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Questionado sobre como um escritor de ficção faz as 

personagens que imagina adquirirem vida, Graham Greene 

disse que os escritores criam existências alternativas para 

pessoas encontradas pela vida, gente com quem você se senta, 

que trava diálogos amorosos ou briguentos numa praia, num 

bar, que sorriem em vez de chorar num funeral, que gritam em 

comícios políticos (exemplos meus). 

Um escritor também apanha uma vida imaginada num 

determinado estágio do ciclo humano e a larga em outro. Nem 

mesmo uma história que vá do nascimento à morte é decisiva; 

qual consórcio, e de quem, provocou a entrada, quais 

consequências se seguem à saída – essas são uma parte da 

história que não foi escolhida para ser contada. A continuidade 

da existência tem de ser seletivamente interrompida pelo 

sentindo da forma que é a arte. Em especial, quando terminamos 

uma história, ela termina Desta Forma, essa é a escolha do 

escritor segundo o que lhe foi revelado da personalidade, das 

reações conhecidas, das emoções, do sentido do eu nos 

indivíduos criados. Mas não poderia ter terminado Daquela 

Forma? Não poderia o momento, o evento, a realização, terem 

sido recebidos de modo diferente, significado outra coisa para o 

indivíduo, algo em que o escritor não pensou, que ele não intuiu. 

Não obstante quão cumulativa, decisiva, até mesmo óbvia, seja 

a situação, não poderia ter havido uma resolução diferente? 

Desse jeito, não daquele. Há escolha na imprevisibilidade dos 

humanos; a forma de narrar histórias é arbitrária. Existem finais 

alternativos. Experimentei-os, aqui, por mim mesma. 
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Os sentidos [são] “geralmente tidos 

como cinco – visão, audição, olfato, 

paladar e tato”. 

Oxford English Dictionary 

E      le tem de ganhar a vida como pode. 

Era um jovem doutorando de Budapeste – isso quando eles 

emigraram por motivos que não interessam a ninguém; são 

tantas as levas de europeus, de brancos se mudando para o país 

dos negros. Se nesse caso a instância era escapar do 

comunismo ou do regime que o sucedeu na Hungria, ficou tudo 

longe demais. Não demorou para que o país de adoção 

passasse por uma reviravolta política própria; vitória, e os 

diferentes problemas não divisados que surgiram preocuparam 
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a população havia muito programada para se ver apenas como 

negra e branca. Quanto às oportunidades profissionais que o 

imigrante espera de uma nova terra – que universidade teria 

condições de nomear um professor fluente em nível acadêmico 

apenas numa língua longínqua, com capacidade de falar outra – 

alemão – bem o bastante para dar aulas onde isso fizesse parte 

do currículo de línguas europeias, num país que, por si só, era 

uma Torre de Babel: onze línguas oficiais, depois da mudança 

de regime. 

Forçado pela solidariedade natal, alguém de uma 

geração mais velha de imigrantes, cujos filhos haviam sido 

concebidos e nascidos na África do Sul, deu um jeito para que o 

novo imigrante fosse empregado pelo próspero supermercado 

do filho. Department Stores. Ferenc virou Fred. 

É uma vida até que boa. O salário é modesto; aquilo que 

se poderia esperar para a classe operária. Era um comerciário; 

gerente de almoxarifado, com uma equipe de jovens assistentes 

negros adernando carrinhos lotados até a boca graças a 

músculos esplendidamente poderosos resultantes dos jogos de 

futebol. Curiosamente – um homem instruído deveria ter a 

vantagem de aprender com facilidade uma nova língua que ouve 

ser falada todos os dias a sua volta –, o inglês dele nunca foi 

além do vocabulário coloquial dos diálogos de supermercado. 

De modo que subir a algum nível de atividade, mesmo comercial, 

se não intelectual, à altura de qualquer carreira que ele pudesse 

ter tido no lugar de onde vinha se esfacelou como promessa, 

como possibilidade. Ela – Zsuzsana –, que não tinha feito mais 

que a escola básica numa pequena cidade húngara, aprendeu a 

língua com facilidade; talvez por força de ter sido ensinada a 

costurar segundo os rígidos parâmetros do papel feminino 
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impostos pela avó, recorreu habilmente à costura para ajudar 

nas despesas da casa. Tornara-se fluente para poder falar a 

língua das clientes e elogiar-lhes a aparência. O filho nascido do 

casal imigrante (ambos achavam não haver jeito melhor de se 

afirmar num novo país) estudou numa escola onde professores 

e colegas falavam inglês. Peter. Um nome comum em vários 

países, distinguível apenas pelas pronúncias diversas. O menino 

e a mãe papeavam em inglês, em casa. O magiar, como o latim 

nas igrejas, pertencia a um contexto especial, sussurros ditos 

nas ocasiões em que faziam amor. 

Nos primeiros anos, Ferenc ainda tinha amigos lá, que 

lhe mandavam jornais. Porém ler, aqui, o que estava 

acontecendo na Hungria, o que o povo exigia de qualquer que 

fosse o novo governo, o que era discutido nos intermináveis 

foros dos cafés de Budapeste, ficou distante, abstrato, sem a 

visão que acompanha o fato, a consciência de um lugar 

conhecido. Era o reverso de olhar antigas fotos, reconhecer o 

lugar em que haviam sido tiradas e não ter lembrança de quem 

eram as pessoas. Era Fred, dirigindo seu carro coreano através 

de uma imensa ponte suspensa – batizada com o nome do 

grande herói do país, Mandela –, de repente cruzando de Buda 

até Pest por sobre o seio luminoso do Danúbio e não por entre 

a confusão de trilhos de trem que a ponte do herói recobre. 

Budapeste. A luz da água estava em seus olhos, a característica 

dos rostos vinha a seu encontro. Esteve ali pelos instantes da 

travessia, foi reconhecido, reivindicado pelas fachadas, a 

perspectiva detalhada das ruas erguendo-se do rio dos rios. (...) 
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Sr. Fábio, o porteiro disse pelo interfone. Fui até a porta. Antes  

 

 

 

 

 

 

 

 

| 
(...) Ele viu. 

 

| 
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(...) Como ele nunca vira em qualquer outro lugar. 

Sua empreendedora e trabalhadeira mulher tinha mais 

clientes do que poderia “pegar”, como dizia com sua rápida 

aquisição do fraseado das clientes, da visão que tinham de si 

mesmas, do uso excessivo da palavra “querida” para pontuar o 

que o decote, o que o exíguo pano da saia, ali, no espelho, 

“fariam do que eu tenho de melhor para dar, querida”. Elas 

ficavam para um café, depois de experimentar a roupa. Ao 

contrário de um homem, uma mulher, em sua diferença, em sua 

imagem estrangeira, é atraente para as mulheres locais, não 

precisa se adequar a essa ou àquela norma. O nome dela não 

foi traduzido para algo menos exótico. O apelido de Zsuzsana, 

“Zsuzsi”, pelo qual era conhecida desde a infância, soava como 

o conhecido “Susie”, tão comum em inglês. Um vestido de noite, 

um terninho feito por Zsuzsi trazia um certo não sei quê de 

glamour europeu que não podia ser comprado pronto. Ela tinha 

uma assistente para passar as costurar a ferro e fazer as barras, 

uma jovem negra, assim como ele tinha sua equipe de músculos 

para manejar os carrinhos. 

*** 

Foi através de seu relacionamento simpático com as 

freguesas que aconteceu. 

 

Assim como as mulheres para cuja imagem ela costurava 

tinham a tendência de pegar alguém fora de seu círculo social e 

confidenciar coisas sobre suas vidas, ela também foi levada a 

confessar, não sem antes tomar a precaução de garantir que era 

um privilégio fazer lindas roupas para a confidente presente, que 

estava cansada de trabalhar em casa. Não tinha sido feita para 
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isso; deixava a cargo da imaginação o que podia ser isso. As 

circunstâncias a mantinham fechada para o mundo. Ela estava 

“até aqui” – bem como as mulheres diriam, só para seu 

improvável ouvido, da filha viciada em drogas ou do segundo 

marido, mais difícil que o primeiro. A mãe daquela filha era uma 

que não tinha queixas do marido, na verdade sentia orgulho de 

ter arranjado um homem que, segundo acreditava, fazia jus a 

suas qualidades. Entre as quais a disposição para ajudar os 

outros, com o qual seu competente marido, na indústria da 

construção, concordava. Talvez fossem bons cristãos, ou bons 

judeus. A firma dele era especializada em restaurar grandes 

mansões em ruínas para os novos-ricos que aspiravam ao poder 

e prestígio do Dinheiro Velho que tais mansões traziam à mente. 

Para ela, foi facílimo; tinha a simpática noção de que a 

personalidade e a aparência de Zsuzsi poderiam contribuir para 

a venda das casas – havia o óbvio selo de uma formação 

europeia, as imagens palimpsésticas de familiaridade com 

ambientes culturais muito acima dos padrões do local. O marido 

apresentou a encantadora Zsuzsi a um corretor de imóveis seu 

amigo que concordou em lhe dar uma chance, depois de lhe 

garantirem que seu inglês era fluente, até mesmo 

vantajosamente distinto do blá-blá-blá de hábito dos corretores, 

acrescido de um ou outro floreio continental – como o sotaque 

não era alemão, talvez fosse francês. Ela parecia boa. Bem, 

continue assim. Foi mandada para uma seção Classe A da 

Imobiliária, bairros antigos, do início da era dos magnatas do 

ouro, cujos casarões atraíam a mais recente geração de brancos 

com dinheiro, não por motivos políticos e sim estéticos, que não 

devem ser mal interpretados no fundo e na forma como nostalgia 

pela perdida supremacia racista dos brancos. A outra atividade 

Classe A da Imobiliária era nos locais onde o emergente jet set 
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negro procurava por casas no estilo Bauhaus e por haciendas 

californianas, que haviam sido a última palavra para a derradeira 

geração de brancos no poder, os depostos, muito dos quais 

pegaram seu dinheiro e foram para a Austrália ou o Canadá, 

onde já se lidara eficazmente com os aborígines e os peles-

vermelhas. 

Ela trabalhava duro, no entender dele, que saía do 

almoxarifado do Stores à mesma hora todas as manhãs e 

voltava à mesma hora todas as noites, nos dias de semana. Mais 

ainda que na época em que ficava na máquina de costura com 

seus zumbidos, paradas súbitas e recomeços que 

acompanhavam os domingos, ele lendo os jornais do país e 

suas obsessões políticas particulares, vindas de uma história da 

qual não fazia parte, de cenas que não podia visualizar, e o filho, 

fascinado, imitando os berros e uivos dos heróis e vilões vistos 

na televisão. Não existe hora para se vender uma casa. 

Compradores e vendedores em potencial esperam que o 

corretor esteja ao seu dispor à noite e nos fins de semana, 

sempre que for conveniente àquele que está no mercado, por 

assim dizer. Ela não poderia de jeito nenhum objetar com uma 

inconveniência pessoal: “Meu marido está me esperando para 

fazer o jantar”, sugeriu ele, rindo com a presunção de que a vida 

de uma corretora pudesse ser comparada à do cliente. Você não 

precisa ser um filósofo para saber que imigração significa aceitar 

as condições todas, se quiser sobreviver. Ele e Peter, garoto 

mais prestativo, preparavam a refeição, fritavam ovos ou 

esquentavam o goulash que ela congelara depois de prepará-lo 

numa manhã qualquer – nem sempre tinha chance para fazer 

tarefas assim, alguns clientes querem ver casas antes de ir para 

o escritório, tribunal ou consultório médico. E é verdade que essa 
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é uma boa hora para levá-los, fazê-los ver uma excelente casa 

à luz fresca da manhã, como um rosto que pode estar fadado a 

se tornar familiar, de propriedade sua. Clientes que marcam 

visitas no final da tarde tendem a prolongá-las até a noite, 

especialmente, ela aprendeu e contou a ele, se as coisas 

estivessem indo bem, ela pressentia o interesse do cliente numa 

propriedade ir aumentando; vantagens poderiam ser tiradas daí, 

tomando um drinque no bar de algum hotel elegante. Se ela 

chegava das outras casas só depois que a refeição que pai e 

filho faziam estivesse fria e engordurada, não importava, o 

contrato estava selado. Ela esquentava a comida para ela. Ela 

sorria para ele, quase com nervosismo, para agradecer: a 

comissão sobre a venda de um imóvel tão caro seria mais do 

que ela, sem qualificação para nenhuma profissão, poderia 

esperar ganhar de qualquer forma, em qualquer lugar. 

O dinheiro que ela estava trazendo facilitava alguns luxos 

na vida deles. Peter tinha os ótimos equipamentos esportivos 

que tanto queria, o velho carro foi trocado por um modelo usado, 

porém mais recente, e agora era de uso exclusivo de Fred – a 

Imobiliária fornecia a Zsuzsi um carro que dava aos clientes a 

confiança de um nível salarial alto o bastante para que 

pudessem informá-la de suas próprias expectativas. No entanto, 

os fundos não davam para providenciar maiores mudanças de 

vida – ela tinha de gastar um bom dinheiro para ficar bem-vestida 

(tempo nenhum para roupas feitas em casa), bem cuidada, 

visitar um salão de beleza caro, inclusive manicure, as pessoas 

reparam em mãos proletárias como sinal de limitações. Claro 

que ela tinha a sorte de ser bonita, a base correta para ser 

apresentada por métodos assim tão excepcionais. 
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Faziam um belo casal quando se presumia, em certos 

momentos, que maridos, mulheres e parceiros gays do pessoal 

da Imobiliária se juntariam para a obrigatória festa de Natal ou 

para algum coquetel marcando o progresso dos negócios. Para 

além dessas ocasiões, ele não conhecia bem o bastante os 

parceiros dos colegas de Zsuzsi para descobrir que tópicos 

haveria em comum para conversar; a não ser os eventos 

esportivos. No país, até as mulheres partilhavam da língua 

franca. A paixão do espectador pelos esportes de equipe é a 

única religião universal. Seus fiéis partidários estão por toda 

parte; ele fora um centroavante no futebol, quando estudante em 

algum outro lugar, mas a ladainha ainda valia; ele acompanhava 

os jogos locais e internacionais e podia dar todas as respostas. 

Havia almoços entre corretores, com interesses profissionais 

para serem discutidos “em casa”; de todo modo, a parada para 

o almoço no supermercado não permitia hábitos tão 

pachorrentos. Fred comia na cantina, ou então pegava alguma 

coisa mais do seu gosto na seção de frios, quando havia 

presuntos e linguiças temperadas importados da Itália e de 

outros países europeus. Zsuzsi disse sim, é uma boa ideia, 

quando ele sugeriu, depois de mãe e filho terem passado uma 

meia hora feliz e barulhenta caçoando um do outro em gíria 

inglesa sul-africana, que deveriam falar um pouco com o 

menino, todos os dias, mesmo que fosse durante a refeição, em 

magiar. Para que ele aprendesse. Só que durante a refeição não 

foi a escolha mais adequada, o menino se sentia cansado depois 

de um dia todo de escola, brincadeiras e deveres de casa. Ela 

não tinha outro momento livre. 

Ele começou a falar a língua deles com o filho sem 

explicação nenhuma, enquanto estavam absorvidos nas coisas 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
GORDIMER, Nadine. O primeiro sentido | O segundo sentido | O terceiro sentido.  
In Beethoven era 1/16 Negro – Livro de Contos. 2017. 60 páginas. 

13 

que os pais são levados a fazer por filhos pequenos – construir 

com kits plásticos de montar, articular o corpo de monstros 

espaciais operados por pilha. O menino falava, sem se dar 

conta, a palavra em magiar para “perna”, “rosto”, usava os 

verbos “voar” e “atirar”. Mas se ressentia porque a criatividade 

que queria partilhar com o pai estava se transformando numa 

outra espécie de dever de casa, quando o pai tentava fazer com 

que ele pusesse as palavras numa frase, repetindo-a como saía 

na voz do pai. De repente ele dava um chute na criação 

semiterminada, esparramava as armas e o capote do monstro, 

rindo enraivecido. 

As fotos que tinham sido levadas na bagagem da 

emigração e se dispersaram em algum lugar da imigração: 

quando foram mostradas ao menino para que ele pudesse 

materializar as palavras, fazê-las voltar à vida em imagens – 

“Essa é nossa casa” –, ele não estava muito atento. (...)  
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A velha guardara o espelho na bolsa, e fitava-a sorrindo. O rosto 

usado e ainda bem esperto parecia esforçar-se por dar aos 

outros alguma impressão, da qual o chapéu faria parte. A 

campainha da Estação tocou de súbito, houve um movimento 

geral de ansiedade, várias pessoas correram pensando que o 

trem já partia: mamãe! Disse a mulher. Catarina! Disse a velha. 

Ambas se olhavam espantadas, a mala na cabeça de um 

carregador interrompeu-lhes a visão e um rapaz correndo  

 

 

| 
(...)“Nossa casa não é assim.”  

 

| 
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(...)“É a minha casa, onde eu morei quando era do seu 

tamanho. Um menino.” Claro, a torrinha e a balaustrada 

pareceriam, a ele, imagens de um livro de contos da carochinha 

– só que nessa geração ninguém mais lê Grimm para as 

crianças... ele não teria sequer essa visão para comparar. 

Aos murmúrios noturnos ouvidos na genuína intimidade 

da língua materna, Zsuzsi não se dava conta de que respondia 

mansamente em inglês. Bem. Ela tinha passado o dia inteiro 

falando naquela outra língua essencial, mostrando a clientes em 

potencial as características de moradias que, ainda que maiores, 

eram exatamente como as imagens conhecidas que o garoto 

tinha; entre as quais nascera. 

Zsuzsi foi tendo cada vez mais sucesso. Talvez “tivesse 

sido feita” para isso que ela não conseguiu definir, quando sentiu 

que estava farta de ser a pequena costureira das senhoras. Era 

a prova de que se há algo em você que não é reconhecido, para 

o qual a situação política e a ordem econômica não têm lugar, 

de onde você vem, existem oportunidades de realizar seu 

potencial, construir para si uma vida, com o kit de valores de uma 

outra sociedade. Ela investiu parte das altas comissões 

recebidas na bolsa, sob o conselho ladino de corretores de 

valores que achavam que deviam a sua sensibilidade e 

esperteza nativa (esses europeus do Leste) a leitura de suas 

ambições, a condição calculada, o encontro da imagem material, 

a declaração de um lar que anunciaria isso, de forma tão 

inegável quanto a raposa tem seu covil para distingui-la e um 

porco rico seu chiqueiro. Fred não podia tirar folga do 

supermercado no Natal, quando Peter estava de férias e a 

Imobiliária mais ou menos às moscas pela ausência de clientes 

– velejando ou no exterior, em países com neve, esquiando. De 
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modo que levava Ferenc e Peter a um Club Méditerranée numa 

ilha do oceano Índico numa outra época do ano, quando a 

disponibilidade de todos eles tornava isso possível – um dos 

regalos que ela providenciava. 

A Imobiliária estava atenta às oportunidades de progredir 

com a mudança nas restrições da legislação financeira, que 

passou a permitir à população do país comprar propriedades no 

exterior, algo que fora ilegal durante várias décadas. Zsuzsi 

voltou; não aos países banhados pelo Danúbio e sim à França, 

Espanha, Inglaterra, com diversos outros colegas da Imobiliária, 

pelo visto, para fazer contato com casas famosas como a 

Christie’s e Sotheby’s, numa cooperação que visava encontrar 

propriedades para clientes interessados num pied-à-terre, 

quando não num castelo na Espanha. Ela voltava com 

camisetas para o filho, mostrando vistas famosas, Gaudí em 

Barcelona, o Parlamento britânico em Londres, e CDs 

produzidos pelas últimas bandas de rave. O garoto não 

perguntava qual era a identidade do que seria mostrado em seu 

peito. Os CDs o deixavam maravilhado. Estava mais velho 

agora, e fazia o dever de casa grudado a fones de ouvido que o 

acompanhavam com os sons dos diferentes tipos de músicas 

pop – como é que ele poderia se concentrar? Mas a mãe disse, 

achando graça, não podemos viver no passado, dizem que até 

as vacas dão mais leite quando se toca música perto delas. 

Mas é de Mozart. Ferenc surgindo do aprisionamento de 

Fred, corrigindo uma citação incompleta. 

 

Sua Zsuzsi tinha – o quê? – uma espécie de consciência 

da injustiça, se bem que não fosse culpa sua – a distorção social 
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de praxe da emigração atirara alguém com doutorado no 

almoxarifado de um supermercado –, de ele não ter conseguido 

se safar, como quando se mudaram para coisa melhor, achada 

por ela, e deixaram para trás, na casinha que foi o primeiro 

abrigo deles na África, a máquina de costura. De novo, através 

da ajuda de contatos de clientes, dessa vez da Imobiliária, em 

algum momento em seus sucessos ela insinuou para ele que 

talvez houvesse algum cargo – bom, com a educação dele – no 

que os clientes chamavam de escalões de aconselhamento dos 

grandes negócios. Eram firmas que queriam passar para os 

empreendimentos mundiais. Ele não poderia fazer uma espécie 

de pesquisa sobre o que eles queriam? 

Ele não era economista. 

Em algum lugar dentro dela estava enterrada a mocinha 

de cidade pequena que via a distinção do doutorado obtido em 

Budapeste como uma Árvore do Conhecimento, frutífera em 

todos seus galhos. Ele se emocionou com essa nova visão que 

teve dela; (...) 
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(...) Ele se emocionou com essa nova visão 

que teve dela; 
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(...) vívido retrato de como ela se apresentava, que era o 

que ela era, ser essencial levantando-se para dançar, 

pertencendo às imagens de músicos sacudindo freneticamente 

os cabelos, corpos se mexendo, membros articulados como um 

arranjo de Picasso, sob uma roda de luzes girando no teto de 

uma espelunca noturna à qual ele a tinha levado na época de 

estudante. 

Ela bem que tentou outras possibilidades para ele; mas 

não deram em nada. Parece que uma das iniciativas veio de um 

cliente não para quem Zsuzsi tinha encontrado uma casa ideal, 

e sim que vendia uma, a dele, com sauna, piscina, apartamento 

de hóspedes e estacionamento seguro para três carros, para a 

qual ela achara um comprador disposto a pagar o preço pedido, 

que outras imobiliárias tinham dito ser altíssimo, impossível de 

ser atingido. Tratando triunfalmente a corretora pelo primeiro 

nome, estendeu a suposição ao marido bem avaliada casa, 

antes de vagá-la. Por qual razão e para onde em seguida, ainda 

que Zsuzsi soubesse, não caberia a Fred perguntar e Ferenc 

não estava interessado. Zsuzsi mostrou-lhe a casa. O que ele 

viu foi que a casa era, na verdade, bela, um interior expressando 

o que deve ter sido a sensação de alguém do que seu conteúdo, 

dele, dela – deles –, teria de ser: os olhos cruzavam com objetos 

benfeitos de uso diário, e com prazeres visuais – o panorama 

visto das portas abertas, bem como os desenhos de artistas 

europeus – Dufy e Braque, litografias provavelmente – 

confiantemente postados ao longo das afirmações 

tridimensionais de esculturas africanas de madeira. Mas essa 

visão poderia muito bem ter sido da mulher, Zsuzsi uma vez 

comentara que ele era divorciado, ou talvez tivesse dito que 

estava se divorciando. 
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Portanto, esse era o tipo de cena, de pano de fundo para 

a vida em que ela – sua Zsuzsi – se movia todos os dias. De 

imóvel para imóvel, cozinhas reluzentemente equipadas como, 

quem sabe, uma sala cirúrgica, quartos imensos interligados, 

escadaria larga, bar, pátio. Ele nunca vira isso antes, mas era 

dela. Ligação com o supermercado. Os aspargos e a lagosta 

servidos ao jantar por um negro de paletó branco provavelmente 

tinham vindo da câmara refrigerada para legumes delicados e 

do freezer, onde outros negros transportavam fardos em trajetos 

sinuosos, com o gerente do almoxarifado em seu cubículo 

vigiando tudo. 

O sujeito tinha espaço para um barco, além de três 

carros, na garagem. Também tinha um filho jovem, disse Zsuzsi, 

e achava que seria boa ideia se Peter fosse velejar com ele e o 

filho num domingo qualquer. Peter ficou entre excitado e 

duvidoso: eu não conheço os dois. A mãe foi com ele para vê-lo 

numa nova atividade. O barco era pequeno, o pai não foi, nem 

nesse nem nos outros domingos, quando os mesmos quatro 

saíam para velejar por um trecho da represa, não era um rio, 

durante a temporada. Quando Zsuzsi viajava, era obrigada a ir 

para o exterior com frequência – numa delas a maior companhia 

de turismo alemão a nomeou sua representante na África do Sul 

–, Peter e o pai faziam coisas juntos; ele imaginava passeios 

como visitar o museu da origem do ser humano, mas seu único 

sucesso, para divertir de fato o garoto, era o espetáculo ao vivo 

de um jogo de futebol. Não conseguia imaginar o pai lá, num dos 

jogadores, como lhe tinha sido apontado, no campo, a mesma 

posição que o pai ocupava, olha, aquele jogador ali. (...) 
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“Mas e eu? E eu? ” perguntou assustado. Os dois tinham ido 

embora sozinhos. E ele ficara. “Com o seu sábado. ” E sua gripe. 

No apartamento arrumado, onde “tudo corria bem”. Quem sabe 

se sua mulher estava fugindo com o filho da sala de luz bem  

 

 

 

 

 

| 
(...) O menino viu-se a si mesmo crescido, (...) 
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(...) de calção de cor vibrante, chuteiras, o rosto 

intensamente corado daquele homem, ali. 

Havia uma figura esculpida numa pequena mesa, 

próxima da cadeira onde sentava para ler ao voltar do 

supermercado, à noite, quando ela viajava. Era um dignitário de 

barriga entalhada com elementos decorativos, descansando 

sobre as pernas cruzadas numa espécie de altar de pouca 

altura, com a beirada oval saliente, vazia da oferenda para a qual 

existia. Levantado da mesa, por baixo via-se uma inscrição na 

madeira. Rei Lukengu Tribo Bakuba Província de Kasai. Se 

erguesse a vista do livro, ele o veria; ou seria visto por ele. Era 

um presente do cliente que os convidara para o jantar de 

despedida. O olhar semicerrado. 

Ela deve ter vendido muitas outras casas, antes do 

resultado dessa aparecer. Uma noite, na volta de uma viagem 

que anunciara como uma conferência de fim de semana num 

centro fora da cidade, ela disse Ferenc, precisamos conversar. 

Ela apanhara o jargão coloquial de seu mundo de vendas, assim 

como adaptara seu jeito de se expressar entre os “querida” 

esparramados pelas senhoras que iam experimentar roupas. 

“Precisamos conversar” era eufemismo para crise, algo difícil de 

dizer. Zsuzsi se decidira pelo divórcio. Havia tentado algumas 

outras – como ela dizia – soluções, de algum leito. Porém no fim. 

É. Bom, eles dois eram jovens, naquele tempo... não sabiam, de 

fato, como é que estariam... Se não tivessem sido obrigados a 

partir – ela parou. Ele esperou. Se não tivéssemos emigrado, 

talvez. Ele não interrompeu, mas era como se tivesse; Sim? Se 

ainda continuássemos lá, talvez nos pegássemos seguindo pelo 

mesmo caminho, os dois juntos. Uma mudança de tom, 
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acusando a si mesma: Talvez devêssemos ter ficado. Quem 

sabe. 

Talvez. O homem com quem ela estava agora, quiçá o 

dono da casa que ele tinha visto, quiçá o comprador ou o 

vendedor de uma outra. Ela visitava – essa é a palavra, os 

clientes são levados a visitar o que há em oferta –, caminhava 

de aposento em aposento, tantos lugares prováveis para ela, 

quarto do tamanho de um salão de baile com ampla cama 

drapeada, soltando um vago cheiro de perfume de sêmen da 

imagem de como seria fazer amor lá. A sauna do banheiro e a 

cadeira de massagem pronta para começar a tremer. A cozinha 

com o rosto do cozinheiro negro entre utensílios brilhantes. 

Zsuzsi tinha encontrado seu lar. 

Ele está no exílio. 
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Os sentidos [são] “geralmente tidos 

como cinco – visão, audição, olfato, 

paladar e tato”. 

Oxford English Dictionary 

N  unca se ressentiu por ele ter se tornado 

músico e ela não. Mal dava para dizer que sua atuação na flauta 

era vocação. Inveja? Apenas orgulho pela façanha para a qual 

ele nascera. Ela se senta diante de um computador, num 

escritório do serviço municipal, ganhando sob condições até que 

agradáveis um salário que ao menos fornece regularidade às 

necessidades básicas, ao passo que a remuneração dele, pelo 

privilégio de ser violoncelista da orquestra sinfônica, às vezes 

vem acrescida por alguma apresentação de música de Câmara, 
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às vezes não; e, no verão, fora da temporada da orquestra, ele 

dependia desses ganhos extras. 

 

A vida social dos dois se restringe ao círculo profissional 

dele, colegas músicos, críticos de música, aficionados cujas 

ligações garantem entradas gratuitas, famílias de músicos em 

meio as quais grande parte dos integrantes da orquestra 

cresceu, mães professoras de piano ou cantoras de coro, pais 

organistas de igreja. Quando alguém se lembra de lhe conferir a 

atenção polida obrigatória, por meio da pergunta. O que você 

faz?, e ela responde, fica claro que todos se questionam sobre 

o que teriam em comum ela e o violoncelista com quem se 

casou. Quanto ao que lhe dizia respeito, descobriu ainda 

adolescente – época para descobrir as limitações dos pais – que 

seu alegre pai, com sua loja de esportes, o vigor enganoso como 

uma qualificação para aquele tipo de comércio, e a mãe, a trocar 

informações com as amigas sobre moléstias do sistema 

reprodutivo feminino, da concepção até a menopausa, não 

tinham em si o entendimento do que era que ela queria fazer. 

Um passeio da escola a levou até um concerto onde, aos 

dezesseis anos, ouviu, saindo de um tubo delgado preso a lábios 

humanos, o chamado da flauta. Muito tempo depois, foi capaz 

de identificar a memória auditiva como o Concerto para Flauta 

n° 2 em Ré, K. 314. Entrementes, atribuir importava tanto quanto 

saber o nome de um pássaro desconhecido escondido no quintal 

dos pais, a gorjear com emoção. A professora que arranjou o 

evento cultural foi compreensiva o bastante para colocar a 

menina em contato com um grupo musical da cidade, composto 

de jovens; ela trabalhava de babá, nos fins de semana, para 
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pagar o aluguel de uma flauta e começou a tentar aprender a 

produzir, com ar e os próprios dedos, o som que escutara. 

Ele estava entre os Jovens Intérpretes. Seu instrumento 

era a própria antítese da flauta. Quando finalmente se 

conheceram, parte da linguagem da atração precoce era uma 

espécie de diálogo rápido entre eles, exibicionista, cheio de 

gírias, infantil. Os sons que ele tirava daquele violinão entre os 

joelhos: o mugido dorido de uma vaca doente; o raspar de uma 

serra sem corte; um longo peido. – Desculpe! – ele dizia, com 

um cômico erguer das sobrancelhas e a boca revirada para 

baixo. Seu instrumento era o violoncelo, de segunda mão, como 

a flauta dela, doada aos Intérpretes por algum velho senhor ou 

senhora que deixara para trás o que não interessava aos 

descendentes da família. Alaric cuidou dele de maneira tão 

sensual que, se ela não fosse tão jovem e tão inocente, poderia 

ter lido como augúrio de como começaria seu amor. Em um ano, 

o talento excepcional dele foi reconhecido pelos profissionais 

que atendiam os jovens músicos voluntariamente e o violoncelo 

foi declarado seu, não mais um empréstimo. Tocavam juntos, 

quando sozinhos, para se divertir e, secretamente, imaginavam 

que já estavam na sala de concertos, a cadência forte e grave 

vinda do corpo castanho-dourado do violoncelo fazendo, por 

contraste, a voz da flauta soar mais como um guincho de 

camundongo do que teria soado em um solo. Com o tempo, ela 

atingiu certo nível optativo. Ele não podia mentir para ela. Os 

dois, com a cumplicidade dos amigos dele, haviam encontrado 

um lugar onde podiam fazer amor – para ela pela primeira vez – 

e, devido a um compromisso com a sinceridade que sobrepuja 

a idade, ele não conseguiu enganá-la e deixar que sofresse a 

desilusão de insistir numa carreira que não estava aberta para 
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seu nível de execução. Ela já tinha ficado magoada, espantada, 

ao se ver substituída por outras jovens flautistas, quando os 

ensembles eram selecionados para apresentações em público 

feitas por “talentosos músicos do futuro”. 

Você sempre terá o prazer de tocar o instrumento que 

mais ama. Ela jamais esqueceria o que tinha dito: O violoncelo 

é o instrumento que eu mais amo. 

Já tinham crescido o suficiente para deixar fosse lá o que 

lhes diziam ser o lar, os pais. Trabalhavam como garçons num 

restaurante, ele dava aulas de música na escola, encontraram 

um quarto e sala na parte mais decadente da cidade, onde a 

maioria dos brancos tinha medo de morar porque, desde que a 

segregação fora abolida, os negros estavam se mudando para 

lá. Na generosidade de uma felicidade apaixonada, sentiram a 

expansiva necessidade de partilhar uma parte dela, o intangível 

se tornou tangível e levaram da rua para a cozinha um jovem 

que tocava kwela no pífaro para fazer uma refeição completa 

com eles, nada de jogar uns trocados no seu boné. O zelador 

branco do prédio objetou em altos brados. Vocês são loucos. 

São loucos ou o quê. Convidando preto para vir roubar e 

assassinar vocês. Eu não aceito isso no prédio. 

Paula frequentou cursos de computador e se tornou 

proficiente. Se você não é um artista, um médico, um advogado 

de direitos civis, que outra habilidade a faz utilizável num país 

em desenvolvimento? Escolhida, amada por aquele que você 

ama; o que haveria de mais significativo que ser necessária a 

ele num sentido prático também, com capacidade para sustentar 

a vocação dele, cujos feitos são igualmente seus por 
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procuração. “O que você faz?” Não dá para ver? Ela faz a 

satisfação possível para ambos. 

Filhos. Casados há mais de um ano, conversaram sobre 

isso, a suposta progressão natural do amor. Adiado para uma 

próxima vez. Na próxima, chegaram ao fato: à medida que os 

dons inusitados dele começavam a render não só convites para 

atuar como convidado em festivais de música no exterior, como 

também a oportunidade de tocar com orquestras de prestígio – 

que em breve seriam famosas –, o fato obviamente é que ele 

não poderia ser um pai presente em casa todos os dias para ler 

uma história na hora de dormir, ou ser confiavelmente esperado 

no jogo de futebol do garoto, nos fins de semana, ao mesmo 

tempo que era um violoncelista que em breve veria seu nome 

impresso nos CDs. Se ela podia se afastar de seu cargo cada 

vez mais cheio de responsabilidade – o que não era muito difícil, 

às vezes – para ir com ele, não poderia engavetar aquela outra 

responsabilidade, cuidar de um bebê. Eles fizeram a escolha do 

que queriam: um ao outro, dentro de uma carreira única. Deixe 

que a mãe e as amigas do chá se concentrem nos riscos da 

reprodução, contemplando seu próprio cordão umbilical. Deixe 

outros homens buscarem a imortalidade na progênie; a música 

não tem os limites de uma vida. Um especialista lhes disse que 

o violoncelo que lhe fora dado tinha ao menos setenta anos de 

idade e que era muito melhor por isso. 

Certo mês – quando foi – ela descobriu que estava 

grávida; vivia se preparando para contar a ele, mas não contou. 

Ele iria participar de uma turnê do outro lado do país e, quando 

voltou, não havia nada a dizer. Felizmente o procedimento foi 

legal segundo as novas leis do país, convenientemente 

disponível numa clínica chamada Marie Stopes, antiga 
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defensora dos direitos da mulher sobre seu sistema reprodutivo. 

Melhor não ter de dizer – o quê? Mesmo arrependida, talvez, 

você sabe que os homens acham, não obstante quão 

agraciados sejam pelo sucesso e animados com a onda de 

aplausos, que ainda assim têm de provar que são potentes. 

(Onde será que tinha ouvido isso? Na curiosidade da 

adolescência, em festinhas vespertinas...) 

Ela era tão parte da confraternidade das orquestras. A 

rivalidade entre os executantes, toda ela afogada pela exaltação 

da música que criavam juntos. As bisbilhotices – como ela não 

era um deles, tanto os homens como as mulheres lhe 

confidenciavam indiscrições que não arriscariam entre si. E 

quando ele tinha alguma desavença com o maestro convidado 

da Bulgária ou de Tóquio, ou sabe Deus de onde, com egos tão 

complexos quanto a pronúncia de seus nomes, o exaspero dele 

encontrava alívio na cama, ao descarregar os dramas da batuta 

e entrar no paraíso da ligação amorosa. Se ela estivesse de mau 

humor – serviço malfeito de uma colega ineficiente, o “problema 

de coração” do pai e as longas queixas da mãe ao telefone sobre 

ele não respeitar as ordens do médico com seus amigos golfistas 

e cachaceiros –, o violoncelo vinha se unir aos dois no quarto e 

ele tocava para ela. Às vezes, até ela adormecer, sob os graves 

e ternos tons do que se tornara a voz dele, para ela, a voz do 

grande instrumento curvo, sua superfície suavemente polida e 

seu volume gracioso, preso bem junto ao corpo, partilhando da 

intimidade que era dela. Nos concertos, quando chegava a hora 

de ele solar, ela nem sabia que estava sorrindo em 

reconhecimento de que ali estava a voz que reconheceria em 

qualquer lugar, no meio de tantos outros violoncelistas tocando 

seus instrumentos. 
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A cada ano que passava, os críticos garantiam, ele 

tocava melhor. Excedia-se a si mesmo. Quando músicos de 

peso vinham para a temporada sinfônica e de ópera, era 

pertinente que ele e ela os recebessem em casa, já muito 

distante daquele quarto e sala em que viviam antes. Onde outros 

talvez tivessem um móvel especial, alguma herança, lá estava, 

na sala de estar, o violoncelo emprestado onde aprendera a 

tocar. Ele agora possuía um Amati, um violoncelo de meados do 

século XVIII que um marchand de Praga encontrara para ele. 

Tinha hesitado. Como é que poderia gastar tamanha fortuna. 

Mas ela se espantou, indignada como se alguém tivesse tido a 

ousadia de comentar a extravagância presunçosa. Um artista 

não liga para posses materiais como essa. Você não está 

comprando um Mercedes, um iate! Comprara uma voz de 

incomparável beleza, de certa forma humana, embora sutil e 

profunda, indo da sonoridade de um órgão até o mais vago 

movimento de silêncios que voz humana nenhuma conseguiria 

produzir. Ele admitira, como se falasse consigo mesmo, bem 

com ela, confidencialmente, que o instrumento despertava nele 

reações sagazes que não sabia possuir. 

Na companhia de convidados cuja vida era a música, 

assim como era a dele, comportava-se tão generosamente 

quanto um cantor pop reagindo aos fãs. Trazia para perto a 

presença preciosa enclausurada no relicário negro, libertava o 

instrumento e se acomodava para tocar entre pratos do bufê e 

taças de vinho reabastecidas. Caso tivesse bebido um pouco a 

mais, brincava, tomava a mulher pela cintura por alguns 

instantes. Eu sou apenas o wunderkind que trouxeram para 

martelas Für Elise ao piano, e tocava com tanta pureza que a 

voz do violoncelo aristocrático, que ela conhecia tão bem quanto 
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o que fora recebido por caridade, fazia qualquer diálogo social 

estranhamente trivial. Porém os músicos, os empreendedores e 

os convidados favorecidos por ele aplaudiam, cercavam-no, os 

maridos e gays espremiam-lhe os ombros, as mulheres cheias 

de rapapés muitas vezes aterrissavam em seus quadris. Não era 

raro um dos distintos convidados – os japoneses não –, 

sobretudo os velhos maestros alemães e italianos, passarem 

uma cantada nela. Ela sabia ser atraente o bastante, inteligente 

o suficiente em termos de música e de outros assuntos (até o 

bufê dela era bom) para que isso ocorresse, mas tinha 

consciência de que, na verdade, era o viço de ser mulher do 

excepcionalmente bem-dotado violoncelista o que motivava 

esses avanços. Imagine, na próxima vez em que o violoncelista 

tocar sob sua batuta, em Estrasburgo, poder comentar com 

outro músico da mesma idade: “E a mulher dele também é muito 

boa de cama”. Depois que os convidados iam embora, anfitrião 

e anfitriã riam, no quarto, dos flertes que não haviam escapado 

à atenção dele. O violoncelo estava grandiosamente encostado 

numa parede. Os roubos são comuns, nos bairros bons, e há 

gangues especializadas que não saem atrás de aparelhos de 

televisão e computadores, e sim de telas e outros objetos 

valiosos. Se alguém invadisse a casa, teria de ir até o quarto 

deles para ver o nobre Amati e enfrentar o revólver que ele 

mantinha debaixo do travesseiro. 

Bach, Mozart, Hindemith, Cage, Stockhausen, Glass, 

não são mais tidos condescendentemente no mundo musical 

como músicos de quem os negros não gostam, que eles não 

entendem e não tocam. A orquestra nacional, que era sua base, 

mesmo que seu prestígio significasse que poderia se ausentar 

sempre que fosse convidado para algum festival ou para entrar 
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num ensemble de cordas em turnê, tinha um trombonista negro 

e uma segundo violinista de trancinhas africanas no cabelo, 

esparramadas pelo pescoço de ébano enquanto executava o 

arco. Ela falou alemão com um maestro austríaco em visita; 

recebeu uma bolsa para estudar em Estrasburgo. Músicos 

profissionais são uma liga de nações e por uns tempos a 

orquestra teve um timpanista do Brasil. Ele se tornou um amigo 

especial, levado a ficar às vezes na casa deles, como convidado, 

e a fazer companhia a ela quando e belo violoncelo 

acompanhava seu executor nas viagens. 

Ela estava consciente de que, sem uma habilidade 

particular que fosse sua mesmo, além da competência do dia a 

dia em comunicações comerciais, tinha o privilégio de viver uma 

vida interessante: um homem extraordinariamente talentoso cujo 

ambiente era também o dela. 

Como era mesmo a frase – “ela conheceu o mundo”, 

viajando sempre com ele. Conseguiu uma folga para 

acompanhar o ensemble de cordas a Berlim, um dos muitos 

eventos musicais celebrando os dois séculos e meio do 

nascimento de Mozart, mas no fim não deu para ela ir porque o 

pai estava morrendo – alegremente, mas a mãe precisava de 

apoio. 

O ensemble alcançou um sucesso excepcional, 

considerando os músicos de altíssima reputação de vários 

países que havia ali. Ele levou de volta uma pasta cheia de 

recortes da imprensa – alguns em inglês – maravilhados. Ele 

inclinava a cabeça, menosprezando o que ouvia; talvez seja 

possível ficar indiferente aos elogios, com o tempo. Ou será que 

estava cansado, esgotado com as demandas de sua música. Ela 
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tinha sugestões para relaxar – um filme, um jantar com amigos, 

longe da disciplina de uma sala de concerto, há uma 

aproximação das pessoas, com a música de câmera, um 

relacionamento especial que há tempos reconhece nele, com 

quem algo em comum foi alcançado. Ele não se entusiasmou. 

Na semana que vem, na semana que vem. Tirava o venerado 

violoncelo de dentro de sua solidão na caixa recortada para seu 

tamanho e tocava para si mesmo. Para ela – bom, ela estava na 

sala, nessas noites. 

A voz é dele, aquela gloriosa voz do violoncelo; dizendo 

algo diferente, falando não com ela, com alguém outro. 

Ele faz amor com ela, não é sempre esse o sinal do 

retorno, quando ele viaja? 

Há deliberação nas carícias. Ela é quase levada a dizer, 

estupidamente, o que nunca pensaram em dizer entre eles, 

Você ainda me ama? 

Ele começa a se ausentar dela em horas inexplicadas, 

ou para obrigações que ele deve saber que ela sabe que não 

existem.  

(...) 
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| 
(...) A voz do violoncelo não mente. 

 

| 
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Como aplicar à vida deste homem aquela medíocre 

circunstância vulgar, como é mesmo a frase? Ele está tendo um 

caso. Artistas de todo tipo atraem as mulheres. Elas farejam 

alguma misteriosa energia de devoção ali, que vai ser sempre 

rival dos próprios e normalmente confiáveis poderes de 

sedução. Algo que tem de ser mantido longe até mesmo da mais 

desejada das mulheres. Quem conheceria melhor essa atração 

do que ela; só que, para ela, aquela outra misteriosa energia da 

devoção fazia do amor um trio. (...) 
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| 
(...) O violoncelo com seu corpo curvo 

reverentemente no quarto. 

Que mulher. 

| 
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Nos festivais de música pelo mundo inteiro, os mesmos 

intérpretes, os mesmos quartetos e trios de câmera se 

encontravam em diferentes países, partilhavam um mapa de 

experiências comuns, viviam nos mesmos hotéis, trocavam 

achados de restaurante, queixas sobre a acústica das salas de 

concerto e entusiasmo com a reação da plateia. Se tivesse de 

ser alguém encontrado numa turnê específica, não significava 

necessariamente que o caso seria breve e terminaria quando o 

homem e a mulher saíssem cada um para um lado, mares e 

continentes à parte; eles poderiam se encontrar de novo, 

planejar para que isso acontecesse no festival seguinte, em 

algum lugar do mundo – Viena, Jerusalém, Sydney, onde ele já 

tocara ou fora contratado para tocar em breve. O estímulo não 

apenas de interpretar diante de uma plateia desconhecida como 

o do reencontro, a excitação de se ver diante da oportunidade 

de retomar algo interrompido. 

Ou será que ela mora mais perto de casa. Integrante da 

orquestra nacional, na qual ele e seu violoncelo eram os artistas 

principais. Essa era uma identificação que ela achava difícil 

investigar, pensar no círculo de amigos dessa forma. Uma 

mulher jovem, claro, mais jovem que ela. Mas não era esse o 

inevitável que fora decidido no foro da mesa de chá da mãe. A 

clarinetista tinha quarenta e tantos anos, belos seios em roupas 

ousadas e uma sagacidade deliciosa. Havia sempre uma troca 

bem-humorada entre os dois, enquanto bebiam. A pianista, uma 

jovem com cabelos até a cintura obviamente tintos de vermelho, 

era uma lésbica sob estrita vigilância de sua mulher. A terceira 

e última mulher entre os músicos da orquestra era também a 

última que alguém seria grosseiro o suficiente para levar em 

conta: ela era Khomotso, a segundo violinista, de um talento 
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extraordinário, uma dos dois músicos negros. Ela era tão jovem; 

tinha dado à luz um bebê adorado que, durante os primeiros 

meses de vida, fora levado aos ensaios no carro da irmã de 

Khomotso, para que a mãe pudesse amamentá-lo ali. O diretor 

da orquestra deu uma entrevista a um jornal dominical sobre 

isso, dizendo que era um exemplo da transformação da 

orquestra em relação aos valores humanos da nova África do 

Sul. A violinista era sem dúvida a mais bonita, a mais desejável 

das mulheres com quem o violoncelista passava a parte mais 

intensa de seus dias e noites, mas respeito, os sentimentos 

humanos dele, isso seria mais forte que a atração sexual, sua 

identificação com ela enquanto musicista, abrindo caminho na 

profissão, transformada em tabu, a desviá-la desse trajeto. 

Quanto a ele, não ficaria parecido com a velha África do Sul, 

brancos “tirando vantagem” da vida precariamente equilibrada 

de uma jovem negra? 

Sua amante deveria ser umas das assíduas 

frequentadoras da temporada, alguém que gostava de dar festas 

depois do espetáculo. 

Ele mantinha uma amizade “de almoços” com uma 

presença constante no teatro, um industrial, intérprete amador 

da viola, dono de uma excelente biblioteca musical à qual tinha 

livre acesso para tomar emprestado o que quisesse. De modo 

que poderia ser a mulher de um desses homens. Muitas delas 

era por direito próprio mulheres de carreira, muito mais jovens 

que os maridos ricos, trazendo a inteligência do compromisso a 

ideias e atividades fora do contexto artístico, bem como ao que 

ele poderia ver como disponibilidade sexual. 
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Não se presumia mais que ela estivesse com ele, como 

sempre estivera, quando aceitava convites para recepções ou 

para ir à casa de alguém; a implicação não mencionada era a de 

que esses convites eram agora estritamente profissionais. Ele 

nunca sugeriu o que também fora presumido, que quando saía 

para dar um recital numa outra cidade do próprio país, claro que 

ela estaria lá; ele punha o que iria levar para passar a noite numa 

maleta aberta na cama, pegava o violoncelo enclausurado em 

preto e dava um beijo de até mais nela. Havia atos 

conscienciosos de bem espaçados intercursos sexuais, como se 

fossem tão parte da rotina quanto os intervalos entre cortes de 

cabelo. Ela começou a querer evitar a abordagem na cama; e 

depois teve receio de assim o estar empurrando para a outra 

mulher, ao sugerir que não o desejava; ao mesmo tempo, queria 

muito pôr as mãos, a boca naquele corpo a seu lado, apesar da 

humilhação do que ele seguia como uma prescrição médica para 

satisfazê-la. Uma conta a ser paga. 

Ela esperou que ele falasse. Sobre o que acontecera. 

Que pusesse fé na longa confiança entre ambos. Ele nunca 

falou. Ela não perguntou por quê – pois também tinha medo de 

que, uma vez admitido, se tornaria irrevogavelmente real. Uma 

noite ele se levantou no escuro, levou consigo o violoncelo para 

fora do quarto e tocou. Ela acordou com a voz, dizendo algo 

apaixonadamente irado em seu tom mais grave. Depois houve 

o tempo em que – seria possível isso, na sua interpretação 

magnífica, única- surgiu uma desarmonia, as notas graves de 

arrastando como se o violoncelo o recusasse. Noites, semanas, 

a mesma coisa. 
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Então. Ela sabia que o caso estava encerrado. Sentiu um 

travo de tristeza – por ele. Por ela, nada. Por não ter se 

confrontado com ele, ela se anestesiara.  

Logo ele voltou para ela. Os três, ele, ela e violoncelo 

encostado na parede, estavam juntos. 

Ele faz amor melhor do que ela jamais imaginou, carícias 

desconhecidas, mais sutis, mais antecipatórias do que pode ser 

despertado nela, do que ela é capaz de sentir, de necessitar. 

Como se ele tivesse tido a experiência de aprender num 

instrumento diferente. 
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Os sentidos [são] “geralmente tidos 

como cinco – visão, audição, olfato, 

paladar e tato”. 

Oxford English Dictionary 

 

 

E  le é dono de uma das companhias 

aéreas que assumiram as rotas domésticas entre pequenas 

cidades e regiões locais que a companhia aérea nacional, 

voando a alturas astronômicas para cinco continentes, não levou 

em conta. Quer dizer, até pouco tempo, depois que os aviões 

com assentos totalmente na vertical e seus cardápios gourmet 

não conseguiram poupá-los da redução nos lucros. Agora 

querem recolher centavos no mercado barato das rotas locais, 

competir com aeronaves modestas que voam ligeiras a lugares 

sem importância do território nacional. 
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Mas isso não tem nada a ver com essa noite. 

Poderia ter sido em alguma outra noite (às terças ele joga 

squash), se não tivesse calhado de ser no dia em que houve 

uma reunião dos donos de empresas particulares de aviação 

para discutir como protestar contra as intenções da empresa 

nacional de violar a lei de prevenção à competição injusta, já que 

a grande envergadura das asas nacionais é subsidiada pelo 

dinheiro do contribuinte. Ela não foi à reunião para ouvi-los 

porque estava atrasada com a correção das provas dos 

estudantes de mídias na faculdade onde lecionava. Não se 

achava sozinha na sala, a cachorra estava deitada a seus pés, 

uma setter inglesa peluda muito amada pelo dono e pela dona, 

sobretudo depois que o filho deles fora para o internato. A 

querida Dina substituía o lugar que o filho único vagara. Tão 

inteligente, parecia gostar até de música; o CD Os pescadores 

de pérolas tocava e ela não dormia. Bom, ninguém deve se 

tornar um amante incondicional dos cães, Dina provavelmente 

estava esperando ouvir as passadas do dono na porta da frente. 

Que vieram quando ela terminou de corrigir a última 

prova e a colocou junto com as demais, para o dia seguinte; 

então se levantou, alongou o corpo como tinha sido instruída nas 

aulas de aeróbica e seguiu a descida atabalhoada da cadela. 

Ele estava fechando a porta com a chave e passando a 

corrente em nome da segurança noturna quando trocaram umas 

palavras. Como é que foi, algum progresso, Ah, girando em 

círculos de novo, aquele maldito advogado não apareceu – 

porém não precisou afastar a costumeira interferência da 

cachorra sempre que o dono voltava fosse de onde fosse, a 

qualquer hora. 
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Olá, garota – o cumprimento de praxe ignorado, nada de 

patas aterrissando em seus ombros em resposta. À medida que 

era questionado sobre o andamento da noite, ambos se 

perguntando se iriam tomar um café ou um drinque antes de 

deitar, você escolhe, a cachorra farejava intensamente em volta 

dos sapatos dele. Devia ter pisado em alguma coisa. Enquanto 

subiam a escada, ele virado por cima dela repetindo exasperado 

o motivo de ter demorado tanto e por quanto tempo a reunião se 

arrastara, a cachorra passou na frente para impedi-lo, nariz 

dilatado se alçando pelas pernas da calca. Dina, para! O que 

acha que está fazendo? Ele deu um tapa no traseiro peludo para 

fazê-la ir adiante. A cachorra parou no topo da escada, na 

posição de cão de caça, de frente para ele. Dina nunca tinha 

estado no campo e ele não era um caçador. Algum tique atávico 

deslocado que aparecera no bicho mimado. 

Enquanto tiravam a roupa, decidiram-se por um café. 

Dina não saltou para a cama no seu convite habitual para que 

eles se juntassem a ela e continuou dando atenção exclusiva 

aos sapatos, à calça e à camisa dele. Deviam ser os sapatos 

que estavam perfumando sua atração. Cocô de cachorro, disse 

Eva. (...) 
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| 
(...) Espere um pouco, não pise no tapete, vou dar uma lavada 

nas solas – Michael riu da ruga de nojo que suspendia o nariz 

da mulher, (...) 

| 
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(...) sua preocupação com o kelim. No banheiro, contudo, 

ela molhou um chumaço de papel higiênico, esfregou as duas 

solas e jogou o papel na privada, dando a descarga; embora não 

houvesse sujeira grudada no couro, talvez o cheiro continuasse. 

Ela pôs os sapatos para secar com a parte de cima encostada 

na parede do boxe. 

Quando voltou ao quarto, ele já tinha apagado e dormia 

só com a calça do pijama e o jornal espalhado em cima do peito 

nu: abriu os olhos com um susto. 

Ainda quer café? 

Ele bocejou assentindo. 

Vem, Dina. Hora de dormir. 

Assim como uma criança gosta de uns afagos na cama 

dos pais, antes de ser banida para o próprio leito, Dina aceitava 

rotineiramente que teria de ir para seu cesto na cozinha assim 

que a condescendência se encerrasse. Nessa noite, não subiu 

na cama com o dono, levantou-se devagar de onde estava, ao 

lado de uma cadeira, virou a cabeça num rápido e último 

chamado para farejar as roupas largadas por ali e desceu para 

seu cesto, enquanto Eva fazia o café. 

Eles beberam lado a lado, na cama. Eu não fiz muito 

forte, fiz? Parece que nada poderia mantê-lo acordado, essa 

noite. 

Havia noites agitadas, nessa época, noites em que ela 

acordava com a mudança de ritmo na respiração insone a seu 

lado, com a batida interrompida do coração da intimidade 

dividida por amantes durante dezesseis anos. Ele pusera todas 

as economias que tinham na companhia aérea. Aviação Hadeda 
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(a escolha do nome foi dela, por causa das íbis que passavam 

voando e gritando autoritárias). Lucros do negócio imobiliário 

que vendera; o que ela herdara da participação que o pai tinha 

na mineração de platina. Esses empreendimentos do antigo 

regime capitalista branco não eram o melhor caminho para o 

sucesso numa economia mista – no capitalismo politicamente 

correto. Tais empresas agora negociavam febrilmente em torno 

das necessidades de ações afirmativas para que essa ou aquela 

percentagem de ações em suas companhias fosse reservada 

para empreendedores negros, com os funcionários se tornando 

acionistas pro forma nos lucros das bolsas de valores.  Uma 

pequena companhia aérea, dedicada a resolver uma parte dos 

problemas do transporte num imenso país em desenvolvimento, 

tinha significado patriótico. Se Michael e seu sócio são brancos, 

os comissários de bordo, um dos pilotos e o engenheiro são 

negros. Então essa não é uma iniciativa honesta, não 

exploradora, na qual eles arriscaram tudo? Ela sabe o que o 

mantém de olhos abertos, imóvel, durante a noite: se a empresa 

nacional assumir as rotas domésticas, seus recursos vão 

imobilizar tudo em perdas. Uma ou duas vezes ela quebrou o 

rígido silêncio que tinha por intenção poupá-la; a ameaça é dela, 

também. Não há motivo para ficar falando nisso sob o olhar 

cravado da noite; pressente que ele leva a entrada da voz dela 

até o pensamento, quem sabe como uma espécie de censura: a 

companhia aérea é risco seu, uma saída, na meia-idade. 

As xícaras de café estão no chão, uma de cada lado da 

cama. Ela se virou no cotovelo para lhe dar um beijo de boa-

noite, mas ele ergueu a mão e se levantou para colocar o paletó 

do pijama. Ela gostava de seu peito nu, dos músculos um pouco 

mais fortes – não gordos – do que costumavam ser; quando você 
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está cansado, sente frio à noite. Voltando para a cama, ele se 

esticou para apagar a luz de cima. Seu suspiro de cansaço foi 

quase um gemido, que ele durma, ela não esperava que ele se 

virasse para ela. Que o coração mútuo bata calmamente. Antes 

de se afastarem para seus espaços privados, quase sempre 

adormeciam no que ela chamava de jeito “colher e garfo”: ela de 

lado e o corpo dele enrodilhado em suas costas, ou ele também 

de lado, só que o outro, e ela enroscada em volta. Claro que ele 

era a colher, quando envolvia suas costas dos ombros às coxas, 

o corpo dela era a linha mais esguia do garfo, os dentes 

levemente curvos tocando a base de sua nuca, os seios 

aninhados sob músculos dorsais. Isso dependia casualmente de 

quem virasse deste ou daquele lado primeiro, nessa noite ele 

girou para a direita e a aproximação do sono profundo lhe deu 

um empurrão nessa direção. O ímpeto gentil chegou até ela, que 

o seguiu, aninhando-se em volta dele. A maciez dos seios, em 

oposição às costelas e à espinha, é uma das perguntas e 

respostas sem palavras que existem entre homens e mulheres. 

Na vaidade ofendida que ainda persiste, ela nunca se esqueceu 

daquela vez, no começo da relação, em que ele comentou, 

fazendo uma observação objetiva, que ela não tinha de fato 

pernas bonitas; os seios eram sua duradoura e admirada 

descoberta. Em tons apaixonados de troça, ela lhe dizia que ele 

era peitudo e ele replicava com falso remorso que nunca tinha 

tido uma mulher com tão amplo cartaz em exibição. Na versão 

dessa noite, do abraço, “colher e garfo”, ela manteve os olhos 

fechados junto ao cabelo dele, e o nariz e os lábios na sua nuca. 

Gostava de respirar ali, de expirar dentro dele e de aspirá-lo 

todo, de assumir a posse da qual ele não tinha consciência, mas 

que era a essência dos dois. Esses não são momentos que você 

comenta com o outro e, de qualquer maneira, pertencem ao 
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estado de sono, à consciência realçada de coisas que são 

chamadas de inconsciente. Não é assunto dele, é segredo 

mesmo para ela própria entrar nele ali como se, mulher, não 

pudesse, do jeito como ele entra nela. Ou talvez seja outra coisa; 

como afundar a cabeça naquele incrivelmente inocente e 

sensual toque e cheiro do oco na nuca de uma criança. Porém 

essa não é uma lembrança que perdure da infância distante de 

um garoto de quinze anos cuja voz acabou de mudar. Aproxima 

o rosto, ela própria, da sua nuca, sem de início roçar a pele para 

não incomodá-lo, o toque dos lábios só depois do mais suave 

bafejo –  

(...) 
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(...) Recua um pouco do oco macio e sem rugas, como se da 

nuca de um homem de vinte anos. Aproxima-se de novo. Sente 

o cheiro. O nariz bem apertado, depois as narinas infladas em 

curtas aspirações de seja o que for. Sente o cheiro. Ela conhece 

o cheiro de ambos, o cheiro da pele dele misturada com o que 

ela é. Uma mistura de infusões da misteriosa química de 

diferentes atividades em diferentes partes do corpo, exalando 

uma flora de sumos da carne, a intensidade ou a delicadeza do 

suor, do sêmen, de cosméticos, da saliva, das lágrimas 

salgadas: tudo se torna um odor destilado como algo que é só 

deles. 

Sentiu em Michael o cheiro de outra mulher. 

Saiu com todo o cuidado da cama. Ele já estava para lá 

de dormindo quando o calor dela sumiu. Foi ao banheiro. 

Acendeu a luz sobre o espelho e forçou-se a olhar para si 

mesma. Para ter certeza. Era como enfrentar um tipo de 

fotografia que ninguém inventara. Não era o velho confronto 

consigo mesma. Havia outra mulher ocupando o lugar daquela 

imagem. Sinta o cheiro dela. 

Ela própria estava na escuridão do corredor, a meio 

caminho da cama no quarto de hóspedes usado também como 

depósito quando – desprezando o gesto inútil, voltou para o 

quarto deles. Na cama, deitou-se longe do lugar onde poderia se 

permitir uma aproximação para sentir de novo o cheiro que já 

sentira. A racionalidade atacou: por que ele não tinha tomado 

uma ducha, em vez de pegar o sono de peito nu e depois 

levantar da cama. Sim, ele tinha saído para pôr o paletó do 

pijama; no lugar da precaução de uma ducha. Ele tomava banho 

quando voltava para casa depois de um jogo de squash. Será 
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que era sempre de uma quadra de squash que ele voltava, nas 

noites de terça. 

Não é que ela não se permitisse pensar no assunto; ela 

não conseguia pensar. Um vazio. Então, para que não 

começasse a se encher, saiu da cama de novo com os mesmo 

cuidado e silêncio da primeira vez e, no banheiro, encontrou um 

vidro de comprimidos para dormir (ela nunca tomava soníferos, 

uma cadeira na universidade e a decolagem e aterrissagem de 

um arriscado empreendimento aéreo não partilhavam do mesmo 

“estresse”). Ela sacudiu o que parecia ser um glóbulo plástico de 

óleo dourado e engoliu com água da torneira nas mãos em copa. 

Quando acordou desse entorpecimento matinal desconhecido, 

ele estava saindo do banheiro lustrosamente recém-barbeado e 

disse Olá querida; como tinha dito, ao chegar em casa, um “Olá, 

minha garota” afetuoso para a cachorra. 

 

Eva e Michael Tate viviam no padrão da semana de 

trabalho, sete dias e na sequência mais sete, diferenciados 

apenas pelos rompimentos da alternância de Michael entre 

esperanças hesitantes e a ansiedade decorrente das 

negociações com a companhia nacional, que poderiam trazer no 

bojo não uma solução para a sobrevivência da Aviação Hadeda, 

e sim a bancarrota. “Isso não é exagero.” Ele não concordava 

com a sugestão da mulher de que era bom sinal o fato de as 

negociações estarem demorando, porque o governo finalmente 

estava tendo dúvidas. Depois de todo o sabão passado no setor 

privado por não assumir a responsabilidade de encontrar novas 

maneiras de desenvolver a infraestrutura... Estava começando a 

escutar as empresas aéreas privadas. “O governo bem que 
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poderia ter se adiantado e concedido licenças para a empresa 

aérea nacional, depois do arremedo democrático daquele 

primeiro encontro entre vocês todos. Por que não fez isso? Para 

mim, eles estão pé ante pé em volta de um meio-termo.” 

Ele puxara o lábio de cima e de baixo sobre os dentes, 

como se para impedir que dissessem o que não queria dizer. 

Também havia palavras que ela não queria dizer. 

Ela fez algo que na sua ira e descrença a enojava. Mas 

fez. Ligou para o clube de squash numa terça-feira à noite e 

pediu para falar com Michael Tate. A recepcionista lhe disse para 

esperar: para ela, uma advertência para não respirar. A voz 

voltou, Desculpe, o senhor Tate não veio hoje. “Desculpe”, o 

pesar como uma forma de cortesia coloquial que ensinam aos 

funcionários. 

Eva lia na cama e o prazo de tolerância da cachorra ali 

com ela foi estendido. Música acompanhava as duas e ela não 

olhou no relógio até a cachorra saltar da cama e descer a 

escada. Michael estava em casa. E cedo. Para, Dina, para! 

Estavam na soleira da porta, a cachorra erguida, com as patas 

nos ombros dele. Dina acabara aceitando o que agora sente 

como parte da aura do casal e da casa, não precisa invocar o 

atavismo dos instintos de caça. 

Eva não diz nada sobre a hora. E ele não comenta nada 

sobre ela já estar na cama. Talvez não esteja consciente de sua 

presença. Ela nunca passou pela experiência de voltar da casa 

de um homem para a de um outro homem, ainda que já tivesse 

tido uma amiga que dizia que conseguia fazê-lo com uma 

espécie de prazer renovado. 
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“Ganhou ou perdeu?”, perguntou Eva. A velha fórmula de 

resposta teria que ser no mesmo tom leve; uma falsa desculpa, 

se estivesse fora de forma, um falso elogio se tivesse jogado 

bem – eles sabiam que as terças-feiras eram para manter a 

forma, muito mais que pelo esporte; evitar o início daquela 

gravidez masculina, a barriga da meia-idade. 

“Acho que estou meio farto do clube. Todos os meus 

contemporâneos malhando. E já passamos da idade.” 

Ela tentou manter a fórmula segura. “Quer dizer que uma 

vez na vida você perdeu!” 

Ele não respondeu. 

Tinha ido ao banheiro; houve o chiado de chuva – tomava 

uma ducha dessa vez. Quando voltou ao quarto, ela o viu nu; 

sim, nada de inusitado nisso, o peito de que ela tanto gostava, a 

barriga com a dobrinha – não, é músculo, não, não, não é banha 

–, o pênis envolvido no prepúcio. No entanto, viu o corpo nu 

como tinha se visto no espelho do banheiro naquela primeira 

noite, quando ela e a cachorra sentiram o cheiro dele. 

Ele falava, de costas para ela, vestindo o pijama. “Parece 

cada dia pior. Soubemos de um vazamento. Adams conhece um 

dos funcionários. Eles aprovaram a programação das rotas que 

pretendem pegar. Analisar a estrutura de custos se as reservas 

forem feitas só pela internet, reduzir a fatia arrecada pelas 

agências de viagem.” 

“Mas vocês podem fazer igual.” 

“Podemos? As agências nos dão os passageiros como 

parte de pacotes internacionais de turismo. Nós não temos 

cacife para cortar as agências. ” Ele foi para a cama. 
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“Você não vai levar a Dina?” 

Lembrando de onde está em oposição a onde estivera, 

pôs a mão na cabeça da cachorra e os dois desceram a escada. 

Ao voltar, entrou na cama e não se aproximou para o beijo de 

boa-noite se esquivado poderia ser uma abstração aflita: 

distração. Ao apagar a luz, ele falou em voz alta, mas não para 

ela. “A Hadeda afundou. Virou sucata.” 

Pela primeira vez, em dezesseis anos, não havia a 

possibilidade de um consolar o outro num abraço. Ela disse, no 

escuro: “Você não pode desistir”. Não sabia se essa era uma 

afirmativa relacionada com a Aviação Hadeda ou se era uma 

conclusão amarga de onde ele tinha estado, essa e as outras 

noites. 

Eles continuaram com o que o vocabulário do novo 

milênio chama de “fazer sexo”, não de fazer amor, de tempos 

em tempos, com menos frequência que antes. Isso acontecia 

quando saíam à noite com amigos e tomavam um bocado de 

vinho, ou quando iam às comemorações acadêmicas de Eva, 

onde todo mundo bebia sucessivos uísques, vodcas e gins para 

refutar o decoro do mundo acadêmico. 

Quer dizer que era possível para ele desejá-la, então. 

Difícil de entender. Ela sempre se recusou a acreditar na 

submissa aceitação sexista de que o desejo dos homens é 

diferente do das mulheres. Quando refaziam o repertório de 

carícias, o desejo real não estava presente em seu corpo; para 

ela, como deveria ser para ele, o desejo tinha de pertencer a 

uma outra mulher. 

Estava esperando o momento certo para falar sobre isso. 

Como dizer o que tinha de ser dito. O “Você está tendo um caso” 
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das novelas. “Você está tendo um caso”; reafirmar o óbvio. 

“Você está fazendo amor com alguma mulher, até mesmo a 

cachorra sente o cheiro dela em você.” Basta de eufemismos. 

Quando falar? À noite? Logo de manhã, assunto para o café? 

Antes de Patrick voltar para casa, de férias? O que acontece 

quando essas coisas são ditas. Iriam ambos trabalhar depois do 

café da manhã, levar o filho ao cinema, agir como se as palavras 

não tivessem sido ditas até que ele estivesse fora do caminho, 

de volta à escola. 

Na noite anterior à Páscoa, ela estava tirando do freezer 

o guisado de cordeiro que seria a última refeição deles antes que 

fosse dito. Para o que ela encontraria a forma certa de dizer. 

Quando ele chegou em casa, fechou a porta da sala para a 

cachorra não entrar e aproximou-se da televisão para tirar o som 

da voz do apresentador do noticiário. 

“Vou encerrar o negócio. É só vender os dois jatos, não 

tem ninguém imbecil o bastante para comprar a licença. Sem a 

mínima chance. Adams e eu revisamos todos os número dos 

últimos dezoito meses, mesmo que a empresa nacional não 

estivesse prestes a nos varrer do mapa, está tudo ali – voando 

persistentemente para a ruína.” 

O rosto dos dois se cruzou na tela, fazendo uma mímica 

brilhante do que ele tinha de dizer. 

“Mas sabíamos que você teria de se apoiar no nosso 

capital por pelo menos dois anos, antes de começar a ter lucros, 

e isso é uma questão diferente da questão do governo.” 

“A competição vai tornar a outra irrelevante, só isso. Por 

que esperar até lá. Melhor vender os aviões. Não vai cobrir a 

perda. O empréstimo.” 
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“Mas é alguma coisa.” 

Havia imagens demoradas de mortos que jaziam em 

algum lugar, Afeganistão, Darfur, Iraque. 

“Para quê. Para fazer o quê.” 

Na maturidade, ele se tornou um homem de ideias, com 

ligações, amigos, nas empresas. 

“Você vai procurar.” Ele já havia feito isso antes, partir 

para uma mudança de vida, passar de imóveis no chão à 

liberdade dos céus. 

Ele ergueu as mãos espalmadas voltadas para cima e 

deixou que caíssem dos pulsos, enquanto a tela se enchia com 

o imenso sorriso-careta de um futebolista triunfante. “Como é 

que vamos viver nesse meio-tempo.” 

“Eu não ponho o pão na mesa numa escala empresarial, 

é certo, mas há uma boa chance de eu ser nomeada chefe do 

departamento no começo do novo ano acadêmico.” 

“Que vai dar mal e mal para pagar a escola de Patrick.” 

Essa escola fora o modelo ambicioso que o pai tivera para o 

filho; se agora era motivo de censura, a censura era para ele 

mesmo, não uma ácida admissão das condições da mulher de 

fazer um resgate provisório. O desespero devastara seu rosto 

como os sinais de uma doença terminal. 

Ela não disse o que tinha resolvido que era o momento 

certo e as palavras certas a serem ditas. 

Viu que ele conseguiu comer um pouquinho do cordeiro, 

como uma espécie de reconhecimento à sua oferta. 
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Eva se lembrou daquele dia, a terça-feira em que ele 

chegou da casa de alguma mulher e, falando de seus 

companheiros na quadra de squash, onde não tinha jogado – 

Desculpe, o senhor Tate não veio hoje –, disse que estava farto 

do clube: “Todos os meus contemporâneos malhando. E já 

passamos da idade”. 

Passamos. 

Tarde demais. Na meia-idade, a ventura estudantil da 

Aviação Hadeda, mesmo naquela noite de culpa não 

reconhecida, e ameaçado pela empresa do governo que ele não 

tinha como contra-atacar. Por dentro, Eva às vezes amolecia; 

aceitava o fracasso, talvez ele estivesse cansado demais, 

estressado é a palavra do momento, para fazer amor. 

Que outra forma para se assegurar, para se restaurar. 

Tarde não é; a prova do engendrado poder de vida do homem, 

despertado para a potência: Por outra mulher. 

Eva nunca confrontou o marido com o cheiro que sentira 

nele. Não sabia se Michael tinha visto a mulher de novo, em 

algum outro momento, agora que desistira das terças-feiras à 

noite no clube de squash; nem se e quando desistira do caso. 

Não sabia e não mais voltou, através dos meios que ela e a 

cachorra possuíam, para as provas. 
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