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alar com quem. 

 A dor é tediosa depois de um tempo, 

enfadonha até para os confidentes mais 

próximos. Para estes, depois de pouquíssimo 

tempo. 

 O longo momento continua. É como uma 

corda que não consegue dar a volta, que não sabe amarrar a 

resolução. Então falar com quem. Conversar. 

 Chega a ser impossível, ridículo: fale, então; sobre isso! 

Mas a quem. Ninguém sabia de nada. Não, é claro que tem de 

haver alguns amigos, entre aqueles que nos rodearam nesses 

anos todos, que sabiam, mas como ninguém tocou no assunto, 

nunca aconteceu. 

F
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 Então, falar com quem. Necessário; trazê-lo de volta, 

montá-lo de novo, sua vida, que deve continuar a existir para 

que ele sobreviva. Falar.  

 Não tem ninguém. 

 O vento tremula sobre o plástico azul que cobre a pérgula 

da casa vizinha.  

  Vento com sol sobre o mar; venha, abandone esse 

elemento insano da busca e viaje para contemplar o oceano! 

 O vento abana a cabeça das árvores. Recado nenhum 

ali, para a sobrevivente. 

 Nada para evitá-lo. Só restou um. 

 Fornecer respostas a perguntas que nunca foram feitas, 

que nunca precisaram ser perguntadas na intimidade da carne 

e da mente que asseguravam, englobavam e transfiguravam 

tudo, todos os passados, no presente vivo? Respostas. Quer 

dizer que isso é o que a compreensão, o conformar-se com a 

perda, vai se tornar? Porque até agora compreensão não fez 

sentido. Venha almoçar, venha ao teatro, compareça à reunião, 

assuma novos interesses, aí está seu trabalho, você é uma 

historiadora – pelo amor de Deus, é importante. A dor está 

falando uma língua que não atinge ouvido nenhum, desenhando 

hieróglifos para os quais não há um código decifrado. “Nem 

esperança nem receio afetam o animal moribundo / O homem 

criou a morte.” Todos temem a morte, mas ninguém admite o 
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temor da dor; a revulsão a essa presença que existe em todos 

nós. 

 Pensar no assunto (sobre o Um) e não agir. As irritações 

triviais que são a única distração; por exemplo, não sobrou 

banana na fruteira, hoje – regressão à cura rápida de uma 

criança ansiando por comer algo de que ela gosta mais. 

 

 

 Ela, a sobrevivente, era divorciada quando conheceu o 

homem que seria dela, e assim o foi, seu homem, agora morto 

– há meses, já, um longo tempo, para além do curto tempo em 

que os outros falavam dele com ela. Ela tinha tido uns dois casos 

rápidos, no ínterim entre o divórcio e o casamento, e ele apenas 

um. Essa não era a diferença. Foi com um homem. Ele contara 

para ela como parte da intimidade, das confissões que vêm 

como alívio de um outro tipo de orgasmo abençoado, após as 

primeiras relações. Uma espécie de gratidão profunda que fará 

parte do amor pelo outro, se é que vai haver amor. 

 Havia amor e há amor, só que de um lado só; o recipiente 

recíproco se foi. Foi? Isso implica algum lugar. Não há algum 

lugar nessa morte que o homem inventou. Porque se o poeta 

tiver razão, se o homem inventou a morte, não existe uma 

invenção celestialmente fornecida de um pós-vida num paraíso 

todo mobiliado ou numa academia infernal equipada pela tortura. 
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O amado não foi a lugar nenhum. Está morto. Não está em parte 

alguma, a não ser na possibilidade de intimar de volta, de fazer 

uma reconvocação de todos os tempos, fases, lugares, emoções 

e ações do que ele era, de como vivia enquanto era. Quase 

metade daquela vida – sem contar a infância, claro – foi deles. 

O que veio antes era imaginado, por eles, como uma espécie de 

adolescência prolongada – cheia dos erros e opiniões 

equivocadas daquele estado: os dois primeiros casamentos, 

dele e dela, quase inconcebíveis em relação a este, o deles. O 

primeiro e único, ele dizia a ela, nos dias em que estava 

morrendo. A conclusão, juntamente com a sua própria e próxima 

conclusão. 

 Ele não tinha tido filhos do primeiro casamento e eles não 

faziam ideia de onde ela, a ex-mulher, se achava – estava na 

América do Sul quando escutaram falar no seu nome pela última 

vez. Improvável que, a exemplo da crua experiência de 

pandemônio que ele viveu ao lado dela, ainda estivesse com o 

homem que a levara ao Peru ou coisa parecida. Foi aceito pelos 

dois, que descobriram o tesouro um do outro, que tinham sido 

ao mesmo tempo ingênuos e culpados – não havia desculpa – 

nos casamentos anteriores; talvez tivesse sido até uma iniciação 

para o deles: uma experiência de tudo o que um casamento não 

deveria ser, para que pudessem se ver livres para fazer um de 

verdade, o deles.  
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 De modo que ela sabia, por experiência própria, 

duplicada com a dele, que emoções, ilusões e desilusões, 

reações impulsivas e comprometimentos (como é que qualquer 

pessoa inteligente haveria de se iludir com tantas e tão óbvias 

contradições), podem entrar nos assim chamados casamentos. 

A mulher era uma Beldade que nunca abandonou o clássico 

caso de infância perturbada e se vingava do mundo através do 

homem que a escolhera; era sua chance de rejeição brutal. Ele 

tentara fazer algo da desesperança do casamento, se recusara 

a reconhecer o fato, tentara persuadir a mulher a ir com ele a 

psiquiatras, psicoterapeutas, conselheiros conjugais, e, quando 

ela xingava e zombava dele, ia sozinho deitar-se no sofá. 

 Nas asneiras emocionais de ambos, o que ela (será 

possível que tenha agora a categoria arcaica de Viúva, fora do 

alcance de Senhorita, Senhora ou Dona) não experimentara, 

como ele o fizera, fora um caso com uma pessoa do mesmo 

sexo. Como fora acontecer, ela podia e havia se inteirado com 

ele: a falta de “naturalidade” do ato – não no sentido de algum 

julgamento moral sobre homossexualismo, e sim porque ela 

sabia, na gratificação exaltada que ele encontrava em sua 

feminilidade, que isso era o que era natural para a sexualidade 

dele. Acontecera como parte do desespero e da humilhação do 

primeiro casamento. Na época, ele aceitava qualquer distração. 

Qualquer convite para comparecer a reuniões e palestras. 
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Escapar. Numa conferência sobre arquitetura, não teve como 

fugir da inevitável foto em grupo; na manhã seguinte viu-se 

ocupando a única cadeira livre que restava, sentado à mesa do 

fotógrafo. Depois, conversando com ele quando se encontraram 

à tarde na piscina do hotel. O fotógrafo foi a única pessoa com 

quem teve uma conversa real em três dias; ele próprio não fez 

contribuição nenhuma às discussões, ouviu, mas não 

acompanhou o pronunciamento dos colegas arquitetos e 

planejadores urbanos; estava isolado no desespero esturricado 

do seu fracasso em criar um relacionamento ao menos 

suportável com aquela que deveria ser sua mulher; e repleto de 

aversão por seu fracasso. O fotógrafo – claro – olhava a vida 

com lentes inesperadas. Um sujeito interessante. Ele via guerras 

e enchentes, desastres naturais, a personalidade de grevistas e 

políticos, e não a Fúria cuja imagem bloqueava tudo o mais. Os 

dois tinham a mesma idade em anos, mas não na concepção de 

si mesmos. No lugar de uma dramática rejeição emasculada, o 

fotógrafo ofereceu uma simples aceitação de algo jamais 

imaginado, impensável em relação a si mesmo como homem: o 

homem dela. Nesse estado, supunha ela, você podia se sentir 

grato por qualquer reconhecimento, qualquer ternura de outro 

ser humano: algo que mal se acreditava ser possível podia 

acontecer. 
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 Eu não sou bissexual, ele tinha dito a ela fazia muito 

tempo, nos confessionários do começo. Foi a única vez na vida. 

Durou alguns meses, mas, para mim, foi como aquele branco 

que a gente tem um dia, quando jovem, e bebe a noite toda, 

depois fica sabendo disso pelos amigos. 

 Agora que o viu morto e sentiu o frio de seu corpo, 

descobre que existe alguma coisa que ela não consegue lembrar 

direito – e que importância tem isso -, se ele se divorciou antes 

ou depois daquele lapso igual ao branco total ocasionado pelo 

excesso de álcool. Ele deve ter lhe contado qual dos dois, mas 

não acrescentou mais nada. E ela também não fez pergunta 

nenhuma. Não mais do que o valor que ele poria em ouvir os 

detalhes de seus casos amorosos – e o casamento dela, ao 

contrário do dele, não tinha nenhum drama traumático para ser 

narrado, terminara amigavelmente com a concordância mútua 

de que estavam os dois saindo da juventude, que seguiriam 

rumos diferentes e que não deveriam tolamente encetar passos 

em zigue-zague. 

 Mas agora que seu homem existe para sua sobrevivência 

apenas através de uma montagem do que está disponível para 

intimar, há uma brecha – sim, um branco. Ela só vai conseguir 

fazer a recriação parecer íntegra se conseguir intimar de volta 

aquilo que não é dela para intimar de volta. 
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Falar com quem. Só tem um. Um 

que pode intimar de volta. 

| 
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 Se ninguém sabe onde a Beldade foi envelhecer, ou não 

liga, aquele que é fotógrafo não desapareceu. Como se os olhos 

dela, agora, estivessem programados para reagir às letrinhas 

que aparecem no crédito de uma série de fotografias 

jornalísticas, lá está ele, Hayford Leiden. Ela fora informada do 

nome na confissão do amante, havia muito tempo. No decorrer 

dos anos, o crédito modesto devia ter aparecido várias vezes 

nos jornais internacionais e locais que ela e seu homem liam, 

mas quem é que repara nas letrinhas abaixo da foto? 

 Escreveu, dentro do escuro da cabeça, uma carta que 

nunca chegou ao papel, endereçada a uma agência de fotos 

chamada Magnum, cujo nome sempre aparecia no lugar do 

nome do fotógrafo individual. Onde será que ele morava? Se 

tivesse seu endereço, o que a carta não escrita transmitiria a 

ele? Saberia que o homem daquele caso, seu homem, estava 

morto. Provavelmente não, uma vez que o círculo social dos dois 

nunca se cruzou, em todos aqueles anos de casamento. Ela 

ensinava história na faculdade e sabia como a história 

alternativa das vidas privadas passa despercebida por aqueles 

que se concentram em eventos públicos; e um fotojornalista é 

bem isso. De modo que a carta estava lá, como se esperando 

ser impressa, digamos assim, a partir de um computador. 

 Pensou em viajar – os amigos recomendaram -, afastar-

se uns tempos do ambiente de sua dor e, talvez, remover de si 
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a necessidade de contemplá-la. Também poderia aceitar 

convites para dar conferências, como uma forma de vida 

substituta, assim como aquela a que seu homem recorrera 

antes. Veio um convite do Canadá, que ela recusou, mas venceu 

a própria relutância em deixar as dependências, a casa onde a 

presença dele ainda era reconhecida pela escova de cabelo no 

banheiro e pelos braços encardidos da poltrona onde 

repousavam suas mãos, e aceitou o convite para participar de 

uma conferência numa cidade universitária inglesa que talvez 

pudesse parecer menos interessante. Não sabia se era o caso; 

nem se tinha tomado a decisão porque os créditos do fotógrafo 

de cujo nome ela estava ciente apareciam em jornais ingleses 

que ela lia. Talvez visitasse alguns amigos na Inglaterra, se bem 

que não tivesse avisado ninguém que iria. Para passar o tempo, 

enquanto esperava a chamada para o embarque, zanzou pela 

duty-free shop e, passando pela seção de vinhos, viu um tinto 

que era um dos preferidos dela e de seu homem e pegou uma 

garrafa. Os amigos talvez gostassem de lembrar do gosto do lar 

que haviam deixado para trás, na África.  

 Uma vez na provinciana cidade inglesa, sua intenção 

tornou-se nítida: ligou para várias agências fotográficas em 

Londres e conseguiu o número do telefone e o endereço dele. 

De modo que a viagem admitiu seu propósito. Ela recuou de si 

mesma: numa semirreprimenda. A carta nunca foi escrita, mas 
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a ligação telefônica sim. Na primeira vez, houve um adiamento: 

uma secretária eletrônica na qual não deixou recado. Na 

segunda, um homem disse sim, Hayford Leiden falando. Ela lhe 

deu o nome, mulher de fulano de tal, numa voz calma, amistosa, 

podia muito bem ser alguém prestes a fazer uma proposta de 

venda. Será que poderia ir vê-lo por alguns minutos. A surpresa 

dele (ou falta de compreensão – o que será que esta mulher 

quer) foi bem disfarçada; ele sem dúvida estava acostumado, 

em seu trabalho, a ter encontros bizarros. Estava totalmente 

ocupado na próxima semana, mas se ela pudesse vir a Londres, 

digamos, na próxima sexta... sim, ele se lembra do seu homem, 

conheceu-o anos antes.  

 Ele morreu, disse ela. Não faz muito tempo. Ah, ele sentia 

muito em saber... Ela gostaria de conversar; nada pessoal, ela 

lhe garantiu, apenas algumas datas, alguns eventos, lugares, a 

atividade de arquiteto de seu homem no período em que ela não 

o conhecia. Nada pessoal.  

 O encontro, a entrevista – o que fosse -, ela continuava 

às turras consigo mesma, apostando assim a vida num 

estrangeiro – seria à tarde. Em torno das cinco, ele tinha 

sugerido. Ela decidiu passar a noite em Londres, num hotel, e 

inventou uma desculpa para faltar ao evento noturno relacionado 

à conferência. 
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 No trem, ela internamente negava a si mesma; a que ela 

estava prestes. Tinha algumas suspeitas retóricas. Haveria 

pruridos se esgueirando furtivos em algum lugar na visita que 

iria fazer. Oh, por que se ferir com uma tal acusação. Ela 

enfatizara ao telefone: nada pessoal. Intimidades 

subentendidas; não tinham nada a ver com ela, nada a ver com 

seu homem quando ele entrou nela e ela o aceitou. Nada 

pessoal. Certamente o fotógrafo estava de acordo, ou teria 

recusado o encontro. 

 Quando o táxi tomado em Waterloo a deixou no endereço 

– ela não imaginava que fosse ser assim, uma majestosa casa 

vitoriana trazida até o presente com ampliações, um jardim de 

inverno, um apartamento adjacente cercado de varanda e, 

enquanto ela seguia pela trilha até o pórtico principal, enxergou 

laivos por trás dos muros da casa de um belo jardim relvado e 

de árvores. A palavra “Crescente” no papel onde tinha anotado 

o endereço significava, para ela, um semicírculo de enfadonhas 

casas geminadas de fachadas idênticas, numa unidade comum. 

A casa dava fundos para a rua e, pelo visto, não dividia nada, 

exceto um acesso a uma grande praça arredondada de uso 

exclusivo dela e de seu círculo de casas vizinhas. Será que um 

fotógrafo teria como manter um lugar assim; ele devia ser 

famoso – mas o que sabia ela sobre a ciência econômica das 
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profissões publicitárias. Um destaque de azulejo na parede da 

entrada floreava dois nomes: 

 

 

HAYFORD LEIDEN 

CHARLES DEVENMORE 

 

 

 Pela porta aberta, ouviu os passos dele vindo em sua 

direção. 

 Não havia uma fotografia para ajudar: densa cabeleira 

branca e sobrancelhas grossas e negras, nítidas como numa 

gravura japonesa. Um homem que envelhecera bem, sorrindo 

com o que ainda eram seus próprios dentes. O rosto tinha um 

pálido bronzeado uniforme (adquirido sob uma lâmpada 

ultravioleta num salão de beleza para homens, sem dúvida). Mas 

não, o dorso da mão que veio cumprimentá-la era escuro. Não 

tinha sangue africano, que ela sempre reconheceria, mas algum 

outro, oriental quem sabe. Ainda bem apanhado, tanto quanto 

devia ter sido belo, antes. 
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| 
A voz era despreocupada e 

agradável, como se 

dizendo, estou preparado 

para você, sei quem você é, 

sabemos quem somos, um 

em relação ao outro.  

| 
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 Sentados em cadeiras desenhadas por Le Corbusier, sob 

a mira de máscaras que ela conhecia, da África oriental e 

Ocidental, houve um bate-papo sobre o que ela fazia na 

Inglaterra – férias presumidas.  

 Estava participando de uma conferência. Sua linha (frase 

dele?). História. Ah. Isso parecia dar à vista um contexto 

aceitável para os desconhecidos, deixá-los desobrigados de 

fosse o que fosse que os ligava. Algum aspecto de sua 

inclinação profissional. Isso bastava. As datas, os lugares de 

uma vida individual que contribuem para fazer o que Tolstói 

definiu como a vida coletiva do agregado de seres humanos. – 

Conheci Marc numa conferência. Eu costumava fazer fotos de 

grupos, naquele tempo, além de fazer o que eu queria – não me 

lembro qual era o assunto específico discutido naquela reunião. 

–  

 - Você não teria agenda antiga, com o título da 

conferência? Ele deve ter mencionado o nome, mas não há nada 

na sua papelada, e eu não prestei atenção... – 

 O sorriso simpático se transformou rapidamente num 

muxoxo desdenhoso dos lábios, mantendo distância. – Meu 

Deus, não, havia tantos para quem eu poderia ter dado tchau 

antes de sair para ver o mundo. –  
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 Ela entendeu que ele estava lhe dizendo, caso ela não 

soubesse ainda, que era um fotojornalista de renome que tinha, 

ele próprio, por toda parte, fornecido imagens à história. 

 - Marc se demorou um pouco, depois da conferência. 

Aqui na Inglaterra. Será que saberia me dizer onde ele morou? 

Em Londres. Gostaria de ver a casa, ou a rua. –  

 Ele levou um instante para arrumar a resposta. – acho 

que num hotelzinho em Kensington. – 

 Avaliou-a. 

 - Eu tinha um apartamento em Notthing Hill. Ele se 

mudou para lá. Alguns meses. – 

 - O que ele fazia. Trabalho, quero dizer. Numa firma de 

arquitetos. Ou...? Sempre foi de se enredar nos próprios 

projetos. – As mãos dela se abriram devagar em torno do espaço 

de sua morte. 

 - Ah, estava se recuperando daquela confusão na vida 

dele, tivemos alguns bons momentos, ele se deu incrivelmente 

bem com a minha turma de então – todos agora concentrados 

em seus próprios caminhos. Estados Unidos, Austrália, Espanha 

– África do Sul. – Essa última referência pelo visto lembrou-o de 

que esse integrante da turma, como acabara de ser informado, 

estava morto. – Bons tempos, aqueles, houve o projeto que 

fizemos juntos com um amigo meu – acho que talvez ainda 

esteja à mostra, hoje em dia, em segunda mão em algum museu 
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por aí – era uma espécie de “ambiente” desmontável – muito à 

frente de nossa geração – foi esse o nome que demos, ele fez a 

parte arquitetônica, o artista fez uma espécie de decoração com 

objets trouvés, eu fiz as fotos, supostamente para representar a 

balbúrdia essencial de nosso estilo de vida, na época. Acho que 

foi encomenda de algum instituto de Manchester – imagine só, 

de todos os lugares do mundo – e acabou exibida aqui em 

Londres também. Não fez grande sucesso, mas nós todos 

éramos malucos por ela. –  

 - Pensei que ele tinha feito um curso de atualização num 

instituto de arquitetura, por algumas semanas. Oxford. –  

  - Não que eu saiba. Ele ficou aqui em Londres. Talvez 

tenha sido outra coisa... E sim, houve também a ideia de 

fazermos um livro juntos, eu fotografaria os edifícios e ele 

escreveria o texto, falando sobre – como é que ele dizia mesmo 

– as relações arquitetônicas entre os edifícios e a política do 

período. Eu tinha até um amigo editor que se dizia interessado... 

Alguns trechos do texto, quem sabe até os desenhos para 

aquele negócio do “ambiente”, devem ter ficado por lá, naquele 

pequeno apartamento, até eu limpar o acúmulo de tudo quanto 

é tipo de coisa e mudar para outro apartamento onde morei até 

– vir para cá. Finalmente. Ele não levou nada parecido de volta 

com ele? –  
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 - Não entre a papelada que encontrei. Teria sido 

interessante, como parte da visão arquitetônica dele, que estou 

tentando montar; tenho todos os planos convencionais que ele 

projetou no trabalho. Esses eu tenho. –  

  Seu hospedeiro tornou-se hospitaleiro, ou recuou do 

passado convocado por ele mesmo que adquiria volume. – Não 

quer beber alguma coisa? Chá, café? Uísque? Vodca? –  

  - Obrigada. Se você também for tomar – vodca, por 

favor, com tônica. – 

 Havia uma mesinha de bar antiga, repleta de garrafas de 

bebida e copos. Ele se afastou para buscar gelo e água tônica; 

na breve ausência, ela teve oportunidade de olhar em volta para 

o que havia na sala – mas não poderiam ser relevantes, aqueles 

nus de Lucian Freud e Bacon, as fotos do anfitrião e do outro 

homem (Charles Devenmore?) abraçados numa praia, ou deles 

individualmente, um atrás de sua câmera nas ruínas de uma 

cidade, o outro num palco, de boca shakesperianamente 

escancarada num acesso de raiva (o amante, claro, era ator) – 

esses não podiam ser os objetos entre os quais seu homem 

tinha vivido sua outra vida; naquele minúsculo apartamento 

partilhado, havia muito, muito tempo. 

 Ele preparou as bebidas e, depois de ter lhe dado a sua, 

ergueu o copo com o desembaraço social que se supunha haver 

entre eles – um momento em que ele talvez brindasse – o 
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passado: o homem dela, o homem dele – rapidamente 

camuflado para que ela não reparasse. Mas ela notara; e o 

momento ficou entre os dois, para ser examinado. Ele o abordou 

de forma geral, contornando o que havia dito ao telefone. Nada 

pessoal. Apenas datas, lugares, atividades profissionais 

naqueles meses em que dividiram o apartamento, para trazer 

seu homem de volta, montá-lo de novo, a vida dele que precisa 

continuar a existir para a sobrevivência dela. 

 - É sempre um problema fazer com que as pessoas – as 

outras pessoas – entendam o tipo de comunidade formada pelos 

gays. O que alguém de fora pode encontrar nela que, acho eu – 

ou melhor, eu sei -, não funciona entre outros grupos. Algo a ver 

com ser minoria, a cura a ser encontrada entre nós – não falo de 

algo solene e sacro-masculino... –  

 Ela agitou-se na cadeira, em negação. – Nós tivemos – 

eu tive muitos bons amigos homossexuais... –  

 Ele tomou um gole audível de vodca e riu, com um gesto 

para que ela fizesse o mesmo. – Claro, certo, alguns dos meus 

melhores amigos são judeus e o melhor amigo do homem é o 

cão. – 

 O que ela poderia dizer? Não estava preparada para 

esse tipo de réplica, não era o encontro nem a ocasião para isso, 

caso ele estivesse optando por fazer dela o alvo dos insultos 

recebidos a vida toda. Ela dissera, dissera para ele, nada 
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pessoal, e agora ele transgredia os limites da reconvocação que 

ela lhe assegurara. 

 De repente, ele olhava para ela de um jeito que não dava 

para eludir nem interpretar, inescapável, confidencial ou 

instigante. 

 - Claro que eu não queria que ele fosse embora. – 

 Por que esse homem que havia se esquecido de seu 

homem em meio a tantos outros não podia lhe dar apenas os 

simples fatos, tudo o que ela havia pedido, em vez de afirmar – 

reivindicar – sentimentos partilhados com ela: o seu homem, que 

a abandonara em troca da morte, o outrora amante que fora 

embora; o homem de ambos. Será que estaria se divertindo em 

fazer isso? Ele foi em frente, contando um antigo incidente do 

qual se lembrava para benefício dela – eu tinha ido viajar com 

outra pessoa para o Suriname. Como pode ver, eu sou meio a 

meio, o nome é holandês, a pele é malaia, uma bela herança do 

passado colonial, certo? Eu nutria a ideia de encontrar minhas 

raízes malaias por lá e meu novo caso concordou comigo. Ele 

não entendeu que era apenas uma aventura que eu precisava 

viver naquele momento. E quando voltei para o nosso 

apartamento, encontrei o lugar vazio – ele tinha voltado para a 

África do Sul. Não sei para quê. Para aquela mulher maluca. 

Sabe-se lá. –  
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 - Se já não era divorciado antes de você conhecê-lo, foi 

nesse ponto que se divorciou. – Sabia que estava sendo 

seduzida a fazer confidências que não tencionava fazer. –  

 Ele serviu mais uma vodca para si e fez um gesto na 

direção do outro copo, sobre o qual ela pôs a palma da mão. – 

Vou lhe contar uma coisa. Eu acabei indo para a África do Sul 

uma vez, faz uns dez ou doze anos. A serviço. Perguntei por ele; 

foi então que fiquei sabendo a seu respeito. Era só uma 

curiosidade minha de saber o que tinha sido feito dele. Alguém 

me disse onde vocês moravam. Mas nem tentei procurá-lo, 

considerando-se... –  
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| 
Houve um hiato que não 

poderia ser chamado de 

silêncio porque, embora 

não falassem, corria entre 

ambos um vívido diálogo do 

inexprimível.  

| 
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 Depois ela arcou com o peso da convivência social do 

dia a dia e encaixou no lugar a visita educada prestes a ir 

embora. – Bem, obrigada por ter me deixado incomodá-lo, tenho 

de ir, agora. –  

 - Tem certeza de que não quer ficar para mais um 

drinque? –  

 Ela estava de pé, pronta para mentir, também. – Preciso 

tomar o trem. –  

 Ao colocar a alça da bolsa no ombro, uma forma dura 

dentro dela encostou no quadril; ela tinha se esquecido de dar 

ao homem a garrafa de vinho que resolvera levar no último 

minuto, antes de fechar a porta do quarto do hotel – como sabia 

que não iria visitar os amigos para quem comprara a garrafa, 

parecia-lhe um gesto útil para se desculpar pela intromissão. 

 Ele a recebeu com prazer e apreço. – Da África do Sul 

até aqui! Charlie e eu vamos nos regalar esta noite. – Ele leu o 

nome no rótulo, duas palavras formando uma só, muito 

provavelmente vindas de um viticultor bôer depois de terminada 

a velha guerra perdida para os britânicos, os vencidos ainda 

escrevendo em holandês, do qual derivava sua própria língua, o 

africânder. –  
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| 
Allesverloren, “tudo perdido” 

– como vê, do meu lado 

holandês – minha avó – 

consigo traduzir. –  

| 
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 Ela caminhou por vários quarteirões antes de se lembrar 

de procurar um táxi ou um ponto de ônibus. Deveria ter 

perguntado se por acaso não havia uma foto daquela época. 

Podia ter perguntado, já que os termos da visita tinham sido 

violados. Mas não.  

 Você conhece quem conhecia. Não pode conhecer o 

outro, qualquer outro. Allesverloren.  

 

 

 

 

(...) 
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