
FALAMOS LATIM – OU QUÊ? 

NA PRAIA  

Levantei-me e lá consegui arranjar ânimo para me olhar ao 

espelho: a “aurora de róseos dedos” tinha acordado com ar de quem 

passara a noite ensopada “no mar cor de vinho”. Ego sum qui sum! – 

atirei de mim para mim, em jeito de animação. Apesar de tudo, o dia 

estava soalheiro e havia que aproveitá-lo para fazer alguma coisa de 

proveitoso. Ficar em casa seria contrário aos meus princípios. Eheu! 

Fugaces labuntur anni! Estava decidido; daria um salto à praia. Fui 

tomar um banho rápido, fazer a barba, pegar numa roupinha ligeira... 

Agora sim: ecce homo! Quem diria que a ruína de há bocado 

continuava a morar no mesmo corpo? Já agora mais um perfumezinho, 

o gel da praxe, a base envergonhada aqui e além. Alto aí, garanhão: 

est modus in rebus! O acordo era uma ida à praia e não propriamente 

um dia de campanha! 

Fiz-me à estrada com ansiedade crescente; andava alguma coisa 

no ar, que parecia prometer aliquid magni. E o caminho a render, a 

render… Est cupiditati et ipsa tarda celeritas. Avistei, por fim, as 

fileiras do casario que bordejavam o areal. Só faltava arranjar um sítio 

para estacionar, mas a tarefa não estava a ser fácil; dir-se-ia que toda a 

gente sentira o mesmo desejo irreprimível de vir até à praia. Foi então 

que divisei um carrito que hesitava entre parar e ajeitar a manobra; o 

condutor decidiu-se pela segunda hipótese e recuou mais do que a 

prudência aconselharia naquelas circunstâncias. Azar o dele: errare 

humanum est! Num abrir e fechar de olhos, já tinha perdido o lugar. 

De chinelo a bailar no dedo, encaminhava-me agora para o mar, 

quando senti no ombro a pressão de um toque. Ex digito gigas... 

Assim que me virei, dou de caras com o outro condutor. Como era 

grande e forte e, ainda por cima, trazia um colega com ele, eiusdem 

farinae! Apanhado flagrante delicto, tentei argumentar o melhor que 

as circunstâncias deixavam: exaequare dicta factis, ex animo dicere... 

Mas o tipo não ia em cantigas; com a direita, apontava-me ao nariz e, 
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com a esquerda, recordava-me o gesto do vil metal. Não havia mesmo 

outra hipótese. Lá saquei do pilim e só depois, ex consensu, pude 

seguir em frente. 

O episódio fora muito incómodo, mas não me iria deixar abater: 

errando corrigitur error. Registada a moralidade, o melhor seria 

pensar em alguma forma de compensação: est homini semper diligenti 

aliquid super. Para mais, o areal estava pejado de beldades (exceptis 

excipiendis) que pareciam ter deixado a letargia inverniça para se 

abandonarem aos cálidos raios da tentação. Et in Arcadia ego! – era 

quanto me bailava na cabeça, quando reparei num pormenor nada 

despiciendo: estavam todas acompanhadas! Bom, todas todas, não: 

exceptio probat regulam. Havia uma, ao fundo, meio encoberta por 

um rochedo, com uma cabeleira que rivalizava em brilho com o sol. 

Estava ganho o dia. Não queria arriscar uma abordagem descarada, 

que deitasse tudo a perder. Por isso, pedi a um miúdo que lhe levasse 

um gelado que ali mesmo comprei, acompanhado de uma nota directa: 

esto breuis et placebis. Fiquei, ao longe, a avaliar o efeito da aventura. 

A coisa parecia estar a correr bem; ela começou a comer o gelado e a 

fazer uns sinais ao miúdo, que entretanto se afastara dela a correr. 

Veio na minha direcção, mas passou por mim sem falar. Pouco 

importava, pois já tinha cumprido a sua função: etiam capillus unus 

habet umbram suam. Estava entretido com a visão, quando sinto, no 

ombro, outra vez, a incómoda premência digital. Volto-me e quem 

vejo eu? O mesmo tipo do carrito. Eheu! Nullum infortunium uenit 

solum! Ainda eu pasmava para o dedo e já o mostrengo se punha a 

jeito para brindar-me com a mão inteira. Pelos vistos era o amiguinho 

da loiraça. Valeu-me a mim ter o pé mais ligeiro: necessitas non habet 

legem! 
 

Nos corredores do Palatino 
 

Conta-se que o imperador Cláudio se comportava de modo 

servil perante as mulheres e os seus libertos. Mas fiat iustitia, ruat 
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caelum: era um verdadeiro erudito. É verdade que fora relegado desde 

a infância para um plano secundário e não se libertava do medo: 

chegara tarde ao governo do império, porque, sobretudo para uma 

pessoa com aquelas dificuldades físicas, facilius crescit quam 

inchoatur dignitas. Como consequência, parecia agir por vezes de 

forma demasiado ingénua para um príncipe. 

Certa noite, quando, claudicando, se dirigia para o leito 

imperial, encontrou por acaso Messalina, a mal-afamada imperatriz, 

que percorria furtivamente o mesmo caminho, mas em sentido 

contrário. A sua primeira reacção foi de medo: escondeu-se atrás de 

um reposteiro. Depois, ao reconhecer aqueles contornos feminis, 

saltou-lhe ao caminho. 

- Quo uadis? - perguntou. 

Ela, com experimentada fides punica, respondeu que o 

procurava, pois já estranhava o seu atraso. Explicou-lhe Cláudio que 

vinha do escritório e que fizera serão para acabar mais uma obra 

histórica. 

Messalina aproveitou a circunstância para adular o augusto 

marido: 

- Finis coronat opus! - e acrescentou - florent facta uirum! 

- Feci quam potui, faciant meliora potentes! - retorquiu Cláudio 

com modéstia. E confessou temer o nariz exigente da crítica romana, 

que, segundo dizia, foenum habet in cornu. 

- Famulatur dominus, ubi timet quibus imperat! - disse ela em 

tom de censura. 

Mas ele revelou-lhe ex imo pectore que temia de facto os 

súbditos e que só nos braços dela encontrava conforto: fatuus fatuum 

invenit. 

- Felicitas multos amicos habet! - continuou Cláudio - mas, uma 

vez mudado o favor dos deuses, finita causa cessat effectus e os 

amigos desaparecem. Firmum in uita nihil! Basta mencionar, exempli 

gratia, o ocaso do meu sobrinho Calígula, assassinado por aqueles 

que o deviam proteger: os pretorianos. 
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- Exempla docent, non iubent!- tentou tranquilizá-lo a 

imperatriz – Não te esqueças que foram eles que te aclamaram, 

quando o senado preferia o retorno à libertas.  

- Sim, sim. Mas pelo sim, pelo não, o melhor é eu aumentar 

consideravelmente o pré daquele corpo da guarda, uma vez que facilis 

est descensus Auerni. 

A única pessoa em quem o imperador dizia confiar 

verdadeiramente era a sua sobrinha Agripina, que tinha o simpático 

hábito lhe trazer uns cogumelos de comer e morrer por mais. 

Messalina já o sabia - fama uolat - e mal disfarçava o seu ódio 

por essa intrometida, que devia era continuar no exílio, e pelo seu 

filho Lúcio, sempre a tocar cítara, sempre a brincar com o fogo... Mas, 

contendo-se, pensou para consigo que fas est et ab hoste doceri. 

Para mudar de assunto, procurou mostrar-se interessada nos 

assuntos do governo e perguntou ao marido como ia a nau do estado. 

- Fluctuat nec mergitur - respondeu o governante. 

- Fortuna fauet fatuis - pensou ela e, despedindo-se, desejou 

bons sonhos a Cláudio. 

O velho imperador lá se foi deitar, tranquilo por saber que a sua 

esposa andava nesse preciso momento à sua procura. Recebera de um 

dos libertos um bilhete que a acusava de alta traição, mas resolveu 

deixar o assunto para o dia seguinte. Para quê estragar a noite a uma 

mulher tão generosa?! 
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