


A SAÚDE DOS DOENTES

Quando, inesperadamente, tia Clélia se sentiu mal, houve na família um momento de pânico e durante várias horas ninguém foi
capaz de reagir e elaborar um plano de ação, nem mesmo tio Roque, que achava sempre a saída mais acertada. Telefonaram
para Carlos no escritório, Rosa e Pepa despacharam os alunos de piano e solfejo, e até tia Clélia se preocupou mais com
mamãe que consigo mesma. Estava certa de que o que sentia não era grave, mas não se podia dar notícias alarmantes a mamãe,
por causa da sua pressão e do seu açúcar, todos estavam fartos de saber que o doutor Bonifaz tinha sido o primeiro a
compreender e aprovar que escondessem de mamãe o que acontecera com Alejandro. Se tia Clélia tivesse de ficar de cama
seria preciso encontrar um jeito de mamãe não desconfiar de que ela estava doente, o caso de Alejandro já se tornara tão
difícil e agora aparecia mais esta; a menor distração e ela acabava sabendo a verdade. Ainda que a casa fosse grande, devia-
se levar em conta o ouvido tão aguçado de mamãe e sua inquietante capacidade para adivinhar onde estava cada um. Pepa, que
chamara o doutor Bonifaz pelo telefone de cima, avisou aos irmãos que o médico chegaria o mais depressa possível e que
deixassem a porta de entrada encostada para que ele entrasse sem bater. Enquanto Rosa e tio Roque cuidavam de tia Clélia,
que sofrera dois desmaios e se queixava de uma dor de cabeça insuportável, Carlos ficou com mamãe para contar-lhe as
novidades do conflito diplomático com o Brasil e ler-lhe as últimas notícias. Nessa tarde mamãe estava de bom humor, não
sentia dores na cintura como quase sempre na hora da sesta. Foi perguntando a todos o que é que havia para estarem tão
nervosos, e na casa falou-se da pressão baixa e dos efeitos nefastos das inovações no fabrico do pão. Na hora do chá, chegou
tio Roque para conversar com mamãe e Carlos pôde tomar um banho e ficar à espera do médico. Tia Clélia havia melhorado,
mas custava a se mexer na cama, já quase não se interessava pelo que tanto a preocupara ao sair do primeiro desmaio. Pepa e
Rosa se revezaram junto dela, oferecendo-lhe chá e água sem que ela respondesse; a casa se acalmou ao entardecer, os irmãos
pensaram que talvez o caso de tia Clélia não fosse grave, e que na tarde seguinte ela voltaria a entrar no quarto de mamãe
como se nada tivesse acontecido.

Com Alejandro as coisas tinham sido muito piores, pois morrera num desastre de automóvel pouco antes de chegar a
Montevidéu, onde o estavam esperando na casa de um engenheiro seu amigo. Já fazia quase um ano do desastre, mas era
sempre como se fosse o primeiro dia para os irmãos e os tios. Era assim para todos menos para mamãe, para ela Alejandro
estava no Brasil onde uma firma de Recife lhe encomendara a instalação de uma fábrica de cimento. A ideia de preparar
mamãe, insinuar-lhe que Alejandro sofrera um desastre e estava levemente ferido, não lhes havia ocorrido, nem sequer depois
dos conselhos do doutor Bonifaz. Até Maria Laura, incapaz de qualquer raciocínio naquelas primeiras horas, reconhecera a
impossibilidade de dar a notícia a mamãe. Carlos e o pai de Maria Laura viajaram para o Uruguai com o fim de trazer o corpo
de Alejandro, enquanto a família cuidava, como sempre, de mamãe, que nesse dia estava cheia de dores e exigente. O clube de
engenharia concordou em que o velório se fizesse em sua sede e Pepa, a mais ocupada com mamãe, nem sequer chegou a ver o
caixão de Alejandro, enquanto os demais faziam rodízio, de hora em hora, e acompanhavam a pobre Maria Laura perdida num
horror sem lágrimas. Como acontecia quase sempre, tio Roque foi o incumbido de pensar. Falou de madrugada com Carlos,
que chorava o irmão em silêncio, a cabeça apoiada no pano verde da mesa da sala de jantar, onde tantas vezes tinham jogado
cartas. Depois, tia Clélia juntou-se a eles, porque mamãe dormia a noite inteira, não sendo então necessário preocupar-se com
ela. Com o assentimento tácito de Rosa e de Pepa, determinaram as primeiras medidas, a começar pela apreensão de La
Nación — às vezes mamãe se animava a ler o jornal por uns minutos —, e todos concordaram com o que tio Roque havia
pensado. É que, como uma empresa brasileira contratara Alejandro para que passasse um ano em Recife, ele teve que desistir,
em poucas horas, de suas breves férias na casa de um engenheiro amigo, fizera a mala e tomara o primeiro avião. Mamãe
precisava compreender que os tempos tinham mudado, que os industriais não entendiam de sentimentos, mas Alejandro logo
encontraria jeito de tirar uma semana de férias, no meio do ano, e voltar a Buenos Aires. Mamãe concordou com tudo, embora
chorasse um pouco e fosse preciso dar-lhe os sais para cheirar. Carlos, que sabia fazê-la rir, disse-lhe que era uma vergonha
chorar pelo primeiro êxito do benjamim da família, e que Alejandro não teria gostado de saber que a notícia de seu contrato
era recebida daquela maneira. Então mamãe se acalmou dizendo que beberia um dedo de málaga à saúde de Alejandro. Carlos
saiu bruscamente à procura do vinho, mas quem o trouxe e quem brindou com mamãe foi Rosa.

A vida de mamãe era bem difícil, e embora se queixasse pouco, era preciso fazer todo o possível para prestar-lhe
assistência e distraí-la. Quando ela, no dia seguinte ao enterro de Alejandro, estranhou que Maria Laura não tivesse vindo
visitá-la como em todas as quintas-feiras, Pepa foi de tarde à casa dos Novalli falar com Maria Laura. Nesse momento tio
Roque estava no escritório de um advogado amigo, explicando-lhe a situação; o advogado prometeu escrever imediatamente a
seu irmão que trabalhava em Recife (as cidades não se escolhiam por acaso, na casa de mamãe) e organizar a
correspondência. Como se fosse casualmente, o doutor Bonifaz já tinha feito uma visita a mamãe, e depois de examinar-lhe os
olhos achou-a bem melhor, mas pediu-lhe que por alguns dias se abstivesse de ler jornais. Tia Clélia se encarregou de
comentar para ela as notícias mais interessantes; felizmente, mamãe não gostava dos informativos do rádio porque eram
vulgares e, a toda hora, havia anúncios de remédios duvidosos que as pessoas tomavam para tudo quanto é doença e acabavam



se dando mal.
Maria Laura apareceu sexta-feira à tarde e falou de quanto precisava estudar para os exames de arquitetura.
— Sim, filhinha — disse mamãe, olhando-a com ternura. — Você está com os olhos vermelhos de tanto ler, e isso faz

mal. Põe umas compressas de hamamélis, é o melhor que há.
Rosa e Pepa estavam ali para intervir na conversa a cada momento, assim Maria Laura pôde resistir e até sorriu quando

mamãe começou a falar desse noivo tratante que ia embora para tão longe quase sem avisar. A juventude moderna era assim, o
mundo estava ficando louco, todos andavam apressados e sem tempo para nada. Depois, mamãe perdeu-se nos casos já
conhecidos de pais e avós, veio o café e logo entrou Carlos com brincadeiras e anedotas, e, num dado momento, tio Roque
parou na porta do quarto a todos olhando com seu ar bonachão, e tudo aconteceu como tinha de acontecer até a hora do
descanso de mamãe.

A família foi se acostumando, custou mais para Maria Laura mas, em compensação, não visitava mamãe às quintas-feiras;
um dia chegou a primeira carta de Alejandro (mamãe havia reclamado o silêncio dele já por duas vezes) e Carlos leu-a ao pé
da cama. Alejandro adorara Recife, falava do porto, dos vendedores de papagaios e do sabor dos refrescos, a família ficava
com água na boca quando tomava conhecimento que os abacaxis eram de graça, que o café era de verdade e tão cheiroso...
Mamãe pediu que lhe mostrassem o envelope e disse que dessem o selo para o menino dos Marolda que era filatelista, apesar
de não gostar nada que crianças mexessem com selos porque depois não lavavam as mãos, pois os selos tinham rodado o
mundo inteiro.

— Eles passam a língua para grudá-los — dizia sempre mamãe — e os micróbios ficam ali e incubam, isto é sabido. Mas
podem dar assim mesmo; ele já tem tantos que mais um...

No dia seguinte, mamãe chamou Rosa e ditou-lhe uma carta para Alejandro, onde lhe perguntava quando ia ter férias e se
a viagem não seria cara demais. Explicou-lhe como se sentia e falou na promoção que Carlos acabava de obter e do prêmio
conquistado por um dos alunos de piano de Pepa. Também disse que Maria Laura a visitava sem faltar uma só quinta-feira,
mas que estudava demais, o que era ruim para os olhos. Quando acabou de escrever a carta, mamãe assinou no fim a lápis e
beijou suavemente o papel. Pepa levantou-se com o pretexto de ir buscar um envelope, e tia Clélia entrou com os comprimidos
das cinco horas e umas flores para o jarro da cômoda.

Nada era fácil, porque, nessa época, a pressão de mamãe subiu mais ainda, a família chegou a perguntar-se se não
haveria alguma influência inconsciente, alguma coisa que ultrapassava o comportamento deles todos, uma inquietação e um
desânimo que faziam mal a mamãe apesar das precauções e da falsa alegria. Mas não podia ser, porque à força de fingir
sorrisos, todos acabavam rindo deveras com mamãe, às vezes pilheriavam e davam palmadas uns nos outros mesmo quando
não estivessem com ela, depois se olhavam como se acordassem subitamente. Pepa ficava muito vermelha e Carlos acendia
um cigarro com a cabeça baixa. O importante, no fundo, era que o tempo passasse e mamãe nada percebesse. Tio Roque falara
com o doutor Bonifaz, e todos estavam de acordo em que a piedosa comédia, como a qualificava tia Clélia, devia continuar
indefinidamente. O único problema eram as visitas de Maria Laura, pois mamãe naturalmente insistia em falar de Alejandro,
queria saber se os dois casariam tão logo ele voltasse de Recife ou se esse filho louco aceitaria mais outro contrato fora e por
tanto tempo. Não havia outro remédio senão entrar no quarto a todo momento e distrair mamãe, tirar de lá Maria Laura, que se
mantinha muito quieta em sua cadeira, as mãos apertadas até se machucar, mas um dia mamãe perguntou a tia Clélia por que
todos se precipitavam daquela maneira quando Maria Laura vinha vê-la, como se fosse a única ocasião que tinham de estar
com ela. Tia Clélia começou a rir, disse que todos viam um pouco de Alejandro em Maria Laura, e por isso gostavam de estar
com ela quando aparecia.

— Você tem razão, Maria Laura é tão boa — disse mamãe. — O bandido do meu filho não a merece, acredite-me.
— Olha quem fala — disse tia Clélia. — Você se baba toda quando fala do seu filho.
Mamãe também começou a rir e lembrou que por aqueles dias chegaria carta de Alejandro. A carta chegou, tio Roque

trouxe-a junto com o chá das cinco. Dessa vez, mamãe quis lê-la e pediu os óculos de ver perto. Leu aplicadamente, como se
cada frase fosse um bocado que tinha de ser remastigado e saboreado.

— Os rapazes de hoje em dia não respeitam ninguém — disse sem muita convicção. — É verdade que no meu tempo não
se usavam essas máquinas, mas eu nunca teria coragem de escrever assim a meu pai, e você também não.

— Claro que não — disse tio Roque. — Com o gênio que o velho tinha...
— Você nunca perde o hábito de chamá-lo de velho, Roque. Sabe que não gosto que fale assim e não se importa. Você se

lembra como mamãe ficava.
— Bom, está bem. Velho é só uma maneira de dizer, nada tem a ver com o respeito.
— É muito esquisito — disse mamãe, tirando os óculos e olhando para as molduras do teto. — Já recebi cinco ou seis

cartas de Alejandro e em nenhuma ele me chama de... Ah, mas é um segredo entre nós dois. É esquisito, sabe. Por que não me
chamou assim nem uma vez só?

— Com certeza o rapaz acha bobagem escrever desse modo. Uma coisa é que ele te chama de... como é mesmo?
— É um segredo — disse mamãe. — Um segredo entre mim e meu filho.
Nem Pepa nem Rosa conheciam esse nome e Carlos encolheu os ombros quando lhe perguntaram.



— E o que é que você quer, tio? O mais que posso fazer é falsificar-lhe a assinatura. Acho que mamãe vai se esquecer
disso, você não deve se preocupar tanto.

Quatro ou cinco meses mais tarde, depois de uma carta na qual Alejandro contava o muito que tinha de fazer (embora
estivesse satisfeito porque era uma grande oportunidade para um jovem engenheiro), mamãe insistiu em que já era tempo dele
tirar férias e vir para Buenos Aires. Rosa, que escrevia as respostas de mamãe, achou que ela ditava mais devagar, como se
estivesse pensando muito a cada frase.

— Sabe lá se o coitado poderá vir — comentou Rosa, de modo casual. — Seria uma pena se ele se tornasse malquisto na
empresa logo agora que está tão bem e tão satisfeito.

Mamãe continuou ditando como se não tivesse escutado. Sua saúde deixava muito a desejar e gostaria de ver Alejandro
nem que fosse por uns dias. Ele também precisava pensar em Maria Laura, não porque julgasse que não ligava para a noiva,
mas um amor não vive de palavras bonitas e promessas a distância. Enfim, esperava que Alejandro lhe escrevesse em breve e
com boas notícias. Rosa reparou que mamãe não beijava o papel depois de assinar, mas que olhava fixamente a carta como se
quisesse guardá-la na memória. “Pobre Alejandro”, pensou Rosa, e depois se benzeu de repente sem que mamãe a visse.

— Olha — disse tio Roque a Carlos, quando ficaram sozinhos à noite para uma partida de dominó —, eu acho que isto
vai acabar mal. Temos de inventar alguma coisa plausível, senão ela acaba percebendo.

— Sei lá, tio. O melhor é que Alejandro responda de um jeito que ela fique contente por mais algum tempo. A coitada
está tão fraca, não se pode nem pensar em...

— Ninguém falou nisso, rapaz. Mas eu te digo que tua mãe é daquelas que não afrouxam. É de família.
Mamãe leu, sem comentários, a resposta evasiva de Alejandro, de que trataria de conseguir férias tão logo entregasse o

primeiro setor instalado na fábrica. À tarde, quando Maria Laura chegou, pediu-lhe que intercedesse para Alejandro vir a
Buenos Aires nem que fosse somente por uma semana. Maria Laura disse depois a Rosa que mamãe tinha feito o pedido num
momento em que mais ninguém podia ouvi-la. Tio Roque foi o primeiro a sugerir o que todos já tinham pensado tantas vezes,
sem se atrever a falar claro, quando mamãe ditou a Rosa outra carta para Alejandro, insistindo na sua vinda; decidiu-se que o
remédio era arriscar. Ver se mamãe estava em condições de receber uma primeira notícia desagradável. Carlos consultou o
doutor Bonifaz, que aconselhou prudência e umas gotas. Deixaram passar o tempo necessário e, uma tarde, tio Roque sentou-se
aos pés da cama de mamãe, enquanto Rosa preparava o chimarrão olhando pela janela da sacada, junto à cômoda dos
remédios.

— Imagina que agora começo a compreender um pouco por que este diabo de sobrinho não resolve vir nos ver — disse
tio Roque. — O que acontece é que ele não quis te preocupar, sabendo que ainda não estás bem.

Mamãe olhou-o como se não entendesse.
— Hoje os Novalli telefonaram, parece que Maria Laura recebeu notícias de Alejandro. Está bem, mas não vai poder

viajar durante alguns meses.
— Por que não vai poder viajar? — perguntou mamãe.
— Porque tem qualquer coisa no pé, parece. No tornozelo, acho. Temos que perguntar a Maria Laura para que nos conte

o que aconteceu. O velho Novalli falou em fratura ou alguma coisa nesse gênero.
— Fratura no tornozelo? — disse mamãe.
Antes que tio Roque pudesse responder, Rosa já apanhara o vidro de sais. O doutor Bonifaz veio logo, tudo aconteceu em

poucas horas, mas foram horas muito longas e o doutor Bonifaz não se separou da família até tarde da noite. Só dois dias
depois mamãe melhorou o suficiente para pedir a Pepa que escrevesse a Alejandro. Quando Pepa, que não compreendera
direito, chegou, como sempre, com o bloco e a caneta, mamãe fechou os olhos e fez um gesto negativo com a cabeça.

— Escreve você. Diga-lhe para se cuidar.
Pepa obedeceu, sem saber por que escrevia uma frase após outra, já que mamãe não ia ler a carta. Nessa noite, ela disse

a Carlos que durante todo o tempo, enquanto escrevia do lado da cama da mamãe, tinha tido a certeza absoluta de que mamãe
não ia ler nem assinar aquela carta. Continuava com os olhos fechados e não os abriu até a hora do chá de ervas; parecia ter se
esquecido, estar pensando em outras coisas.

Alejandro respondeu no tom mais natural do mundo, explicando que não quisera contar o caso da fratura para não afligi-
la. No começo, tinham se enganado e colocaram um gesso que teve de ser trocado, mas já tinha melhorado e dentro de algumas
semanas poderia começar a andar. Seria coisa para uns dois meses ao todo, mas o desagradável era que seu trabalho estava
enormemente atrasado, no pior momento e...

Carlos, que lia a carta em voz alta, teve a impressão de que mamãe não o ouvia como das outras vezes. De vez em
quando olhava para o relógio, o que nela era sinal de impaciência. Às sete horas Rosa devia trazer o caldo com as gotas do
doutor Bonifaz e já eram sete e cinco.

— Bem — disse Carlos, dobrando a carta. — Estás vendo que tudo vai bem, o rapaz não tem nada sério.
— Claro — disse mamãe. — Olha, diz a Rosa para andar depressa.
Mamãe ouviu atentamente as explicações de Maria Laura sobre a fratura de Alejandro e até lhe disse que lhe

recomendasse umas fricções que tinham feito tanto bem a seu pai quando caiu do cavalo em Matanzas. Quase em seguida,



como se fosse parte da mesma frase, perguntou se não poderiam dar-lhe umas gotas de água de alfazema, que sempre lhe
clareavam as ideias.

A primeira a falar foi Maria Laura, naquela mesma tarde. Disse a Rosa na sala, antes de ir embora, e Rosa ficou
perplexa, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido.

— Por favor — disse Rosa. — Como é que você pode imaginar uma coisa assim?
— Não imagino, é verdade — disse Maria Laura. — Eu não volto mais, Rosa, peçam-me o que quiserem, mas eu não

torno a entrar nesse quarto.
No fundo, ninguém achou muito absurda a cisma de Maria Laura, mas tia Clélia resumiu o sentimento de todos quando

disse que, numa casa como a deles, o dever era o dever. Rosa foi incumbida de ir à casa dos Novalli, mas Maria Laura teve
um ataque de choro tão histérico que não houve remédio senão concordar com a decisão dela; Pepa e Rosa começaram,
naquela mesma tarde, a fazer comentários sobre o muito que a pobre da moça tinha de estudar e como estava cansada. Mamãe
não disse nada, e quando chegou quinta-feira não perguntou por Maria Laura. Nessa quinta-feira completavam-se dez meses da
partida de Alejandro para o Brasil. A empresa estava tão satisfeita com os seus serviços que, algumas semanas depois,
propuseram-lhe renovação do contrato por mais um ano, desde que aceitasse embarcar imediatamente para Belém, onde iria
instalar outra fábrica. Tio Roque achava isso formidável, um grande êxito para um rapaz com tão poucos anos.

— Alejandro foi sempre o mais inteligente — disse mamãe. — Assim como Carlos é o mais pertinaz.
— Você tem razão — disse tio Roque, indagando consigo mesmo que bicho teria mordido Maria Laura aquele dia. — A

verdade, irmã, é que você tem uns filhos ótimos.
— Sim, não posso me queixar. O pai teria gostado de vê-los crescidos. As moças, tão boas, e o coitado do Carlos, tão

caseiro.
— E Alejandro, com o futuro pela frente.
— Ah, sim — disse mamãe.
— Olha só esse novo contrato que lhe ofereceram... Enfim, quando você tiver ânimo, poderá responder a carta de seu

filho; deve estar com o rabo entre as pernas pensando que você não vai gostar da notícia da renovação.
— Ah, sim — repetiu mamãe, olhando para o teto. — Manda Pepa escrever, ela já sabe.
Pepa escreveu, sem estar bem certa do que devia dizer a Alejandro, mas convencida de que sempre era melhor ter um

texto completo para evitar contradições nas respostas. Alejandro, do seu lado, ficou muito satisfeito de que a mamãe
compreendesse a oportunidade que lhe ofereciam. O problema do tornozelo ia muito bem, assim que pudesse tiraria férias
para visitá-los durante uma quinzena. Mamãe concordou com um gesto leve, e perguntou se já havia chegado La Razón para
que Carlos lesse os telegramas. Na casa, tudo ficara em ordem sem esforço, agora que pareciam ter acabado os sobressaltos e
a saúde de mamãe se mantinha estável. Os filhos se revezavam fazendo-lhe companhia; tio Roque e tia Clélia entravam e
saíam a toda hora. Carlos lia-lhe o jornal à noite, e Pepa de manhã. Rosa e tia Clélia tratavam dos remédios e dos banhos; tio
Roque tomava chimarrão no quarto duas ou três vezes por dia. Mamãe nunca ficava sozinha, nunca perguntava por Maria
Laura; a cada três semanas recebia, sem comentários, notícias de Alejandro; pedia a Pepa que respondesse e falava em outra
coisa, sempre inteligente, atenta e distante.

Foi por essa época que tio Roque começou a ler-lhe as notícias sobre a tensão com o Brasil. As primeiras foram escritas
nas margens dos jornais, mas mamãe não se preocupava com a perfeição da leitura e, depois de alguns dias, tio Roque se
habituou a improvisar na hora. No começo, acompanhava os telegramas alarmantes com algum comentário sobre os problemas
que aquilo poderia criar para Alejandro e os demais argentinos residentes no Brasil, mas como mamãe não parecia preocupar-
se deixou de insistir. Contudo, de tantos em tantos dias agravava um pouco mais a situação. Nas cartas de Alejandro
mencionava-se a possibilidade de um rompimento de relações, ainda que o rapaz fosse o otimista de sempre e estivesse
convencido de que os chanceleres solucionariam o conflito.

Mamãe não fazia comentários, talvez porque ainda faltava muito para que Alejandro pudesse pedir férias, mas uma noite
perguntou subitamente ao doutor Bonifaz se a situação com o Brasil era tão grave quanto falavam os jornais.

— Com o Brasil? Bem, sim, as coisas não andam lá muito boas — disse o médico. — Esperemos que o bom-senso dos
estadistas...

Mamãe olhava-o espantada de que ele tivesse respondido sem vacilar. Suspirou levemente, e mudou de assunto. Nessa
noite pareceu mais animada que das outras vezes e o doutor Bonifaz retirou-se satisfeito. No dia seguinte, tia Clélia adoeceu;
os desmaios pareciam coisa passageira, mas o doutor Bonifaz falou com tio Roque e aconselhou-o a internar tia Clélia numa
casa de saúde. Disseram para mamãe, que nesse momento ouvia as notícias do Brasil trazidas por Carlos com o vespertino,
que tia Clélia estava com uma enxaqueca que não a deixava sair da cama. Tiveram a noite toda para pensar no que iriam fazer,
mas tio Roque ficara arrasado depois da conversa com o doutor Bonifaz, e Carlos e as moças tiveram de resolver o problema.
Rosa lembrou a quinta de Manolita Valle com aquele ar puro; no segundo dia da enxaqueca de tia Clélia, Carlos conduziu a
conversa com tanta habilidade que foi como se mamãe houvesse aconselhado pessoalmente uma temporada na quinta de
Manolita, que faria tanto bem a Clélia. Um companheiro de escritório de Carlos ofereceu-se para levá-la em seu carro, visto
que o trem era cansativo com aquela enxaqueca. Tia Clélia foi a primeira a querer se despedir de mamãe, e Carlos e Tio



Roque levaram-na passo a passo para que mamãe lhe recomendasse não sentir frio nesses automóveis de agora e que não se
esquecesse do sal de frutas todas as noites.

— Clélia estava muito congestionada — disse mamãe a Pepa, de tarde. — Me deu muito má impressão, sabe?
— Ora, com uns dias na quinta ela vai se refazer muito bem. Tem andado um pouco cansada de uns meses para cá;

lembro-me de que Manolita lhe pediu que fosse fazer companhia a ela na quinta.
— Sim? É estranho, ela nunca me disse nada.
— Para que você não ficasse aflita, com certeza.
— E quanto tempo vai ficar lá, filhinha?
Pepa não sabia, mas logo perguntariam ao doutor Bonifaz, que aconselhara a mudança de clima. Mamãe não tornou a

tocar no assunto durante alguns dias (tia Clélia acabava de ter uma síncope na casa de saúde, e Rosa revezava com tio Roque
para lhe fazer companhia).

— Eu imagino quando será que Clélia vai voltar — disse mamãe.
— Que coisa, uma vez na vida a coitada resolve te deixar e mudar um pouco de ambiente...
— Sim, mas vocês disseram que ela não tinha nada.
— Claro que não tem nada. Agora ela fica por prazer ou para acompanhar Manolita; você sabe como são amigas.
— Telefona para a quinta e pergunta quando é que ela vai voltar — disse mamãe.
Rosa telefonou para a quinta e disseram que tia Clélia estava passando melhor, mas que ainda se sentia um pouco

enfraquecida, de modo que ia aproveitar para ficar mais uns dias. O tempo em Olavarria estava esplêndido.
— Não gosto nada disso — disse mamãe. — Clélia já devia ter voltado.
— Por favor, mamãe, não fique tão preocupada. Por que você não melhora logo e vai junto com Clélia e Manolita tomar

sol na quinta?
— Eu? — disse mamãe, fitando Carlos com uma expressão quase de assombro, de escândalo, de ofendida. Carlos

começou a rir para disfarçar o que estava sentindo (tia Clélia estava gravíssima, Pepa acabara de telefonar) e beijou-a na face
como a uma menina levada.

— Mãezinha boba — disse, tratando de não pensar em nada.
Nessa noite mamãe dormiu muito mal e perguntou por Clélia desde o amanhecer, como se àquela hora pudessem ter

notícias da quinta (tia Clélia acabava de morrer e resolveram velá-la na capela). Às oito telefonaram para a quinta do telefone
da sala para que mamãe pudesse ouvir a conversa, e, felizmente, tia Clélia passara uma noite bastante boa mas o médico de
Manolita a aconselhara a ficar enquanto fizesse bom tempo. Carlos estava muito satisfeito com o fechamento do escritório
para inventário e balanço, e veio de pijama tomar chimarrão ao pé da cama de mamãe para conversar um pouco com ela.

— Olha — disse mamãe —, eu acho que devíamos escrever para Alejandro vir visitar a tia dele. Foi sempre o predileto
de Clélia, é justo que venha.

— Mas, mamãe, se tia Clélia não tem nada. Se Alejandro não conseguiu vir te ver, imagina...
— Isso é lá com ele — falou mamãe. — Escreve e diga-lhe que Clélia está doente e que precisa vir vê-la.
— Mas quantas vezes temos de repetir que Clélia não tem nada de grave?
— Se não é grave, melhor. Mas não custa nada escrever-lhe.
Escreveram nessa mesma tarde e leram a carta para mamãe. Nos dias em que devia chegar a resposta de Alejandro (tia

Clélia continuava bem, mas o médico de Manolita insistia em que devia aproveitar o bom clima da quinta), a situação
diplomática com o Brasil agravou-se ainda mais e Carlos disse para mamãe que não seria de admirar se as cartas de
Alejandro demorassem a chegar.

— Parece de propósito — disse mamãe. — Vocês vão ver que ele também não poderá vir.
Nenhum deles se animava a ler-lhe a carta de Alejandro. Reunidos na sala de jantar, olhavam o lugar vazio de tia Clélia,

entreolhavam-se, vacilando.
— É um absurdo — disse Carlos. — Já estamos tão habituados com esta comédia, que uma cena mais ou menos...
— Então leva você — disse Pepa, enquanto os seus olhos se enchiam de lágrimas que ela enxugava com o guardanapo.
— O que é que você quer, há qualquer coisa que não funciona. Agora, cada vez que entro no quarto dela como que espero

uma surpresa, quase uma armadilha.
— A culpa é de Maria Laura — disse Rosa. — Ela nos enfiou a ideia na cabeça e já não podemos agir com naturalidade.

E por cúmulo, tia Clélia...
— Olha, agora que você lembrou, acho que seria conveniente falar com Maria Laura — disse tio Roque. — O mais

lógico é que ela viesse depois dos exames e falasse com tua mãe que Alejandro não vai poder viajar.
— Mas você não sente um frio por dentro com o fato de que mamãe não pergunta mais por Maria Laura, apesar de

Alejandro falar nela em todas as suas cartas?
— Não se trata de minha temperatura por dentro — disse tio Roque. — As coisas se fazem ou não se fazem, e acabou-se.
Rosa levou duas horas para convencer Maria Laura, mas era a sua melhor amiga e Maria Laura gostava muito deles, até

da mamãe, embora tivesse medo dela. Foi preciso preparar uma outra carta, que Maria Laura trouxe com um buquê de flores e



as balas de tangerina que mamãe gostava. Sim, felizmente os piores exames já tinham acabado e ela podia ir descansar
algumas semanas em San Vicente.

— O ar do campo te fará bem — disse mamãe. — Em compensação, Clélia... Você telefonou hoje para a quinta, Pepa?
Ah, sim, lembro-me de que você me disse.. Bem, já faz três semanas que Clélia foi embora, e olha...

Maria Laura e Rosa fizeram os comentários adequados, chegou a bandeja do chá, Maria Laura leu para mamãe uns
trechos da carta de Alejandro com a notícia do confinamento provisório de todos os técnicos estrangeiros, e a sorte de estar
hospedado num hotel esplêndido por conta do governo, à espera de que os chanceleres solucionassem o conflito. Mamãe não
fez nenhum comentário, tomou sua xícara de tília e foi adormecendo. As moças continuaram conversando na sala, mais
aliviadas. Maria Laura estava para ir embora quando lhe ocorreu a história do telefone e falou com Rosa. Rosa achava que
Carlos também tinha pensado nisso e, mais tarde, falou com tio Roque, que encolheu os ombros. Diante dessa situação, não
havia outro jeito senão fazer um gesto e continuar lendo o jornal. Mas Rosa e Pepa falaram também com Carlos, que desistiu
de achar uma explicação a não ser aceitar o que ninguém queria aceitar.

— Veremos — disse Carlos. — Ainda pode ser que ela cisme e nos peça. Nesse caso...
Mas mamãe nunca pediu que a levassem até o telefone para falar pessoalmente com tia Clélia. Toda manhã perguntava se

tinham recebido notícias da quinta, e, depois, voltava ao seu silêncio onde o tempo parecia contar-se por doses de remédios
ou xícaras de tília. Não lhe desagradava que tio Roque chegasse com La Razón para ler as últimas notícias do conflito com o
Brasil, mas também não parecia preocupar-se com o fato de o jornaleiro chegar atrasado ou tio Roque se distrair mais que de
costume com um problema de xadrez. Rosa e Pepa chegaram a convencer-se que mamãe já não se importava que lhe lessem ou
não as notícias, ou telefonassem para a quinta, ou trouxessem carta de Alejandro. Mas não se podia ter certeza porque, às
vezes, levantava a cabeça e as olhava com o olhar profundo de sempre, no que não havia nenhuma mudança, nenhuma
aceitação. A rotina abrangia a todos e, para Rosa, telefonar para um buraco preto na extremidade do fio era tão simples e
quotidiano como para tio Roque continuar lendo falsos telegramas sobre um fundo de anúncios de leilões ou notícias de
futebol, ou para Carlos entrar com as particularidades de sua visita à quinta de Olavarria e os embrulhos de frutas que
Manolita e tia Clélia mandavam. Nem sequer durante os últimos meses da vida de mamãe os hábitos mudaram, embora já
tivessem pouca importância. O doutor Bonifaz disse-lhes que felizmente mamãe nada sofreria e se apagaria sem que notasse.
Mas mamãe manteve-se lúcida até o fim, quando já os filhos a rodeavam sem poder fingir o que sentiam.

— Como vocês foram bons comigo — disse mamãe. — Esse trabalho todo que vocês tiveram para que eu não sofresse.
Tio Roque estava sentado junto dela e acariciou-lhe jovialmente a mão, chamando-a de boba. Pepa e Rosa, fingindo que

procuravam alguma coisa na cômoda, já sabiam que Maria Laura tinha razão; sabiam o que, de certa maneira, sempre tinham
sabido.

— Vocês tomaram tanta conta de mim... — disse mamãe, e Pepa apertou a mão de Rosa, porque finalmente aquelas
palavras tornavam a colocar tudo na ordem, restabeleciam a longa comédia necessária. Mas Carlos, ao pé da cama, olhava
para mamãe como se soubesse que ela ia dizer mais alguma coisa.

— Agora vocês vão poder descansar — disse mamãe. — Já não lhes darei mais trabalho.
Tio Roque ia reclamar, dizer alguma coisa, mas Carlos aproximou-se dele e apertou-lhe violentamente o ombro. Mamãe

perdia-se, pouco a pouco, numa sonolência, era melhor não incomodá-la.
Três dias depois do enterro chegou a última carta de Alejandro, na qual, como sempre, perguntava pela saúde de mamãe

e de tia Clélia. Rosa, que a recebera, abriu-a e começou a lê-la sem pensar e, quando levantou os olhos, porque de repente as
lágrimas a cegavam, percebeu que enquanto lia a carta estivera pensando de que forma haveriam de dar a Alejandro a notícia
da morte de mamãe.



A ILHA AO MEIO-DIA

Na primeira vez que viu a ilha, Marini estava amavelmente inclinado sobre as poltronas da esquerda, ajustando a mesa de
plástico antes de colocar a bandeja do almoço. A passageira olhara-o diversas vezes, enquanto ele ia e vinha com revistas ou
copos de uísque; Marini demorava em ajustar a mesa, perguntando-se entediado se valeria a pena responder ao olhar insistente
da passageira, uma americana entre muitas, quando no oval azul da janela entrou o litoral da ilha, a franja dourada da praia, as
colinas que subiam em direção ao planalto desolado. Marini sorriu para a passageira, corrigindo a posição defeituosa do copo
de cerveja. “As ilhas gregas”, disse. “Oh, yes, Greece”, respondeu a americana com um falso interesse. Um som breve de
campainha e o comissário de bordo se ergueu, sem que o sorriso profissional se apagasse de sua boca de lábios finos.
Começou a atender um casal de sírios que queria suco de tomate, mas, na cauda do avião, aproveitou uns segundos para olhar
outra vez para baixo; a ilha era pequena e solitária, e o Egeu a cercava com um azul intenso que ressaltava a orla de um branco
deslumbrante e como que petrificado, que lá embaixo seria espuma rompendo nos recifes e nas enseadas. Marini percebeu que
as praias desertas corriam em direção ao norte e ao oeste, o resto eram montanhas que entravam abruptamente no mar. Uma
ilha rochosa e deserta, se bem que a mancha cor de chumbo perto da praia do norte pudesse ser uma casa, talvez um grupo de
casas primitivas. Começou a abrir a lata de suco e ao erguer-se a ilha desapareceu da janela: sobrou apenas o mar, um verde
horizonte interminável. Olhou o relógio de pulso sem saber por que: era exatamente meio-dia.

Marini gostou de não ter sido designado para a linha Roma-Teerã, porque a viagem era menos lúgubre que nas linhas do
norte, as moças sempre pareciam estar felizes por irem ao Oriente ou conhecer a Itália. Quatro dias depois, enquanto ajudava
um menino que havia perdido a colher e mostrava desconsolado o prato de sobremesa, descobriu novamente a costa da ilha.
Havia uma diferença de oito minutos, mas quando se inclinou sobre uma janela da cauda do avião, não teve mais dúvidas; a
ilha tinha uma forma inconfundível, era como uma tartaruga que mal acabasse de tirar as patas de dentro da água. Demorou-se
olhando para a ilha até que o chamaram, desta vez com a certeza de que a mancha cor de chumbo era um grupo de casas;
chegou a perceber os desenhos de uns poucos campos cultivados que chegavam até a praia. Durante a escala em Beirute,
examinou o atlas da aeromoça e se perguntou se a ilha não seria Horos. O radiotelegrafista, um francês indiferente,
surpreendeu-se com o seu interesse. “Todas essas ilhas são parecidas, há anos que faço a linha e muito pouco me interessam.
Sim, mostre-me da próxima vez.” Não era Horos mas Xiros, uma das várias ilhas situadas à margem dos circuitos turísticos.
“Não vai durar nem cinco anos”, disse a aeromoça enquanto tomavam um aperitivo em Roma. “Se você quiser ir lá, ande
depressa; as hordas chegarão a qualquer momento: Gengis Cook está alerta.” Mas Marini continuou a pensar na ilha, olhando-
a quando se lembrava ou havia uma janela por perto, quase sempre dando de ombros no fim. Nada disso fazia sentido, voar
três vezes na semana ao meio-dia sobre Xiros era tão irreal como sonhar três vezes por semana que voava ao meio-dia sobre
Xiros. Tudo era falso na visão inútil e repetida; salvo, talvez, o desejo de repeti-la, a consulta ao relógio de pulso antes do
meio-dia, o breve e agudo contato com a deslumbrante franja branca à beira de um azul quase negro, e as casas onde os
pescadores levantariam apenas os olhos para acompanhar a passagem daquela outra irrealidade.

Oito ou nove semanas depois, quando lhe propuseram a linha de Nova Iorque com todas as suas vantagens, Marini pensou
que seria a oportunidade de acabar com aquela mania inocente e incômoda. Tinha no bolso o livro em que um vago geógrafo,
de nome oriental, dava mais pormenores sobre Xiros que os habituais contidos nos guias. Respondeu negativamente, ouvindo-
se como que a distância, e depois de observar a surpresa escandalizada de um chefe e duas secretárias foi comer na cantina da
companhia, onde Carla o esperava. A decepção desconcertada de Carla não o inquietou; a costa sul de Xiros era inabitável,
mas para o lado oeste havia vestígios de uma colônia lídia ou talvez cretomicênica, o professor Goldmann encontrara duas
pedras talhadas com hieróglifos, que os pescadores utilizavam como escoras do pequeno cais. Carla sentia dor de cabeça e
partiu quase em seguida; os polvos constituíam o recurso principal do punhado de habitantes; a cada cinco dias chegava um
navio para carregar o pescado e deixar alguns mantimentos. Disseram-lhe, na agência de viagens, que teria de fretar um navio
especial, saindo de Rynos, ou talvez pudesse viajar na pequena embarcação que recolhia os polvos, mas isto só poderia ser
resolvido por Marini em Rynos, onde a agência não tinha representante. De qualquer maneira, a ideia de passar uns dias na
ilha não era mais que um plano para as férias de junho; nas semanas seguintes teve de substituir White na linha de Túnis e
depois começou uma greve e Carla voltou à casa de suas irmãs, em Palermo. Marini foi morar num hotel perto da Piazza
Navona, onde havia sebos; distraía-se, sem muita vontade, em procurar livros sobre a Grécia, folheava de vez em quando um
manual de conversação. Achou graça na palavra kalimera e a ensaiou numa boate com uma garota de cabelo ruivo, dormiu
com ela, teve notícia de seu avô em Odos e de umas dores de garganta inexplicáveis. Começou a chover em Roma, Tânia
continuava a esperá-lo em Beirute, havia outras histórias, sempre parentes ou dores; um dia voltou à linha de Teerã, à ilha ao
meio-dia. Marini permaneceu durante tanto tempo grudado à janela que a nova comissária o chamou de mau colega, e fez a
conta das bandejas que estava servindo. Nessa noite, Marini convidou a comissária para jantar no Firouz e não lhe foi difícil
fazê-la perdoar a sua distração da manhã. Lúcia aconselhou-o a cortar o cabelo à americana; ele falou-lhe algum tempo sobre
Xiros, mas logo compreendeu que ela preferia o vodka-lime do Hilton. O tempo ia passando em coisas desse gênero, em



infinitas bandejas de comida, cada uma com o sorriso ao qual o passageiro tinha direito. Nas viagens de volta, o avião
sobrevoava Xiros às oito da manhã; o sol batia nas janelas de bombordo e apenas deixava entrever a tartaruga dourada;
Marini preferia esperar os meios-dias dos voos de ida, sabendo que, então, podia permanecer um minuto prolongado contra a
janela enquanto Lúcia (e depois Felisa) se ocupava, um tanto ironicamente, do trabalho. Certa vez, tirou uma fotografia de
Xiros mas saiu escura; já conhecia alguma coisa a respeito da ilha, sublinhara as praias e referências num e noutro livro.
Felisa contou-lhe que os pilotos o chamavam o louco da ilha mas ele não se incomodou. Carla acabava de escrever-lhe que
decidira não ter o bebê, Marini lhe mandou dois ordenados e calculou que o que sobrava não seria suficiente para as férias.
Carla aceitou o dinheiro e lhe fez saber por uma amiga que provavelmente se casaria com o dentista de Treviso. Tudo
importava tão pouco ao meio-dia, segundas e quintas-feiras e sábados (duas vezes ao mês, no domingo).

Com o correr do tempo foi percebendo que Felisa era a única que o compreendia um pouco; existia um acordo tácito para
que ela tomasse conta dos passageiros, ao meio-dia, assim que se instalasse junto da janelinha da cauda do avião. A ilha era
visível durante uns poucos minutos, mas o ar estava sempre tão límpido e o mar a recortava com uma crueldade tão minuciosa,
que os menores detalhes iam se ligando, implacáveis, à lembrança da viagem anterior: a mancha verde do promontório ao
norte, as casas cor de chumbo, as redes secando na areia. Quando faltavam as redes Marini sentia como que um
empobrecimento, quase um insulto. Pensou em filmar a passagem da ilha, para repetir a imagem no hotel, mas preferiu
economizar o dinheiro da máquina, já que faltava só um mês para as férias. Não percebia o passar dos dias; às vezes era
Tânia, em Beirute, às vezes Felisa em Teerã, quase sempre seu irmão mais moço em Roma, tudo um pouco confuso, enchendo
o tempo antes ou depois do voo e durante todo o voo, tudo era também confuso e fácil e estúpido até a hora de ajoelhar-se na
janela da cauda, sentir o frio cristal como o limite do aquário onde, lentamente, se mexia a tartaruga dourada no espesso azul.

Nesse dia, as redes desenhavam-se precisas na areia, e Marini teria jurado que o ponto preto à esquerda, à beira-mar, era
um pescador que devia estar olhando para o avião. “Kalimera”, pensou absurdamente. Já não tinha mais sentido a espera,
Mário Merolis lhe emprestaria o dinheiro que faltava para a viagem, e em menos de três dias estaria em Xiros. Com os lábios
grudados no vidro, sorriu pensando que poderia subir até a mancha verde, que entraria nu dentro do mar das enseadas do
norte, que pescaria polvos com os homens, entendendo-se por meio de risos e sinais. Nada foi difícil uma vez resolvido, um
trem noturno, o primeiro navio, outro navio velho e sujo, a escala em Rynos, a negociação interminável com o capitão do
barco, a noite no convés, grudado às estrelas, o sabor do anis e do carneiro, o amanhecer nas ilhas. Desembarcou com as
primeiras luzes e o capitão o apresentou a um velho que parecia ser o patriarca. Klaios tomou-lhe a mão esquerda e falou
lentamente, olhando-o nos olhos. Apareceram dois rapazes e Marini compreendeu que eram os filhos de Klaios. O capitão da
pequena embarcação esgotava seu inglês: vinte habitantes, polvos, pesca, cinco casas, italiano visitante pagaria alojamento
Klaios. Os rapazes começaram a rir quando Klaios discutiu dracmas; também Marini, já amigo dos mais moços, olhando sair
o sol sobre um mar menos escuro do que o visto do ar, um quarto pobre e limpo, um jarro de água, cheiro de salva e de pele
curtida.

Deixaram-no sozinho e foram carregar o barco e, depois de arrancar aos puxões a roupa de viagem e vestir um calção de
banho e umas sandálias, pôs-se a andar pela ilha. Ainda não se via ninguém, o sol ganhava impulso lentamente, e crescia do
matagal um cheiro sutil, um pouco ácido, misturado com o iodo do vento. Deviam ser dez horas quando chegou ao penhasco do
norte e reconheceu a maior das enseadas. Preferia ficar sozinho, embora tivesse gostado mais de tomar banho na praia de
areia; a ilha o invadia e gozava isso com tal intimidade que não era capaz de pensar ou de escolher. A pele lhe ardia de sol e
de vento quando se despiu atrás de uma pedra para mergulhar no mar; a água estava fria e lhe fez bem, deixou-se conduzir
pelas correntes insidiosas até a entrada de uma grota, voltou para o mar aberto, abandonou-se de costas, aceitou tudo num só
ato de conciliação que era também um nome para o futuro. Soube, sem a menor dúvida, que não deixaria a ilha, que de uma ou
de outra maneira nela ficaria para sempre. Chegou a imaginar seu irmão, Felisa, a cara dos dois quando soubessem que ficara
vivendo da pesca num penhasco solitário. Já os havia esquecido quando girou em torno de si mesmo para nadar em direção à
costa.

O sol o enxugou logo, ele desceu até as casas onde duas mulheres o olharam assombradas antes de correrem e trancar-se.
Fez um cumprimento no vácuo e desceu em direção às redes. Um dos filhos de Klaios o esperava na praia e Marini indicou-
lhe o mar, convidando-o. O rapaz titubeou, mostrando suas calças de pano e sua camisa vermelha. Depois, correu até uma das
casas e voltou quase nu; mergulharam juntos no mar já morno, deslumbrante, sob o sol das onze horas.

Enxugando-se na areia, Ionas começou a dar nomes às coisas. “Kalimera”, disse Marini, e o rapaz riu até se dobrar em
dois. Depois, Marini repetiu frases novas a Ionas, ensinou palavras em italiano. Quase no horizonte, o barco ia diminuindo;
Marini percebeu que agora estava realmente sozinho na ilha, com Klaios e os seus. Deixaria passar uns dias, pagaria sua
habitação e aprenderia a pescar; uma tarde, quando já o conhecessem bem, falaria em ficar e em trabalhar com eles. Erguendo-
se, estendeu a mão a Ionas e começou a andar, lentamente, em direção à colina. A encosta era íngreme, subiu-a, saboreando
cada elevação, virando-se uma ou outra vez para olhar as redes na praianas silhuetas das mulheres que conversavam
animadamente com Ionas e com Klaios e o olhavam de soslaio, rindo. Quando chegou até a mancha verde, penetrou num
mundo onde o cheiro de alecrim e de sálvia formavam uma só matéria com o fogo do sol e a brisa do mar. Marini olhou seu
relógio de pulso e depois, num gesto de impaciência, arrancou-o e o guardou no bolso do calção de banho. Não seria fácil



matar o homem velho, mas ali no alto, tenso de sol e espaço, percebeu que a empresa era possível. Estava em Xiros, estava ali
onde tantas vezes duvidara que um dia pudesse chegar. Deixou-se cair de costas entre as pedras quentes, resistiu a suas arestas
e a seus dorsos afogueados e olhou para o céu, verticalmente; ao longe, ouviu o zumbido de um motor.

Fechando os olhos pensou em não olhar para o avião; não se deixaria contaminar pelo pior de si mesmo que uma vez
mais ia passar em cima da ilha. Mas na penumbra das pálpebras imaginou Felisa com as bandejas, distribuindo-as naquele
mesmo instante, e seu substituto, talvez Giogio ou algum novo de outra linha, alguém que também estaria sorrindo enquanto
servia as garrafas de vinho ou o café. Incapaz de lutar contra tanto passado abriu os olhos e se levantou, e no mesmo momento
viu a asa direita do avião, quase sobre sua cabeça, inclinando-se inexplicavelmente, ouviu a mudança do som das turbinas, a
queda quase vertical em direção ao mar. Desceu correndo pela colina, batendo contra as pedras e rasgando o braço nos
espinhos. A ilha lhe escondia o lugar da queda, mas virou antes de chegar à praia e por um atalho previsível ultrapassou a
primeira platibanda da colina e saiu na praia menor. A cauda do avião afundava a uns cem metros, em silêncio total. Marini
tomou impulso e mergulhou, ainda esperando que o avião tornasse a flutuar; mas só via a suave linha das ondas, uma caixa de
papelão oscilando absurdamente perto do lugar da queda, e, quase no fim, quando já não fazia sentido continuar nadando, uma
mão fora da água, apenas um instante, o tempo para que Marini mudasse de rumo e mergulhasse para apanhar pelos cabelos o
homem que lutou para agarrar-se a ele e engoliu arquejando o ar que Marini sem se aproximar demais lhe deixava respirar.
Arrastando-o pouco a pouco, trouxe-o até a praia, tomou nos braços o corpo vestido de branco e, estendendo-o na areia, olhou
o rosto cheio de espuma onde a morte já estava instalada, sangrando por uma enorme ferida na garganta. De que adiantaria a
respiração artificial se a cada convulsão a ferida parecia abrir-se um pouco mais e era como uma boca repugnante que
chamava por Marini, arrancava-o à sua pequena felicidade de tão poucas horas na ilha, gritava-lhe entre borbotões alguma
coisa que ele não era capaz de ouvir. Os filhos de Klaios vinham a toda carreira e mais atrás, as mulheres. Quando Klaios
chegou, os rapazes cercavam o corpo estendido na areia, sem compreender como tivera forças para nadar até a praia e se
arrastar, esvaindo-se em sangue, até ali. “Fecha os olhos dele”, suplicou chorando uma das mulheres. Klaios olhou em direção
ao mar, procurando algum outro sobrevivente. Mas, como sempre, estavam sozinhos na ilha e o cadáver de olhos abertos era a
única coisa nova entre eles e o mar.



INSTRUÇÕES A JOHN HOWELL

A Peter Brook

Pensando depois — na rua, no trem, atravessando campos — tudo isso teria parecido absurdo, mas um teatro não é mais que
um pacto com o absurdo, seu exercício eficaz e luxuoso. Rice, que se aborrecia num fim de semana na Londres outonal e que
entrara no Aldwych sem olhar muito o programa, achou o primeiro ato da peça sobretudo medíocre; o absurdo começou no
intervalo, quando o homem vestido de cinzento aproximou-se de sua poltrona e o convidou, polidamente, com voz quase
imperceptível, a que o acompanhasse até os bastidores. Sem demonstrar maior surpresa, imaginou que a direção do teatro
devia estar fazendo uma pesquisa, alguma vaga investigação com fins publicitários. “Se se trata de uma opinião”, disse Rice,
“acho o primeiro ato frouxo, e a iluminação, por exemplo...” O homem de terno cinzento concordou amavelmente, mas sua mão
continuava indicando uma saída lateral de modo que Rice compreendeu que devia levantar-se e acompanhá-lo sem discutir.
“Teria preferido uma xícara de chá”, pensou, enquanto descia uns degraus que conduziam a um corredor lateral, deixando-se
levar entre distraído e aborrecido. Quase de repente achou-se defronte de um cenário que representava uma biblioteca
burguesa; dois homens que pareciam entediar-se o cumprimentaram como se sua visita fosse prevista e, inclusive, certa. “É
evidente que o senhor tem um jeito admirável”, disse o mais alto dos dois. O outro homem abaixou a cabeça, com ar de mudo.
“Não temos muito tempo”, disse o homem alto, “mas tratarei de explicar-lhe o papel em duas palavras.” Falava
mecanicamente, quase como se prescindisse da presença real de Rice e se limitasse a cumprir uma instrução monótona. “Não
compreendo”, disse Rice, dando um passo atrás. “É melhor assim”, disse o homem alto. “Nestes casos, a análise é antes uma
desvantagem; logo que o senhor se habituar aos refletores começará a divertir-se. Já conhece o primeiro ato; já sei, não
gostou. Ninguém gostou. É a partir de agora que a peça começa a ficar boa. Depende, é claro.” “Tomara que melhore”, disse
Rice, que achava ter compreendido mal, “mas, em todo caso, já é tempo de eu voltar para a sala.” Como havia dado outro
passo atrás, não se surpreendeu muito com a fraca resistência do homem de cinza, que murmurava uma desculpa sem se
afastar: “Parece que não nos entendemos”, disse o homem alto, “e é pena, porque só faltam quatro minutos para o segundo ato.
Peço-lhe que me ouça com atenção. O senhor é Howell, marido de Eva. Já viu que Eva engana Howell com Michael, o que
provavelmente Howell já percebeu, se bem que prefira calar por motivos que ainda não são claros. Não se mexa, por favor, é
só uma peruca.” Mas a advertência parecia quase inútil, porque o homem de cinza e o homem mudo o haviam segurado pelos
braços, e uma moça alta e magra, que surgira de repente, colocava-lhe uma coisa morna na cabeça. “Os senhores não vão
querer que eu comece a berrar e faça um escândalo no teatro”, disse Rice, tratando de dominar a voz trêmula. O homem alto
encolheu os ombros. “O senhor não faria uma coisa dessas”, disse com ar cansado. “Seria muito pouco elegante... Não, estou
certo de que não faria uma coisa dessas. Além do mais, a peruca vai-lhe muito bem. O senhor tem tipo de cabelo vermelho.”
Percebendo que não devia falar assim, Rice disse: “Mas eu não sou um ator.” Todos eles, até a moça, sorriram, animando-o.
“Precisamente por isso”, disse o homem alto. “O senhor percebe muito bem a diferença. Não é um ator, é Howell. Quando
aparecer em cena, Eva estará no salão escrevendo uma carta para Michael. O senhor fingirá não perceber que ela esconde o
papel e disfarça sua perturbação. A partir desse momento, faça o que quiser. Os óculos, Ruth.” “O que eu quiser?”, perguntou
Rice, tratando, discretamente, de soltar seus braços enquanto Ruth lhe colocava uns óculos de armação de tartaruga. “Sim, é
isso mesmo”, disse sem vontade o homem alto, e Rice teve a intuição de que ele estava farto de repetir as mesmas coisas todas
as noites. Ouvia-se a campainha chamando o público e Rice chegou a perceber os movimentos dos empregados do teatro no
cenário, umas mudanças de luzes; Ruth desaparecera de repente. Sentiu-se invadido por uma indignação mais amarga que
violenta, e que de certa maneira parecia deslocada. “Isto é uma farsa estúpida”, disse, tratando de escapulir, “e quero preveni-
los que...” “Lamento muito”, murmurou o homem alto. “Francamente, eu teria pensado outra coisa do senhor. Mas já que
começa a agir assim...” Não era exatamente uma ameaça, embora os três homens o cercassem de uma forma que exigia
obediência ou luta aberta; Rice percebeu que uma coisa teria sido tão absurda ou talvez tão falsa quanto a outra. “Howell entra
agora”, disse o homem alto, mostrando a passagem estreita entre os bastidores. “Uma vez chegando lá, faça o que quiser, mas
nós lamentaríamos que...” Falava amavelmente, sem perturbar o silêncio repentino da sala; o pano levantou-se com um roçar
de veludo e uma rajada de ar morno os envolveu. “Entretanto, eu se fosse o senhor pensaria bem”, acrescentou, com ar
cansado, o homem alto. “Vá agora.” Empurrando-o sem empurrá-lo, os três o acompanharam até o meio dos bastidores. Uma
luz roxa ofuscou Rice: à sua frente havia uma extensão que lhe pareceu infinita, e à esquerda, adivinhou a grande caverna, algo
que parecia uma gigantesca respiração contida, aquilo que, afinal de contas, era o verdadeiro mundo onde pouco a pouco
começavam a aparecer peitilhos brancos e talvez chapéus ou penteados altos. Deu um ou dois passos, sentindo que as pernas
não lhe respondiam e estava a ponto de dar meia-volta e fugir às carreiras quando Eva, levantando-se precipitadamente,
adiantou-se e estendeu-lhe uma mão que parecia flutuar à luz roxa, na extremidade de um braço muito branco e comprido. A
mão estava gelada, Rice teve a impressão de que ela se contraía um pouco dentro da sua. Deixando-se conduzir até o meio da



cena, ouviu confusamente as explicações de Eva sobre sua dor de cabeça, sobre a preferência pela penumbra e pela
tranquilidade da biblioteca, esperando que ela calasse a boca para adiantar-se no cenário e poder dizer, em duas palavras, que
estavam sendo ludibriados. Mas Eva parecia esperar que ele se sentasse no sofá, de um mau gosto tão duvidoso quanto o
enredo da peça e a decoração; Rice compreendeu que era impossível, quase grotesco, continuar de pé enquanto ela lhe
estendia a mão novamente, e repetia o convite com um sorriso fatigado. Do sofá distinguiu melhor as primeiras filas da
plateia, separadas do cenário apenas pela luz que ia se transformando do violeta em laranja-amarelado, mas estranhamente
Rice achou mais fácil voltar-se para Eva e sustentar seu olhar que, de certa forma, ainda o ligava a toda aquela insensatez,
adiando mais um instante a única decisão possível, a não ser concordar com a loucura e se entregar à farsa. “As tardes deste
outono são intermináveis”, dissera Eva, procurando uma caixa branca de metal, perdida entre os livros e papéis da mesinha
baixa e oferecendo-lhe um cigarro. Mecanicamente, Rice puxou o isqueiro, sentindo-se cada vez mais ridículo de peruca e
óculos; mas o pequeno ritual de acender os cigarros e aspirar as primeiras baforadas constituía uma trégua, permitia-lhe
sentar-se com mais conforto, aliviando a insuportável tensão do corpo que sabia olhado por frias constelações invisíveis.
Ouvia suas respostas às frases de Eva, as palavras pareciam suceder-se umas às outras com um esforço mínimo, sem que
estivessem falando de nada concreto; um diálogo de castelo de cartas no qual Eva ia colocando os muros do frágil edifício, e
Rice, sem esforço, intercalava suas próprias cartas e o castelo se erguia sob a luz alaranjada até acabar por uma explicação
detalhada que incluía o nome de Michael (“Já percebeu que Eva engana Howell com Michael”) e outros nomes e outros
lugares, um chá a que havia assistido a mãe de Michael (ou era a mãe de Eva?) e uma justificação aflita e quase à beira das
lágrimas, com um movimento de ansiosa esperança Eva inclinou-se para Rice como se quisesse abraçá-lo ou esperasse que
ele a tomasse nos seus braços, e exatamente depois da última palavra, dita com voz claríssima junto à orelha de Rice,
murmurou: “Não deixes que me matem”, e, sem transição, voltou à sua voz profissional para queixar-se da solidão e do
abandono. Batiam na porta dos fundos e Eva mordeu os lábios como se tivesse querido acrescentar mais alguma coisa (mas
isso aconteceu a Rice, confuso demais para poder reagir a tempo), e se pôs de pé; para receber Michael que chegava, com o
sorriso fátuo que já ostentava insuportavelmente no primeiro ato. Uma dama vestida de vermelho, um velho: de repente, a cena
se enchia de pessoas que trocavam cumprimentos, flores e notícias. Rice apertou as mãos que lhe estendiam e tornou a sentar-
se, o mais depressa possível, no sofá, protegendo-se atrás de outro cigarro; agora a ação parecia prescindir dele e o público
recebia, com murmúrios satisfeitos, uma série de brilhantes jogos de palavras de Michael e dos verdadeiros atores, enquanto
Eva cuidava do chá e dava instruções ao empregado. Talvez fosse o momento de chegar à beira do palco, deixar cair o cigarro
e amassá-lo com o pé, para anunciar: “Respeitável público...” Mas talvez fosse mais elegante (Não deixes que me matem)
esperar a descida do pano e então, adiantando-se rapidamente, revelar a mistificação. Havia em tudo aquilo qualquer coisa de
ritual que não era penoso acatar; à espera de sua hora, Rice entrou no diálogo que o cavalheiro de idade lhe propunha, aceitou
a xícara de chá que Eva lhe oferecia sem olhá-lo de frente, como se sentisse observada por Michael e pela dama de vermelho.
Tudo consistia em resistir, em enfrentar um tempo interminavelmente tenso, em ser mais forte do que o mal-arranjado conluio
que pretendia convertê-lo num fantoche. Já achava fácil perceber como as frases que lhe dirigiam (às vezes Michael, às vezes
a dama de vermelho, agora quase nunca Eva) traziam a resposta implícita; se o fantoche respondesse o previsível, a peça
podia continuar. Rice pensou que se tivesse tido mais tempo para dominar a situação, teria sido divertido responder
atravessado e colocar em dificuldades os atores; mas eles não consentiriam, sua falsa liberdade de ação não permitia mais que
a rebelião desaforada, o escândalo. Não deixes que me matem, dissera Eva; de certa maneira, tão absurda como tudo o mais,
Rice continuava sentindo que era melhor esperar. O pano caiu sobre uma réplica sentenciosa e amarga da dama de vermelho, e
Rice achou que os atores eram figuras que subitamente desciam um degrau invisível: diminuídos, indiferentes (Michael
encolhia os ombros, de costas, saindo pelos bastidores), abandonavam a cena sem se entreolharem, mas Rice notou que Eva
virava a cabeça em direção a ele enquanto a dama de vermelho e o ancião levavam-na amavelmente pelo braço até os
bastidores do lado direito. Teve vontade de segui-la, teve uma vaga esperança de intimidade de camarim e conversa
particular. “Magnífico”, exclamou o homem alto, batendo-lhe no ombro. “Muito bem, realmente o senhor representou muito
bem.” Mostrava o pano que deixava passar os últimos aplausos. “Eles gostaram mesmo. Vamos beber alguma coisa.” Os
outros dois homens estavam mais longe, sorrindo amavelmente, e Rice desistiu de ir atrás de Eva. O homem alto abriu uma
porta, no fim do primeiro corredor, e entraram numa pequena sala onde havia sofás escangalhados, um armário, uma garrafa de
uísque já aberta e copos de cristal talhado, maravilhosos. “O senhor representou muito bem”, insistiu o homem alto, enquanto
se sentavam em redor de Rice. “Com um pouco de gelo, não é verdade? Naturalmente, qualquer um teria a garganta seca.” O
homem de cinza adiantou-se à negativa de Rice e estendeu-lhe um copo quase cheio. “O terceiro ato é mais difícil, mas ao
mesmo tempo mais divertido para Howell”, disse o homem alto. “Já percebeu como vão se descobrindo os jogos.” Começou a
explicar o enredo, agilmente e sem vacilar. “De certa maneira, o senhor complicou as coisas”, disse. “Jamais imaginei que
fosse proceder tão passivamente com sua mulher; eu teria reagido de outra maneira.” “Como?”, perguntou secamente Rice.
“Ah, meu caro amigo, não é justo me fazer essa pergunta. Minha opinião poderia alterar suas próprias decisões, dado que o
senhor já deve ter um plano premeditado. Ou não?” Como Rice silenciasse, acrescentou: “Se falo assim, é precisamente
porque não se trata de ter planos premeditados. Estamos todos satisfeitos demais para corrermos o risco de estragar o resto.”
Rice bebeu um gole grande de uísque. “Entretanto, no segundo ato o senhor disse que eu podia fazer o que quisesse”,



observou. O homem de cinza começou a rir, mas o homem alto fitou-o e o outro fez um gesto rápido de desculpa. “Há uma
margem para a aventura e o acaso, como o senhor quiser”, disse o homem alto. “A partir deste momento peço-lhe que se
atenha ao que eu vou lhe indicador, mas entenda-se que dentro da máxima liberdade quanto a detalhes.” Abrindo a mão direita
com a palma para cima, olhou-a fixamente enquanto o indicador da outra mão se apoiava nela de vez em quando. Entre dois
goles (tinham enchido o copo novamente), Rice ouviu as instruções para John Howell. Sustentado pelo álcool e por algo que
era como um lento voltar a si mesmo, que o enchia de uma cólera fria, descobriu, sem esforço, o sentido das instruções, a
preparação da trama que deveria acabar em crise no último ato. “Espero que esteja claro”, disse o homem alto, com um
movimento circular do dedo na palma da mão. “Está bem claro”, respondeu Rice levantando-se, “mas eu gostaria de saber se
no quarto ato...” “Evitemos as confusões, caro amigo”, disse o homem alto. “No próximo intervalo voltaremos ao assunto, mas
agora sugiro que o senhor se concentre exclusivamente no terceiro ato. Ah, o terno de passeio, por favor.” Rice percebeu que
o homem mudo desabotoava seu casaco; o homem de cinza tirara do armário um terno de tweed e umas luvas; mecanicamente,
Rice trocou de roupa sob os olhares aquiescentes dos três. O homem alto abrira a porta e esperava; ao longe, ouvia-se a
campainha. “Sinto calor com esta maldita peruca”, pensou Rice ao acabar o uísque de um só gole. Quase em seguida, viu-se
entre novos bastidores, sem se opor à amável pressão de uma mão no seu cotovelo. “Ainda não”, disse o homem alto, mais
atrás. “Lembre-se de que no parque está fresco. Se o senhor subisse a gola do casaco, talvez... vamos, está na sua hora de
entrar.” Michael adiantou-se do banco à beira do caminho, cumprimentando-o com ar de brincadeira. Era sua vez de
responder calmamente e discutir os méritos do outono em Regent’s Park, até a chegada de Eva e da dama de vermelho, que
estariam dando de comer aos cisnes. Pela primeira vez — ele ficou quase tão surpreso quanto os outros — Rice exagerou
numa alusão que o público pareceu apreciar e que obrigou Michael a colocar-se na defensiva, forçando-o a empregar os
recursos mais ostensivos do ofício para encontrar uma saída; virando-se subitamente de costas enquanto acendia um cigarro,
como se quisesse proteger-se do vento, Rice olhou por cima dos óculos e viu os três homens nos bastidores, o braço do
homem alto que lhe fazia um gesto ameaçador. Riu entre dentes (devia estar um pouco embriagado e, além do mais, divertido,
achava uma graça extraordinária no braço que se agitava), antes de virar-se e apoiar a mão no ombro de Michael. “Nos
parques se veem coisas muito engraçadas”, disse Rice. “Realmente, não entendo como se pode perder tempo com cisnes e
amantes quando se está num parque londrino.” O público riu mais do que Michael, exclusivamente interessado na chegada de
Eva e da dama de vermelho. Sem vacilar, Rice continuou avançando contra a maré, violando, pouco a pouco, as instruções,
numa feroz e absurda esgrima contra atores habilíssimos que se esforçavam por fazê-lo retornar ao seu papel e, às vezes, o
conseguiam, mas ele fugia novamente para ajudar Eva de alguma maneira, sem saber bem por que, mas dizendo (e achava
graça, devia ser o uísque) que tudo o que mudasse nesse momento alteraria inevitavelmente o último ato. (Não deixes que me
matem.) E os outros perceberam-lhe o propósito; bastava olhar por cima dos óculos na direção dos bastidores da esquerda
para ver os gestos furiosos do homem alto; lutavam contra ele e Eva fora e dentro da cena, interpunham-se para que eles não
se pudessem comunicar, para que ele não chegasse a dizer-lhe nada; agora, entrava o cavalheiro idoso seguido por um chofer
sinistro, havia como que um momento de calma (Rice lembrava as instruções; uma pausa, logo a conversa sobre a compra de
ações e depois a frase reveladora da dama de vermelho e o pano), e nesse intervalo em que Michael e a dama de vermelho
deviam se afastar obrigatoriamente, para que o cavalheiro falasse com Eva e Howell sobre a manobra na Bolsa (realmente,
não faltava nada nessa peça), o prazer de estropiar um pouco mais a ação inundou Rice de uma sensação semelhante à
felicidade. Com um gesto que deixava nem claro o desprezo profundo que lhe inspiravam as especulações arriscadas, tomou
Eva pelo braço, evitou a manobra envolvente do enfurecido e sorridente cavalheiro, e andou com ela, ouvindo, atrás de si, um
muro de palavras engenhosas que não lhe diziam respeito, exclusivamente inventadas para o público mas, em troca, Eva sim,
um hálito morno de apenas um segundo contra sua face, o leve sussurro de sua verdadeira voz que dizia: “Fica comigo até o
fim”, tinha quebrado, por um movimento instintivo, o hábito que a fazia responder à interpelação da dama de vermelho,
arrastando Howell para que ele recebesse em pleno rosto as palavras reveladoras. Sem uma pausa, sem o mínimo intervalo
necessário para poder mudar o rumo que essas palavras davam definitivamente ao que viria mais adiante, Rice viu cair o
pano. “Imbecil”, disse a dama de vermelho. “Saia, Flora”, ordenou o homem alto, ao lado de Rice que sorria, satisfeito.
“Imbecil”, repetiu a dama de vermelho, pegando o braço de Eva, que havia abaixado a cabeça e parecia ausente. Um empurrão
indicou o caminho a Rice, que se sentia perfeitamente feliz. “Imbecil”, disse, por sua vez, o homem alto. O puxão na cabeça
foi quase brutal, mas Rice tirou ele próprio os óculos e os entregou ao homem alto. “O uísque não estava mau”, disse. “Se
quiser me dar as instruções para o último ato...” Outro empurrão quase o derrubou e, quando conseguiu erguer-se, com uma
ligeira náusea, já estava andando, aos tropeções, por uma galeria mal iluminada; o homem alto havia desaparecido e os outros
dois o empurravam, obrigando-o a avançar com a simples pressão dos corpos. Havia uma porta com uma luz alaranjada no
alto. “Mude de roupa”, disse o homem de cinza, entregando-lhe o seu terno. Quase sem lhe dar tempo para vestir o paletó,
abriram a porta com um pontapé; o empurrão o jogou cambaleante para a calçada, para a fria ruela que cheirava a lixo.
“Filhos de uma cadela, vou pegar uma pneumonia”, pensou Rice, enfiando as mãos nos bolsos. Havia luzes no mais afastado
extremo da ruela, de onde devia vir o rumor do tráfego. Na primeira esquina (não lhe haviam tirado o dinheiro nem os papéis)
Rice reconheceu a entrada do teatro. Como nada impedia que ele assistisse, de sua poltrona, ao último ato, entrou para o calor
do foyer, a fumaça e as conversas das pessoas no bar; teve tempo de beber outro uísque, mas se sentia incapaz de pensar em



nada. Um pouco antes de que subissem o pano chegou a perguntar-se quem faria o papel de Howell no último ato, e se algum
outro infeliz estaria passando por amabilidades, ameaças e óculos; mas a brincadeira devia acabar cada noite do mesmo
modo, porque reconheceu logo o ator do primeiro ato, que lia uma carta no estúdio e a entregava em silêncio a uma Eva pálida
e vestida de cinza: “É um escândalo”, comentou Rice, voltando-se para o espectador da esquerda. “Como se pode tolerar que
mudem o ator no meio de uma peça?” O espectador suspirou fatigado. “Já não se compreende nada com esses autores novos”,
disse. “Imagino que tudo é símbolo.” Rice acomodou-se na poltrona, saboreando maliciosamente o sussurro dos espectadores,
que não pareciam aceitar com tanta passividade, quanto seu vizinho, as mudanças físicas de Howell; entretanto, a ilusão teatral
os dominou quase em seguida, o ator era excelente e a ação precipitava-se de uma maneira que surpreendeu inclusive Rice,
perdido numa indiferença agradável. A carta era de Michael, que anunciava sua partida da Inglaterra; Eva a leu e a devolveu
em silêncio; percebia-se que ela estava chorando disfarçadamente. Fica comigo até o fim, dissera Eva. Não deixes que me
matem, dissera Eva absurdamente. Visto da segurança da plateia, era inconcebível que pudesse acontecer-lhe alguma coisa
naquele cenário de fancaria; tudo não passara de uma burla continuada, de uma longa hora de perucas e árvores pintadas. É
evidente que a inevitável dama de vermelho invadia a paz melancólica do escritório, onde o perdão e talvez o amor de
Howell se percebiam nos seus silêncios, na sua maneira quase distraída de rasgar a carta e de jogá-la no fogo. Parecia
inevitável que a dama de vermelho insinuasse que a partida de Michael era um ardil; e também que Howell lhe desse a
entender um desprezo que não impediria um gentil convite para tomar chá. Rice divertiu-se vagamente com a chegada do
criado que trazia a bandeja; o chá parecia um dos maiores recursos do comediógrafo, notadamente agora que a dama de
vermelho manobrava com uma garrafinha de melodrama romântico, enquanto as luzes iam se enfraquecendo, de forma
inteiramente inexplicável, no escritório de um advogado londrino. Houve uma chamada telefônica que Howell atendeu com
uma compostura perfeita (era previsível a queda das ações ou qualquer outra crise indispensável ao desfecho); as xícaras
passaram de mão em mão, com os sorrisos correspondentes, o bom-tom que precede as catástrofes. Rice achou quase
inconveniente o gesto de Howell no instante em que Eva aproximava os lábios da xícara, seu movimento brusco e o chá se
derramando sobre o vestido cinza. Eva estava imóvel, quase ridícula; nessa instantânea parada das atitudes (Rice se soerguera
sem saber por que, e alguém reclamava impaciente atrás dele), a exclamação escandalizada da dama de vermelho se sobrepôs
ao leve estalo, à mão de Howell que se erguia para anunciar alguma coisa a Eva, que voltava a cabeça olhando para o
público, como se não quisesse acreditar, e depois deslizava de lado até ficar quase estendida no sofá, numa lenta renovação
do movimento que Howell pareceu acolher para continuar em sua brusca corrida em direção aos bastidores da direita, fuga
que Rice não viu porque também ele já corria pela passagem central sem que nenhum outro espectador ainda tivesse se
mexido. Descendo a escada aos saltos, teve o bom senso de entregar seu ticket no vestiário e recuperar o sobretudo; quando
chegava à porta ouviu os primeiros rumores do final da peça, palmas e vozes na sala; alguém do teatro corria escadas acima.
Fugiu em direção a Kean Street e, ao passar junto à ruela lateral, pareceu-lhe ver um vulto que avançava grudado à parede; a
porta por onde o haviam expulsado estava encostada, mas Rice nem acabara de registrar essas imagens quando já corria pela
rua iluminada e, em vez de se afastar da zona do teatro, descia outra vez Kingsway, prevendo que não ocorreria a ninguém
procurá-lo ali nas proximidades. Entrou no Strand (subira a gola do sobretudo e andava depressa, com as mãos nos bolsos) até
se perder, possuído de um alívio que nem ele próprio se explicava, na vaga região de becos internos que nasciam em
Chancery Lane. Apoiando-se contra uma parede (um pouco ofegante, sentia que o suor lhe grudava a camisa à pele) acendeu
um cigarro e pela primeira vez se indagou explicitamente, empregando todas as palavras necessárias, por que estava fugindo.
Os passos que se aproximavam interpuseram-se entre ele e a resposta procurada; enquanto corria pensou que se conseguisse
atravessar o rio (já estava perto da ponte de Blackfriars) estaria salvo. Refugiou-se num portal, longe do farol que iluminava a
saída em direção a Watergate. Alguma coisa lhe queimou a boca; arrancou de um puxão a guimba que esquecera, e sentiu que
machucara o lábio. No silêncio que o envolvia, tratou de repetir a si mesmo as perguntas não respondidas, mas, ironicamente,
interpunha-se-lhe a ideia de que só estaria a salvo se conseguisse atravessar o rio. Era um absurdo, os passos também podiam
segui-lo na ponte, por qualquer beco da outra margem; e, entretanto, escolheu a ponte, correu com um vento a favor que o
ajudou a deixar para trás o rio e a perder-se num labirinto que não conhecia, até chegar a uma zona mal iluminada; a terceira
parada da noite colocou-o finalmente ante a única pergunta importante e Rice compreendeu que era incapaz de encontrar a
resposta. Não deixes que me matem, dissera Eva e ele havia feito o possível, desajeitada e miseravelmente, mas eles a tinham
matado da mesma maneira, ao menos na peça a tinham morto e ele precisava fugir porque não podia ser que a peça acabasse
assim, que a xícara de chá fosse derramada inofensivamente no vestido de Eva e, contudo, Eva escorregara até ficar estendida
no sofá; havia acontecido alguma outra coisa sem que ele estivesse ali para impedi-la, Fica comigo até o final, Eva lhe havia
suplicado, mas eles o expulsaram do teatro, afastaram-no daquilo que tinha de acontecer e que ele, estupidamente instalado na
plateia, contemplara sem compreender ou compreendendo de outra região de si próprio onde havia medo e fuga, e agora,
pegajoso como o suor que lhe escorria pela barriga, o nojo de si mesmo. “Mas eu não tenho nada a ver com isso”, pensou.
“Não aconteceu nada; não é possível que aconteçam coisas como essa.” Repetiu-o esforçadamente: não podia ser que
tivessem vindo buscá-lo, propor-lhe aquela insensatez, ameaçá-lo amavelmente; os passos que se aproximavam deviam ser os
de qualquer vagabundo, uns passos sem rastro. O homem de cabelo ruivo que se deteve junto dele, quase sem olhá-lo, e que
tirou os óculos com um gesto convulso para tornar a colocá-los, após esfregá-los contra a lapela do casaco, era simplesmente



alguém parecido com Howell, com o ator que fizera o papel de Howell e que entornara a xícara de chá no vestido de Eva.
“Tire essa peruca”, disse Rice, “em qualquer parte o reconhecerão.” “Não é uma peruca”, disse Howell (poderia se chamar
Smith ou Rogers, já nem lembrava o nome no programa). “Como sou bobo”, disse Rice. Era de se imaginar que eles haviam
preparado uma cópia exata dos cabelos de Howell, assim como os óculos eram uma reprodução dos de Howell. “O senhor fez
o que pôde”, disse Rice, “eu estava na plateia e vi; todo mundo poderá depor em seu favor.” Howell tremia, apoiado contra a
parede. “Não é isso”, disse. “Que importância tem se, de algum modo, atingirem os seus fins?, se do mesmo jeito saíram com
a deles.” Rice baixou a cabeça; um cansaço terrível o oprimia. “Eu também tentei salvá-la”, disse, “mas não me deixaram
continuar.” Howell olhou-o com rancor. “Acontece sempre a mesma coisa”, disse, como que falando a si próprio. “É típico
dos amadores, acham que podem fazer melhor que os outros e, finalmente, não adianta nada.” Subiu a gola do casaco, enfiou
as mãos nos bolsos. Rice teria querido perguntar-lhe: “Por que acontece sempre a mesma coisa? E se assim for, por que
estamos fugindo?” O apito pareceu penetrar no beco, procurando-os. Correram juntos durante muito tempo, até se deterem em
algum canto que cheirava a petróleo, a rio estagnado. Descansaram um momento atrás de uma pilha de fardos; Howell ofegava
como um cachorro e Rice sentia câimbra em uma das coxas. Esfregou-a, apoiado nos fardos, equilibrando-se num pé só, com
dificuldades. “Mas talvez não seja tão grave”, sussurrou. “O senhor disse que sempre acontecia a mesma coisa.” Howell pôs-
lhe a mão na boca; escutavam-se, alternadamente, dois apitos. “Cada qual por seu lado”, disse Howell. “Talvez um de nós
consiga fugir.” Rice compreendeu que ele tinha razão, mas teria preferido que Howell lhe respondesse primeiro. Segurou-o
pelo braço, atraindo-o com toda força. “Não deixe que eu vá embora assim”, suplicou. “Não posso continuar fugindo sempre,
sem saber.” Sentiu o cheiro de piche dos fardos, sua mão como se fosse oca no ar. Uns passos corriam, afastando-se; Rice
abaixou-se, tomando impulso, e partiu em direção contrária. À luz de um farol, viu um nome qualquer; Rose Alley. Mais longe
estava o rio, alguma ponte. Não faltavam pontes nem ruas por onde correr.



AXOLOTES 
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Houve um tempo em que eu pensava muito nos axolotes. Ia vê-los no 
aquário do Jardim das Plantas e ficava horas olhando-os, observando sua 
imobilidade, seus imperceptíveis movimentos. Agora sou um axolote.  
O acaso me levou até eles numa manhã de primavera em que Paris abria 
sua cauda de pavão-real depois de lenta invernada. Desci pelo Bulevar de 
Port-Royal, tomei St. Marcel e L'Hôpital, vi os verdes entre tanto cinza e me 
lembrei dos leões. Era amigo dos leões e das panteras, mas nunca entrara 
no úmido e escuro edifício dos aquários. Deixei minha bicicleta junto às 
grades e fui ver as tulipas. Os leões estavam feios e tristes e minha pantera 
dormia. Escolhi os aquários, olhei de esguelha os peixes vulgares, até dar 
inesperadamente com os axolotes. Fiquei uma hora olhando para eles e saí, 
incapaz de outra coisa. 
 
 
Na biblioteca Sainte-Geneviève, consultei um dicionário e soube que os 
axolotes são formas larvais, providas de brânquias, de uma espécie de 
batráquios do gênero amblistoma. Que eram mexicanos, já o sabia por eles 
mesmos, por seus pequenos rostos rosados astecas e o cartaz no alto do 
aquário. Li que foram encontrados exemplares na África, capazes de viver 
em terra durante os períodos de seca, e que continuam sua vida na água ao 
chegar a estação das chuvas. Encontrei seu nome espanhol, ajolote, a 
menção de que são comestíveis e que seu azeite se usava (diria que não se 
usa mais) como o de fígado de bacalhau. 
 
 
Não quis consultar obras especializadas, mas voltei, no dia seguinte, ao 
Jardim das Plantas. Passei a ir todas as manhãs, às vezes de manhã e de 
tarde. O guarda dos aquários sorria perplexo ao receber a entrada. Me 
apoiava na barra de ferro que cerca os aquários e ficava a olhá-los. Não há 
nada de estranho nisto, porque desde o primeiro momento compreendi que 
estávamos ligados, que algo infinitamente perdido e distante continuava, 
apesar disso, nos unindo. Fôra bastante parar, naquela manhã, diante do 
vidro, onde umas borbulhas corriam na água. Os axolotes se amontoavam 
em um mesquinho e estreito (só eu posso saber quão estreito e mesquinho) 
piso de pedra e musgo do aquário. Havia nove exemplares, e a maioria 
apoiava a cabeça contra o vidro, olhando com seus olhos de ouro os que se 
aproximavam. Perturbado, quase envergonhado, senti como uma 
impudicícia aparecer a essas figuras silenciosas e imóveis, aglomeradas no 
fundo do aquário. Isolei mentalmente uma, situada à direita e algo 



separada das outras, para estudá-la melhor. Vi um corpinho rosado e 
parecendo translúcido (pensei nas estatuetas chinesas de vidro leitoso), 
semelhante a um pequeno lagarto de 15 centímetros, terminado em um 
rabo de peixe de uma delicadeza extraordinária, a parte mais sensível do 
nosso corpo. Pelo lombo corria uma barbatana transparente, que se fundia 
com o rabo, mas o que me fascinou foram as patas, de uma finura 
sutilíssima, acabadas em miúdos dedos, em unhas minuciosamente 
humanas. Então descobri seus olhos, sua cara. Um rosto inexpressivo, sem 
outro rasgo que os olhos, dois orifícios como cabeça de alfinete, 
inteiramente de um ouro transparente, carentes de vida, mas olhando, 
deixando-se penetrar por meu olhar, que parecia passar através do ponto 
áureo e se perder em um diáfano mistério interior. Um finíssimo halo negro 
rodeava o olho e o introduzia na carne rosa, na pedra rosa da cabeça 
vagamente triangular, mas de lados curvos e irregulares, que lhe davam 
uma total semelhança com uma estatueta corroída pelo tempo. A boca 
estava dissimulada pelo plano triangular da cara; só de perfil se adivinhava 
seu tamanho considerável; de frente, uma fina rachadura mal rasgava a 
pedra sem vida. Em ambos os lados da cabeça, onde deviam ser as orelhas, 
cresciam-lhe três raminhos vermelhos, como de coral, uma excrescência 
vegetal, as brânquias, suponho. Era o que existia vivo nele; cada 10 ou 15 
segundos os raminhos se levantavam rigidamente e voltavam a baixar. Às 
vezes uma pata se movia lentamente, eu via os dedos diminutos pousando, 
com suavidade, no musgo. É que não nos agrada nos mexermos muito, e o 
aquário é tão pequeno; mal avançamos um pouco, nos chocamos com o 
rabo ou a cabeça de outro dos nossos; surgem dificuldades, brigas, fadigas. 
Sentimos menos o tempo se estamos quietos. 
 
 
Foi sua imobilidade que me fez inclinar fascinado, na primeira vez que vi os 
axolotes. Silenciosamente, me pareceu compreender sua vontade secreta, 
abolir o espaço e o tempo com uma imobilidade indiferente. Depois entendi 
melhor: a contração das brânquias, o tatear das finas patas nas pedras, o 
repentino nadar (alguns deles nadam com a simples ondulação do corpo) 
me provaram que eram capazes de fugir desse torpor mineral em que 
passavam horas inteiras. Seus olhos, sobretudo, me fascinavam. Ao lado 
deles, nos outros aquários, diversos peixes me mostravam a singela 
estupidez de seus belos olhos semelhantes aos nossos. Os olhos dos 
axolotes me falavam da presença de uma vida diferente, de outra maneira 
de olhar. Colando minha cara ao vidro (às vezes o guarda tossia, inquieto), 
procurava ver melhor os diminutos pontos áureos, essa entrada no mundo 
infinitamente lento e remoto das criaturas rosadas. Era inútil bater com o 
dedo no vidro, diante de suas caras; jamais se percebia a menor reação. Os 
olhos de ouro continuavam ardendo com sua doce, terrível luz; 
continuavam me olhando de uma profundidade insondável, que me dava 
vertigem. 
 



 
E, apesar disso, estavam perto. Soube-o antes disto, antes de ser um 
axolote. Soube-o no dia em que me aproximei deles pela primeira vez. Os 
cortes antropomórficos de um macaco revelam, ao contrário do que acredita 
a maioria, a distância entre eles e nós. A absoluta falta de semelhança dos 
axolotes com o ser humano provou que meu reconhecimento era válido, que 
não me apoiava em analogias fáceis. Só as mãozinhas… Mas uma lagartixa 
tem também mãos assim, e em nada se parece conosco. Eu acho que era a 
cabeça dos axolotes, essa forma triangular rosada com os olhinhos de ouro. 
Isso olhava e sabia. Isso reclamava. Não eram animais. 
 
 
Parecia fácil, quase óbvio, cair na mitologia. Comecei a ver nos axolotes 
uma metamorfose que não conseguia anular uma misteriosa humanidade. 
Imaginei-os conscientes, escravos de seu corpo, infinitamente condenados a 
um silêncio abismal, a uma reflexão desesperada. Seu olhar cego, o 
diminuto disco de ouro inexpressivo e entretanto terrivelmente lúcido, 
penetrava em mim como uma mensagem: "Salve-nos, salve-nos". 
Surpreendia-me murmurando palavras de consolo, transmitindo 
esperanças pueris. Eles continuavam me olhando, imóveis; de súbito, os 
raminhos rosados das brânquias se levantavam. Nesse instante eu sentia 
como uma dor surda; talvez me vissem, captavam meu esforço por penetrar 
no impenetrável de suas vidas. Não eram seres humanos, mas em nenhum 
animal encontrara uma relação tão profunda comigo. Os axolotes eram 
como testemunhas de algo, e às vezes como horríveis juízes. Sentia-me 
ignóbil diante deles; havia uma pureza tão espantosa nesses olhos 
transparentes. Eram larvas, mas larva quer dizer máscara e também 
fantasma. Atrás dessas caras astecas, inexpressivas e entretanto de uma 
crueldade implacável, que imagem esperava sua hora? 
 
 
Temia-os. Acho que, se não sentisse a proximidade de outros visitantes e do 
guarda, não me teria atrevido a ficar só com eles. "Você os come com os 
olhos", me dizia rindo o guarda, que devia imaginar-me um pouco 
desequilibrado. Não percebia que eram eles que me devoravam lentamente 
pelos olhos, em um canibalismo de ouro. Longe do aquário, não fazia mais 
que pensar neles; era como se me influenciassem à distância. Cheguei a ir 
todos os dias, e de noite os imaginava imóveis na escuridão, avançando 
lentamente uma mão que, de súbito, encontrava a de outro. Talvez seus 
olhos vissem em noite escura, e o dia continuava para eles indefinidamente. 
Os olhos dos axolotes não têm pálpebras. 
 
 
Agora sei que não houve nada de estranho, que isso tinha que acontecer. 
Cada manhã, ao inclinar-me sobre o aquário, o reconhecimento era maior. 
Sofriam, cada fibra do meu corpo entendia esse sofrimento amordaçado, 



essa tortura rígida no fundo da água. Espiavam algo, um remoto senhorio 
aniquilado, um tempo de liberdade em que o mundo fôra dos axolotes. Não 
era possível que uma expressão tão horrível, que conseguia vencer a 
inexpressividade forçada de seus rostos de pedra, não levasse uma 
mensagem de dor, a prova dessa condenação eterna, desse inferno líquido 
que padeciam. Inutilmente queria provar a mim mesmo que minha própria 
sensibilidade projetava nos axolotes uma consciência inexistente. Eles e eu 
sabíamos. Por isso não houve nada de estranho no que aconteceu. Minha 
cara estava grudada no vidro do aquário, meus olhos tratavam uma vez 
mais de penetrar no mistério desses olhos de ouro sem íris e sem pupila. 
Via de muito perto a cara de um axolote imóvel junto ao vidro. Sem 
transição, sem surpresa, vi minha cara contra o vidro, em vez do axolote vi 
minha cara contra o vidro, eu a vi fora do aquário, do outro lado do vidro. 
Então minha cara se afastou e eu compreendi. 
 
 
Só uma coisa era estranha: continuar pensando como antes, saber. Notar 
isso foi, no primeiro momento, como o horror do enterrado vivo que 
desperta para seu destino. Fora, minha cara voltava a se aproximar do 
vidro, via minha boca de lábios apertados pelo esforço de compreender os 
axolotes. Eu era um axolote e sabia agora instantaneamente que nenhuma 
compreensão era possível. Ele estava fora do aquário, seu pensamento era 
um pensamento fora do aquário. Conhecendo-o, sendo ele mesmo, eu era 
um axolote e estava em meu mundo. O horror vinha - soube-o no mesmo 
momento - de me acreditar prisioneiro em um corpo de axolote, 
transmigrado a ele com meu pensamento de homem, enterrado vivo em um 
axolote, condenado a me mexer lucidamente entre criaturas insensíveis. 
Mas aquilo acabou quando uma pata veio roçar na minha cara, quando, 
mal me mexendo para um lado, vi um axolote junto de mim que me olhava, 
e soube que também ele sabia, sem comunicação possível, mas tão 
claramente. Ou eu estava também nele, ou todos nós pensávamos como um 
homem, incapazes de expressão, limitados ao resplendor dourado de nossos 
olhos, que olhavam a cara do homem grudada no aquário. 
 
 
Ele voltou muitas vezes, mas agora vem menos. Passa semanas sem 
aparecer. Ontem o vi, olhou-me longamente e se foi bruscamente. Pareceu-
me que não se interessava tanto por nós, que obedecia a um costume. 
Como a única coisa que faço é pensar, pude pensar muito nele. Ocorre-me 
que, a princípio, continuamos comunicados, que ele se sentia mais que 
nunca unido ao mistério que o preocupava. Mas as pontes estão cortadas 
entre ele e eu, porque o que era sua obsessão é agora um axolote, estranho 
à sua vida de homem. Acredito que, no início, eu era capaz de voltar de 
certo modo a ele - ah, só de certo modo - e manter alerta seu desejo de nos 
conhecer melhor. Agora sou definitivamente um axolote, e se penso como 
um homem é só porque todo axolote pensa como um homem dentro de sua 



imagem de pedra rosa. Parece-me que de tudo isto pude comunicar-lhe algo 
nos primeiros dias, quando eu ainda era ele. E nesta solidão final, à qual 
ele já não volta, consola-me pensar que talvez vá escrever sobre nós, 
pensando imaginar um conto, vá escrever tudo isto.  
 



Teoria do caranguejo 
Julio Cortázar 
 
 Tinham construído a casa no limite da selva, orientada 
para o sul evitando assim que a umidade dos ventos de 
março se somasse ao calor que a sombra das árvores 
atenuava um pouco. 
 Quando Winnie chegava 
 Deixou o parágrafo no meio, empurrou a máquina de 
escrever e acendeu o cachimbo. Winnie. O problema, como 
sempre, era Winnie. Quando tratava dela a fluidez se 
coagulava numa espécie de 
 Suspirando, apagou numa espécie de, porque 
detestava as facilidades do idioma, e pensou que não 
poderia continuar trabalhando até depois do jantar; as 
crianças logo iam chegar da escola e ele teria que preparar o 
banho, fazer a comida e ajudá-las nos seus 
 Por que no meio de uma enumeração tão simples havia 
como um buraco, uma impossibilidade de continuar? Era 
incompreensível, pois tinha passagens muito mais árduas 
que se construíam sem nenhum esforço, como se de algum 
modo já estivessem prontas para incidir na linguagem. 
Obviamente, nesses casos o melhor era 
 Largando o lápis, pensou que tudo se tornava abstrato 
demais; os obviamente os nesses casos, a velha tendência a 
fugir de situações definidas. Tinha a impressão de estar se 
afastando cada vez mais das fontes, de organizar quebra-
cabeças de palavras que por sua vez 
 Fechou abruptamente o caderno e saiu para a 
varanda. 
 Impossível deixar essa palavra, varanda. 
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