CARTA DE AMOR A UMA CADEIRA
Vou ser muito direto! Não vou entrar em "jogos" contigo. Ou se calhar até vou…
Quando te vi, tornaste-te MASTER do meu coração
Mas o melhor PREMIUM seria ganhar esta competição
Adoro-te desde aqui até à costa ÁRTICA
E sei que o teu ELEVADOR A GÁS apoia a minha tática
Estou apaixonado por essa ESTRUTURA DE METAL
Com um DESIGN ERGONÓMICO, digo-te: és especial
Tens BRANCO, PRETO e VERMELHO na tua estética
Mas esta paixão é real, não é SINTÉTICA
No teu APOIO DE BRAÇOS conduzo carros, motos e lanchas
Pois o nosso amor será RESISTENTE A MANCHAS
És o meu grande ENCOSTO na vitória e na derrota
E sempre muito AJUSTÁVEL à minha rota
Já tenho a cabeça a andar à RODA
Elas são CINCO e não saem de moda
Mas também sinto o PESO da responsabilidade
Até 150 KG, bem… és mesmo de qualidade
A tua ALTURA REGULÁVEL nunca me deixa desfeito
Está na GARANTIA que formamos o par perfeito
A nossa relação é 100% fora da CAIXA
Gosto de ti, sejas ALTA ou BAIXA
No meu mundo GAMING és rainha
E com o ÂNGULO DE RECLINAÇÃO deixas-me à vontadinha
Prometo honrar a expressão GAME LIKE A PRO
E deixar-te afastada de qualquer pó
AKRacing, aceitas casar comigo?
Serei o teu companheiro, confidente e melhor amigo
O Jorge Loureiro já deu a sua bênção
E pela mão do Eurogamer concretiza-se a união
Prometo encostar-me a ti todos os dias da nossa vida
Sem que nenhuma outra cadeira nos separe, minha querida
Serás a estrela principal do meu escritório
A verdadeira protagonista de qualquer território
Sinto que vem aí um “unboxing” da alegria
Até me saltam os “parafusos” no meio da euforia
Vou aproveitar a dica do Jorge e dormir uma sesta na cadeira
Estou completamente “desmontado” com este prémio à maneira
(continua…)

CARTA DE AMOR A UMA CADEIRA
És mais SUPER que o MARIO
E o nosso amor tem PES para andar
O teu nome devia constar no dicionário
Pois as tuas características são de louvar
És como a ZELDA, uma lenda
E cobiçada como um POKÉMON raro
Neste passatempo serias a melhor prenda
Num FINAL cheio de FANTASY, claro
Uma INJUSTICE ainda não te ter perto de mim
Pois no meu LITTLE BIG PLANET serás amada
Tenho um CANDY CRUSH por ti
E tu, não te sentes apaixonada?
Juntos faremos Play e Replay à diversão
Sem nunca dar Game Over à nossa relação
Eu no Comando da grande aventura
E tu a derrotares a dor de costas, que loucura!
Neste jogo da vida real fazes-me subir de nível
Ter uma cadeira como tu é simplesmente incrível
Ajudas-me a derrotar inimigos, conquistar troféus e medalhões
Juro que és o meu Euromilhões!
E agora, que estamos a atravessar uma fase tão difícil, quero agradecer-te…
Obrigado, AKRacing, por não deixares a tua qualidade em isolamento.
Contagias-me com esse teu aspeto do futuro, esse puro entretenimento.
Fico em alerta, em estado de emergência por (ainda) não te ter por perto.
Mas distância de segurança entre nós nunca é certo.
Em qualquer momento Gaming, fazes cair a máscara da tristeza.
Confesso: este ano foste a melhor surpresa.
Sei que vamos desconfinar grandes momentos de felicidade.
Ainda nem te tenho e já sinto uma imensa saudade.
Seria uma calamidade se tu e o Eurogamer não existissem na minha vida.
Obrigado por seres a minha cadeira preferida!
Por fim, e fazendo uma pausa nos poemas, quero salientar que estou ansioso por te conhecer. Pois
tal como a tua rotação 360°, também a minha vida vai dar uma grande volta (nem que seja só através
das tuas rodas). Os momentos em frente ao PC nunca mais serão os mesmos...
Já só penso no teu conforto e no teu revestimento de amor. Dizem que és de alta durabilidade, mas
creio que esta paixão também promete ser longa, longa...
Tenho tantos jogos para te mostrar, tantos artigos e conteúdos do Eurogamer para ler, tantas coisas
boas para viver! Por isso, não fiques aí "sentada" a olhar para mim e vem já para a minha casa. Ok?
“Há anos que o Eurogamer Portugal leva os videojogos do futuro às pessoas do presente, e hoje
a AKRacing Master Premium é a cadeira do presente para as pessoas do futuro”.
Eduardo,
o teu maior admirador

