
Chamam-me 3298… 

 

Sinto que, por mim, todos sentem uma relação amor-ódio. Noto que sou 

necessário, que sou útil e que marco a ordem dentro da cabeça das pessoas, mas sei 

também que, se pudessem prescindir de mim, assim o fariam sem qualquer 

sentimento de culpa. Reconheço que sou um considerável causador de stress, porém 

gostaria que parassem de me responsabilizar por erros alheios, visto que, se fosse 

capaz de abrandar o tempo, ou mesmo pará-lo, certamente já o teria feito. 

Há já bastante tempo que me encontrava à espera de uma casa, aguardando 

com algum anseio que alguém que me acolhesse, que cuidasse de mim e 

despendesse dos seus segundos para ter os meus. Os meus amigos, quando me 

despedi, disseram que iria estar em boas mãos, ou melhor, em bom pulso e 

desejaram-me toda a sorte do mundo. A verdade é que a sorte nem foi precisa. 

Confesso que o momento da “adoção”, o momento em que nos tornamos 

posse de outra pessoa, é bastante intimidante, principalmente porque na minha 

espécie costumamos pertencer a um indivíduo só (como os pinguins, que têm um 

parceiro para a vida toda… Cumprem os seus votos e estão juntos, literalmente, até 

que a morte os separe). Contudo, saber que vou ter de fazer cumprir horários, definir 

rotinas e gerar alarmes traz-me um agradável sentimento de reconforto. 

Sou um «CASIO Vintage Iconic Golden Stainless Steel Water Resistant A168 

Number 3298», mas podem-me tratar apenas por 3298, e sou propriedade de 

alguém de pulso ossudo e fino e de mãos macias e perfumadas, sempre com cheiro 

ou de aloé vera ou de cacau. 

Digo que não foi necessária sorte, porque, até agora, nos temos relacionado 

particularmente bem. Ouço os seus dilemas, participo nas suas típicas crises 

existenciais de adolescente e, como se não bastasse, ainda analiso as suas 

paixonetas, tomando partidos e estabelecendo juízos (fruto das coisas que vou 

escutando enquanto realizo, mecanicamente, as minhas funções). Posso até dizer 

que já a considero uma amiga, avaliando este nosso elevado grau de intimidade e 

camaradagem. 

Acompanhei-a nas suas viagens. Fomos a Londres, a Paris, a Barcelona e até 

ao Brasil (visitar a família paterna dela, que mora por lá). Estive presente em todas 

as suas estreias: 10 primeiros dias de aulas, primeira peça de teatro, primeiro 

espetáculo de dança, primeira audição de piano e de violoncelo, entre muitas outras 

primeiras vezes. Até estive presente quando, para ela, o tempo parou só porque 

tinha um encontro marcado na biblioteca municipal com aquele que eu percebia que 

lhe fazia acelerar a pulsação. Nesse dia, senti-me inútil. Para que precisava ela de 

mim se aquele rapaz franzino, de óculos e aparelho nos dentes tinha mais poder 



sobre o tempo do que eu?! Mas, como já a tinha elegido como amiga e os da nossa 

espécie levam muito a sério essa missão, não a abandonei e, em silêncio, participei 

em mais uma das suas iniciações. 

Assisti a cada uma das suas mudanças: de casa, de escola, de corte de cabelo, 

de grupo de amigos, de opiniões, de interesses e, claro, de preferências musicais e 

literárias. 

Apercebi-me que vocês, humanos, gostam de estar em constantes 

transformações e é isso que vos confere evolução. Cada mudança (tanto física como 

moral) marca uma fase de vida, uma etapa a ser ultrapassada. O mesmo não 

acontece connosco, pois para nós a “mudança” costuma vir acompanhada de uma 

avaria ou de algo que não funciona como é suposto. E isso não é evolução, pelo 

contrário, é sinónimo de abandono. É, portanto, nesta altura que sabemos que o 

nosso fim se aproxima. Somos bem diferentes. O que, para uns, significa progredir, 

para outros, representa findar. Filosofias! 

Sou um bom observador e um bom ouvinte. Consigo facilmente perceber qual 

o estado de espírito da pessoa que me carrega. Se olha constantemente para mim, 

quase numa tentativa de me arrancar os segundos à pressa, vivencia um momento 

tenso, de stress ou, então, necessita ir à casa-de-banho. Se me mira com um olhar 

vazio, repetidamente, deverá estar a meio de um momento aborrecido ou de um 

daqueles longos e infindáveis sermões que recebe da senhora da portaria, por ter 

chegado atrasada e, ainda por cima, por não ter trazido o cartão que permite o acesso 

à escola. Quando se esquece de mim por muito tempo, significa que ou está 

concentrada em alguma coisa ou se está a divertir com os amigos. 

Durante estes dez anos em que frequentei a escola neste pulso ossudo e 

determinado, fui ouvindo e colecionando vários factos curiosos e relevantes, que têm 

vindo a marcar a minha existência como instrumento medidor do tempo. O mais 

recente que retive e que conservei na memória digital e sempre sincronizada, foi a 

diferenciação entre “fazer” e “agir”. “Fazer” corresponde aos atos do homem, 

normalmente involuntários, que exigem um grau nulo, ou quase nulo, de deliberação 

(como pestanejar, bocejar, espirrar, etc.). Já “agir” implica uma decisão consciente, 

voluntária e deliberada. Filosofias! 

Perante esta informação, comecei a questionar onde me situava, qual era o 

meu lugar no meio disto tudo. Nenhuma destas designações se enquadrava com as 

minhas funcionalidades. Concluí, então, que eu apenas produzo, isto é, que eu 

apenas desenvolvo movimentos de uma forma automática (sem grande grau de 

empenhamento).  

Poderá toda a minha existência resumir-se a um vocábulo? A uma ação 

apenas? Será a minha entidade assim tão irrisória? Existo, logo produzo! 



Gostava de poder dizer que não, que isto não passavam de conceções 

originadas na minha cabeça retangular de vértices rombos, que em nada estavam de 

acordo com a realidade, mas a verdade é que, ultimamente, já nem eu consigo 

acreditar nisso.  

Fui abandonado, há uns seis meses, dentro de algo que, diria eu, se assemelha 

a uma caixa, mas não a uma caixa qualquer. Percebo isto, não só pelo aveludado 

tecido que me envolve, mas também porque, por entre os seus bem vincados 

orifícios, incide uma radiação de comprimento de onda igual a 590 nanómetros 

(correspondendo isto a uma radiação visível de tom amarelo, cor das lâmpadas que 

estão no teto da casa onde vivemos). Declaro que se trata de uma daquelas caixas 

adornadas cujo intuito é guardar joias. A minha existência passa agora por ser uma 

joia? Depois de tanta e preciosa reflexão, resultante de anos na escola, tenho que 

resignar-me ao encargo de enfeitar?  

Reparo, porém, que não saímos há 188 dias (mais especificamente, há 4512 

horas, se preferirem, há 270720 minutos ou ainda, para os que são como eu e gostam 

de números grandes, há 16243200 segundos). Tenho de confessar que me é 

tremendamente difícil aceitar esta situação toda. Primeiro, ter-me transformado num 

ornamento e depois, não poder estar em contacto com o mundo, não me encontrar 

enroscado no meu companheiro pulso, não ser capaz de ouvir as aulas de Filosofia e 

imaginar diálogos com Aristóteles (não sei se referi, mas Filosofia é a disciplina que 

mais me faz pulsar o mecanismo). Mas, mais do que tudo isso, custa-me ouvir uma 

voz tão apagada e amarga, tão melancólica e taciturna, que perdeu toda a sua doçura 

e alegria habituais. 

Creio que ela deve sentir a falta de muitas outras coisas… Dos seus amigos, 

da sua família, da sua liberdade e, principalmente, de receber apertos de mão e ouvir 

“Uau, que relógio tão bonito!” (ou talvez isso seja só eu). 

Receio que ela tenha parado de me usar para não enfrentar, de uma maneira 

tão cruel e impiedosa, o decurso do tempo que está a perder. A minha opinião é de 

que, mesmo estando confinada em casa, ela não deve deixar de viver, de aproveitar 

e de criar, pois, ao contrário de mim, ela tem o poder de escolher o que fazer com o 

tempo. Mas como vou eu dizer-lhe isto. Eu, o 3298? 

Eu nasci confinado a este mostrador, a esta pulseira, a estes números digitais 

e inquietos que estão sempre a mudar e, como previamente referi, a minha vida 

encontra-se restringida a um tal vocábulo. Talvez seja mesmo assim… Talvez a nossa 

liberdade esteja ininterruptamente limitada a fatores externos. Já eu vou continuar 

a magicar estas ideias, enquanto, dentro da caixa, produzo e reproduzo um dia, uma 

hora, um minuto e um segundo de cada vez.  

 


