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C onta-se que um dia um escultor cou com o 

olhar preso num conhecido fenómeno da natu-

reza: um pavão exibia o seu manto majestático de pe-

nas, só para chamar a atenção da fémea e saciar as suas 

vontades proibidas. O espectáculo fora de tal forma 

esplêndido, que dois dias mais tarde tinha já o artista 

esculpido uma peça baseada no que tinha visto. Deu-

lhe o nome de leque. E para poder sobreviver, deu-lhe 

também uma utilidade simples. E os leques foram-se 

reproduzindo pelas modas, pelas gentes, pelos paláci-

os, pelas óperas e pelas épocas, como um adereço im-

prescindível. Mas o mundo haveria sempre de usar o 

leque para expulsar o calor, nunca para o deter dentro 

de si. O mundo, excepto uma mulher: Teresa. Teresa 

sempre fora uma rapariga tímida e reservada, mas aos 

21 anos recebeu um presente secreto, uma carta e um 

leque de um admirador, um nobre que vivia em Sevi-

lha. Na carta, concedia-lhe o absoluto e em troca ape-

nas lhe pedia que dormisse sempre com o leque por 

perto. No momento em que, pela primeira vez, pegou 

no leque, Teresa tornou-se numa imperatriz. Todas as 

noites sonhava com estranhos pavões a saciarem as 

suas vontades proibidas.

2020

Histórias escritas com vinho
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