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02h11 

Olá, D.K. Tenho saudades tuas! Isto é mesmo tudo muito estranho… Parece que acedeste 

ao meu cérebro antes de ires embora e sabias que podias ir embora, porque sabias que me 

ias deixar “bem”! Seu cabrão!!! Parece que planeaste tudo ao milímetro!!!!  Na antepenúltima 

noite fizeste-me pela segunda vez cornos ao espelho com um ar de cabrão que tu não tens 

nem fazes e que só o fizeste a primeira vez quando fizeste cornos por cima da minha cabeça 

na noite da Costa de Caparica… Disseste que me puseste os cornos por cima da minha 

cabeça porque eu estava a fazer caretas divertidas em frente ao espelho… Estávamos a 

escovar os dentes… Vou ter saudades de escovar os dentes contigo… Na penúltima noite 

fizeste o teste das luzes e ligaste e desligaste como se fosses um fantasma e fizeste  

“uhhhhhhhhhh” com um “h” bem tremido para me fazeres tremer de medo… Mas viste 

que eu fiquei tranquilo a ver o teu espetáculo de luzes… Foi nessa mesma noite que me 

perguntaste se eu queria mais vinho, ou seja se queria beber um segundo copo… Soube que 

me estavas a dar “alta” do álcool, porque o combinado era só um copo de vinho… Foi assim 

durante um ano… Quando fizemos o pacto perguntei até quando é que ia ser assim e tu 

respondeste-me “até achares que eu podia tomar dois copos”… Depois na última noite 

“mordeste-me” como se fosses um vampiro… Sabes, DK, tive quase para fingir que tinha 

medo, porque sabes o que é que vi? É estupido mas tenho de o dizer… O que me apareceu 

na cabeça é que se eu não gritasse de “medo” tu ias perder a pica porque veres que eu tinha 

perdido todos os medos e pensei que pudesses em breve ir embora “morder outro”… No 

dia a seguir disseste que querias ir embora. Não sei o que hei de pensar de tudo. DK por 

favor diz-me, se eu gritasse, se eu me assustasse “com o teu vampirismo” tu terias ido 

embora??? Parece que como eu não tenho medo de vampiros então deixas-me neste mundo 

“de vampiros” e vais procurar outros para tirares os medos… Vais procurar outros para 

salvares dos vampiros…??? DK eu juro que tenho medo dos vampiros… Por favor!!!!! 

Volta!!!! Os vampiros querem-me morder!!!!!! Por favor,  DK!!!!! Socorro, DK!!!! Eu prometo 

que tenho medo… E que vou gritar… Eu quero gritar contigo… Quero encolher-me todo 

aos teus braços, DK… Eu sei ter medo… Volta… Vá lá… Não vamos discutir mais sobre 

tecnologias nem sobre chips nem sobre câmaras de vigilância. Prometo… As nossas 

discussões são uma treta, foram uma treta… Tomara os casais discutirem as coisas que nós 

discutimos… Nós discutimos em Sevilha por causa do código QR e depois na Villa dos 

Piratas a discussão foi sobre chips… DK!!!!! A sério????? Discutimos por causa das antenas 

5G no Passeio dos Flamingos…. DK!!!!!!!!!!! A sério?????? Belisca-me!!! Foram estas 

discussões que te cansaram???? Não compreendo! Desculpa mas eu não compreendo! Foste 

um cabrão! Tipo, bazaste do nada! Não é justo! Tipo nós já discutimos o que havia para 

discutir!!!!!!!! É por causa das mobílias????? Porque eu disse sempre que não às mobílias caras 

feitas de madeira???? Tu também gostas de árvores!!!!!!!!!! Tu vês as árvores como eu vejo e 

defendes como eu as defendo, não as defendes??? Elas defenderam e esconderam-nos tantas 

vezes??? Subiste tantas árvores para namorar, DK… Subimos a árvore do Príncipe Real, a 

árvore de Grândola Vila Morena, a árvore da Rainha Catarina de Bragança…  Ensinaste-me 

a Rosa dos Ventos em Porto Santo, ensinaste-me a ver Jupiter de Gabriel Garibaldi, disseste-

me que eras Júpiter!!! E depois vais embora, DK! Não pareces Júpiter! Pareces Saturno! 

Júpiter sou eu! Eu achava que tu também eras… Afinal não és… Puseste-me numa nave 

espacial, foste tu que a chamaste, até a desenhaste DK, perguntaste que livros é que eu queria 

levar connosco, foi buscar os 9 livros que tu desenhaste, foste tu que pilotaste a nave até 

Júpiter, aterrámos dois em Júpiter e depois pegas na nave e vais-te embor??? E eu fico 

sozinho em Júpiter????????????????????????? 2h36 
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DK!!!!!!!!!! Sabes o que é que tu às vezes parecias??? Digo isto porque te foste embora…  

Senão eu não dizia…  Um robot, DK… Um robot bom… Um robot com um pré-programa 

de algoritmos maus do senhor Diabo, mas que por seres bom conseguias fazer as coisas sem 

o senhor Diabo ver e por isso é que tu publicavas as coisas que eu te pedia sempre de olhos 

fechados porque os teus olhos chipados iriam transmitir tudo ao senhor Diabo… Ya, DK…. 

Acabei de fazer um filme de robots… Eu no filme também sou um robot… Se tu és um 

robot eu também sou um robot… Tu pareces um deus bom, tipo um robot agente secreto 

que finge ser um soldado mau só para saber os planos do senhor Diabo e estar ali bem 

pertinho do senhor Diabo para depois no Apocalipse pimba, matares o Diabo sem ele estar 

à espera ahahaha ya… É assim que eu te vejo… Vejo-te como o mais poderoso de todos… 

Sei que vivemos num Inferno governado por diabos… Eu amo-te, DK! Nunca te esqueças 

disso! Nunca te esqueças que eu amei-te de verdade! Ainda te amo, mas falo no passado, 

porque foi no passado que me deixaste com memórias nossas… E que serás sempre o 

homem da minha vida e que não terei homens… Sei que não morreste,  mas sinto-me 

viúvo… Vou ser uma viúva… Mas não vou ser a viúva negra do Direito… Vou ser só a 

viúva do Direito… Vou casar-me com Direito, DK… Eu achava que me ia casar com a 

Medicina… Achava que ia casar contigo… Eu acho que nós casámos, não casámos? Acho 

que casámos tantas vezes… Tantas vezes… Todos os dias gostei mais de ti do que já 

gostava… Fabriquei sempre amor infinito contigo. Cada último beijo era sempre melhor. A 

forma como tu sempre aparecias à minha frente!!! Eu morria de felicidade sempre que te via! 

Vi-te como o mais poderoso de todos! Chorei um bocadinho nesta última parte. Mas gostei 

de chorar. Gostei muito de ti e vou sempre gostar. Sempre muito. Gostava muito de te poder 

abraçar! Só quero que estejas feliz! Só quero o teu bem! Eu amo-te! Tenho tudo presente e 

vou ter! Sei que vou ter sempre! Ando contigo para todo o lado! Estou aqui a escrever e sinto 

o teu espírito, a tua presença! Parece que estás encostado às grades da minha cama! Parece 

que estás a pôr os teus pés que eu adoro em cima do teclado. Vou ter saudades de te beijar 

os pés e sei que também vais ter saudades dos meus beijinhos. Duvido que arranjes um 

namorado que também te dê beijinhos nos pés como eu dava!... Estou a brincar… Vou ter 

saudades do teu toque.  Da tua expressão… Meu Deus! A tua expressão a olhar para mim, 

DK… Meu Deus! Chamei-te tantas vezes meu Deus… Agora que te foste embora já não te 

vejo mais como um Deus… Mas vejo-te como um anjinho… Como um anjinho bom que 

apareceu na minha vida. 2h58 

 

22h59 

Olá, outra vez D.K… Queria dizer que és o melhor psiquiatra do mundo! E que acho que a 

Psiquiatria vai ganhar muito contigo!! És para mim o melhor médico do mundo!  Sabias que 

eu tinha medo dos espelhos? Ya… Eu tinha… Mas contigo perdi os medos dos espelhos… 

DK… Sabias que eu tinha medo de pronunciar o número 666? Ya… Tinha medo… Contigo 

ultrapassei a numerologia… Sabias que a Astrologia da minha mãe diz que o número 666 é 

o número da Psiquiatria? E que o número 999 é o número da Psicologia…  Sabes que a 

minha faz cálculos… Com equações e funções do mapa astral… Ela tem os nossos signos 

na mão… A minha mãe diz que na Numerologia o meu número é o 999 e o teu é o 666… 

Que engraçado, não é? Até a Astrologia da minha mãe “bate certo”… Parece que tudo bate 
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certo… Se virarmos o meu número ao contrário também dá 666… É por isso que somos almas 

gémeas,  DK? Mas a minha mãe diz que eu estou entre os dois mundos… É por isso que dizes que 

nos completamos, DK? Mas se nós nos completamos e se somos almas gémeas porque te foste 

embora? Parece que instalaste a tua alma em mim e foste embora… Eu acho que um dia tu vais 

aparecer…  Não sei…  Não tenho esperanças… Foste severo… Foste frio…  Mas a esperança é 

sempre a última a morrer… Tu já arranjaste outro? Foi no ginásio? É um colega do hospital? Ligaste 

o Grindr? Ligaste o Tinder? Sei lá, DK…  Estou só a perguntar… Tu parece que metestes  os teus 

olhos em cima de mim… Mas eu não consigo ver o que estás a fazer… Tu parece que estás em todo 

o lado… Eu conheço-te, DK…  Sei muito bem que és um piloto… Aposto que foste tu que pilotaste 

a mosca-drone que entrou hoje de manhã no meu quarto…  Não vale  a pena estares-te  a rir… Eu 

conheço-te!!!!!!!! Não me consegues ver através da câmara do computador, sabes porquê DK???? 

Porque estou a escrever offline! Não estou ligado à Internet… Estou desligado… Ensinaste-me os 

teus truques de magia em silêncio… Aprendi a tua mímica… Sei que a tua magia só funciona se 

estiveres ligado à Internet! Ouve lá,  ó seu cabrão que raio de Internet é que tu instalaste no meu 

cérebro em que estou a escrever disto num grande gozo ligado a ti? Hum? Gosto muito de ti! Vou 

gostar sempre muito de ti! Vou escrevendo-te cartas quando o meu coração mandar… Tirei-te da 

cabeça da cabeça… Tu tiraste o meu Deus da minha cabeça… Tive de o mandar para o coração… 

E agora vou mandar-te também a ti para o meu coração… Vou te tirar da minha cabeça… Achas 

que eu não consigo, seu cabrão? Achas??? Todas estas cartas vão sim escritas com os meus direitos 

de autor carimbados pela Jupiter Editions… Se as quiseres sem os direitos da Jupiter Editions sabes 

o que tens a fazer… Tens de vir ter comigo, pedir para eu escrever à mão e pedires-me para eu voltar 

a namorar contigo… Não entrego cartas a ex-namorados sem os meus direitos de autor… Depois 

ainda vendes as cartas de amor que eu te envio… Sei lá, DK! Eu não sabia que tu ias embora! Tu 

prometeste ficar comigo para sempre, prometeste que íamos ficar velhinhos que íamos viver os dois 

a melhor velhice de todas e quebraste a promessa por isso agora já não acredito mais em ti…  

Escrevo-te todas as cartas com direitos de autor carimbadas pela Jupiter Editions… Eu sou assim… 

Vingativo… Queres-te te ir embora, então vai… Quiseste ir-te embora? Foste embora? Então foste 

embora? Então dá cá as cartas que eu te escrevi, se faz favor…  Dá cá! Se faz favor, porque eu já sei 

que tu nunca mais as vais ler… Por isso dá cá… Eram tuas, mas se tu já não queres mais ser meu 

namorado, as cartas voltam para mim porque quem as escreveu fui eu! Estou a escrever com aquela 

voz que tu sabes… Gostava que ouvisses, porque acho que te ias rir muito mesmo…  Estou a chorar 

e a rir ao mesmo tempo… São 3h26 os lobos aqui começaram a uivar… Estou feliz, DK! Obrigado 

por me teres deixado feliz! Parece que vivi um Amor Encantado com um Príncipe Encantado! 

Foste o meu Príncipe Encantado! 

Sei que também fui o teu Príncipe… 

Pena que já não sou, mas pronto…   

Oh, DK!!!!  Agora a sério??? Foi porque eu perdi peso? Porque eu estou mais magrinho???? É porque 

eu perdi um bocadinho do meu rabo??? Vá lá podes dizer, eu não fico chateado…  Diz lá…  

3h29  

03h32 Não te esqueças que eu sou só magrinho porque sou pobrezinho… Foi porque eu estava 

sempre a dizer que nós éramos pobrezinhos? E tu não gostava… DK eu não digo mais isso, pronto… 

Mas sabes que é verdade… Eu não digo mais que nós vivemos num Inferno… Não digo… Eu já 

aprendi a falar baixinho como tu… Já não falo alto… Moderei o tom de voz, DK… Sabes que a 

política agita-nos… A sério, DK… Sinceramente…  É porque o meu inglês não é bom? Se tu 

voltasses a namorar comigo nós podíamos falar duas vezes por semana só em inglês e se quisesses 

até podia começar a aprender russo… Gostava era de aprender a falar contigo alemão… Árabe e 

alemão…  Gostava de falar árabe,  alemão e japonês… Eu gostava tanto de ir contigo ao Japão… E 

a Arábia Saudita… É verdade! Eu juro… Eu só disse que não ia porque tinha medo de ser 
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decapitado… Mas se tu prometesses que eu não iria ser decapitado… Eu ia… Contigo eu ia para 

todo o lado… Diz a verdade, DK…  Quando ofereceste-me o Globo, tu já sabias que ias acabar 

comigo? Fiz um trocadilho… É uma pergunta com rasteira… Não cais nas minhas rasteiras… Se 

caíres eu vou  cair para o teu colo e para os teus braços outra vez…  

Oh, DK… Tu estás feliz sem mim? Estás mais feliz? Não  tens saudades? A sério? Nem um 

bocadinho???? E não te lembras de nós? Estou aqui a escrever-te  na cama… Lembraste das  nossas 

sagradas refeições  que fizemos aqui na cama? Fizemos  da cama a nossa mesa de refeições… Ya… 

Grandes banquetes…  ahahaa os nossos  banquetes…. Que grandes banquetes… E quando fomos  

fazer aquele banquete da melancia em cima da montanha? Levámos uma melancia e uma facalhona… 

Subimos assim a montanha…  Ainda me lembro do teu corpalhão a subires com ele a montanha… 

Ganda melancia que comemos ahaha até te chupei no final e tudo… Sabes que eu acho que fomos 

apanhados pelos binóculos… Acho que a minha cidade me viu como eu adorava mamar-te. 03h44 

Olha, agora  são as corujas que estão a cantar… 03h45 Vou ter de sair para ir ter com elas… Elas 

estão me a chamar… É tão bom viver em cima das montanhas com os pássaros noturnos a chamarem 

por nós…  Sabes que eu vejo-te como um pássaro, DK… Um lindo pássaro com penas castanhas, 

brancas e encarnados, com uma lindas asas tecnológicas… Põe lá as asas  e vem-me entregar as tuas 

cartas… Não me vais escrever nem uma cartinha? Podes só responder às minhas perguntas… Fiz-te 

tantas… Não me vais responder? Não me podes deixar com perguntas não respondidas… São 3h47 

está na hora de ir ter com os morcegos…  Espero que te transformes num e me guardes o passeio 

no Caminho dos Mochos… Fiquei com os Mochos… Ganhei os Mochos… Na luta do nosso amor, 

ganhei os Mochos. 03h49 

Obrigado por tudo! Obrigado por me teres amado e por me teres feito o homem mais feliz do mundo 

e me teres deixado tranquilo, equilibrado e desintoxicado! Nunca te vou esquecer! Nunca é nunca! 

Vou guardar-te para sempre no meu coração! Sempre é sempre! Obrigado por tudo o que me 

mostraste em silêncio e que em silêncio me pudeste mostrar. Desculpa se “quebrei” o silêncio! 

Desculpa se quebrei “alguma magia das coisas”. Sei que és um ser mágico. Sei que fizeste de verdade 

comigo! Obrigado por toda a magia das coisas. A tua magia levou-me à verdade das coisas. Levou-

me à realidade da realidade das coisas. Mas tenho pena que me tenhas abandonado quando cheguei 

à verdade e à realidade. Se eu soubesse, teria dito que acreditava em magia e viveria num amor de 

legítimas fantasias contigo. Há fantasias legítimas. Há magias legítimas. Há amores legítimos. Foi tudo 

legítimo. 03h57 o teu sempre Raulzinho 12/02/2022 Podes seguir a tua vida! Força! Mas não te 

esqueças é de me aparecer à frente e de me olhares nos olhos e dizeres que já não me amas mais! 

Porque falta isso! Falta isso para encerrarmos esta história de amor de vez! Temos de dar cabo dela, 

DK! Dá cabo! Dá lá cabo disto, DK! Acaba comigo como deve de ser seu cabrão! Acaba! Acaba 

connosco! Acaba! Tens de vir acabar o que começaste, seu cabrão! Tu não acabaste como deve de 

ser! Não é assim que se acaba o que nós tivemos! Não é num quarto de hora! Desculpa, mas nem 

parece que acabámos! Eu sei que acabámos! Mas não é assim que se acaba! Desculpa, mas não é! E 

não sou eu que tenho de ir ao Algarve! Acho que tens de vir a Santarém como um homem acabar 

comigo como deve de ser! Sei tens os tomates no sítio tens de vir acabar comigo como deve de ser! 

Como dois homens que somos vamos beber uma cerveja! Vamos beber no Jardim Dos Idílicos a ver 

a paisagem no sítio onde tu disseste para eu fechar O Algoritmo do Amor, porque era um livro 

maldito! Lembraste? Quero voltar a esse dia, contigo DK! Foi nesse dia que mandaste uma facada 

n’O Algoritmo do Amor! Lembraste? Foi nesse dia que “ganhaste” uma nova personagem n’O 

Algoritmo do Amor e foi nesse dia que eu me separei d’O Algoritmo do Amor. Mas eu não me 

separei de ti, DK… Foi no dia em que uma Mão Invisível meteu-nos a 200 km/h mas que o 

velocímetro mágico marcava 66km/h… Eu pago-te a cerveja (sem glúten)! Anda lá, seu cabrão! Anda 

lá acabar comigo como deve de ser! Podemos só ficar em silêncio, no absurdo silêncio da paisagem 

e no absurdo silêncio de coisas escondidas pela misteriosa paisagem da vida sagrada! Anda, caralho! 

É um convite! Se acabarmos a foder, já sabes, vais ter de vir pedir a mão ao meu pai! Se acabarmos 

só com um grande abraço, já sabes, é porque vamos ficar amigos para sempre! Mas vem! Vem cá!4h26 


