
Aconteceu em Las Vegas

Uma cena de alguns segundos, passada em Las Vegas há uns pares de anos, perdura na 
minha coleção das memórias recorrentes.

Encontrava-me lá, por uns dias, para ver três musicais que me interessavam. Não 
pertencendo eu à classe dos jogadores – gosto de jogos, sim, mas não a dinheiro – e sendo Vegas 
uma espécie de “super-feira popular”, que hiberna durante o dia e começa a acordar ao pôr-do-
sol, tinha as tardes praticamente desocupadas. Resolvi aproveitar uma delas para uma visita à 
maior loja local de música e instrumentos musicais, ritual que procuro cumprir sempre que chego 
a uma cidade pela primeira vez.

Procurei no hotel informação sobre a localização do estabelecimento que pretendia e ao fim 
de 15 minutos de surpresa e dúvidas – não é o tipo de perguntas mais comum num sítio todo ele 
incomum – saí com um post-it ornamentado por um endereço. Apanhei um táxi, recitei para o 
motorista o conteúdo do post-it e recebi de resposta um “is quite far from here” ao qual respondi 
com o meu melhor sorriso “never mind, I'll pay you”.

Depois de percorrer quase toda a longa avenida que é, afinal, a parte interessante(?) de Las 
Vegas, virou à direita seguindo paralelamente à parte antiga da cidade. Quando esta terminou 
continuou em frente, entrando em zonas cada vez menos povoadas, até chegar a um grande bairro 
residencial, só com vivendas, que parecia ter sido abandonado pelos seus habitantes, tão desertas 
se apresentavam as ruas e repousadas as casas.

Finalmente deixou-me diante de uma vivenda que destoava das outras por exibir uma 
montra com instrumentos de música. Paguei e entrei numa loja com gente simpática mas que, 
após 15 minutos de inspeção, se revelou antiquada e desinteressante para quem, como eu, 
procurava as últimas novidades em software de música. Comprei algumas partituras de interesse 
duvidoso, só para não dar como inteiramente perdido o tempo que gastara para ali chegar.

Pedi então que me chamassem um táxi para regressar ao hotel. Fui surpreendido pela 
informação de que nenhum carro iria àquela hora buscar um cliente a uma zona tão periférica, 
sendo-me aconselhado ir andando a pé até encontrar algum táxi que passasse vindo de um serviço 
nas redondezas. Lá meti pernas ao caminho mas após dez minutos sem ter visto uma única pessoa, 
na rua, num jardim ou por trás de uma cortina, comecei a ficar preocupado. Não fazia ideia da 
distância até à mais próxima zona comercial e nem sequer que direção tomar para a alcançar, e por 
ali começava a perceber que só encontraria gente quando os moradores regressassem do trabalho. 
Restava ainda a dúvida sobre a que horas as pessoas regressam do trabalho em Las Vegas.

Mais dez minutos do mesmo e uma pequena ameaça de pânico começou a invadir-me. 
Dentro de uma hora esperavam-me no hotel para o jantar seguido de espetáculo e eu ali às voltas 
num bairro que mais parecia o cenário de um Spaghetti Western.

Finalmente vi alguém. Junto a um poste, que me pareceu ser uma paragem de autocarro, 
havia um banco de madeira onde se sentava um homem acabado de sair de um desses filmes. 
Magro, meia idade, barba de uma semana, um chapéu de abas largas caído sobre os olhos. Pela 
posição – braços cruzados sobre a barriga e queixo apoiado no peito – tanto podia estar a 
descansar como a pensar na vida ou, simplesmente, a dormir.

Dirigi-me a ele e, num tom que deveria deixar transparecer a ansiedade em que me 
encontrava, arranquei com o inevitável “hello, good afternoon”. Mexeu-se vagamente o que me 
encorajou a continuar, “please can you help me... I am lost”. E foi então que aconteceram os tais 
segundos inesquecíveis.

O homem levou lentamente a mão à aba do chapéu, deslocou-o até destapar os olhos, fitou-
me com um ar vago e respondeu “you too? Welcome to America”.

Depois do meu sorriso indicou-me o número do autocarro que deveria tomar, voltou a baixar 
o chapéu e refugiou-se de novo na sua postura meditativa.


