beber
o seu conhaque, a música parou e a
banda começou a tocar os parabéns,
exactamente para aquela mulher. Vol-
tou a ficar perturbado e pensou me-
lhor: «... Estou sozinho, ela também,
poderia tentar conhecê-la ... !!!». Mas,
mal acabara os seus pensamentos,
uma presença feminina surgiu à sua
frente com uma fatia de bolo, era a ani-
versariante.

Meio sem graça, ele convida-a para
beber uma taça de champanhe, ela res-
pondeu convidando-o a ele para se jun-
tar ao grupo.

Tiveram um resto de jantar agradável
e acabaram por passar a noite juntos.

Ele encontrou a tranquilidade e o re-
laxamento com aquela mulher, de ca-
belos longos, mãos cuidadas, com so-
brancelhas e pestanas lindíssimas, de
peito a saltar pelo vestido. E assim
adormeceu.

As sobrancelhas eram um contorno de lápis preto, as pestanas
postiças, o rosto desfigurado, nada daquilo era verdadeiro
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