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Sua estátua algum dia será assim, pensa 

ironicamente o procônsul, enquanto levanta o braço, fixa-o no 

gesto do cumprimento, deixa-se petrificar pela ovação de um 

público que duas horas de circo e de calor não conseguiram 

cansar. É o momento da surpresa prometida; o procônsul baixa 

o braço, olha para sua mulher, que lhe devolve o inexpressivo 

sorriso das festas. Irene não sabe o que vem agora e, ao mesmo 

tempo, é como se soubesse, até o inesperado acaba se 

transformando em hábito quando se aprendeu, com a 

indiferença que o procônsul detesta, a aguentar os caprichos do 

senhor. Sem sequer voltar-se em direção à arena, prevê uma 

sorte já lançada, uma sucessão cruel e monótona. Licas, o 

vinhateiro, e sua mulher, Urânia, são os primeiros a gritar um 
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nome que a multidão recolhe e repete. “Eu tinha reservado esta 

surpresa para você”, diz o procônsul. “Me garantiram que você 

aprecia o estilo desse gladiador. ” Guardiã de seu sorriso, Irene 

curva a cabeça num agradecimento. “Já que nos dás a honra de 

tua companhia, muito embora não gostes dos jogos”, acrescenta 

o procônsul, “é justo que trate de te oferecer o que mais te 

agrade.” “És o sal do mundo”, grita Licas. “Fazes baixar a própria 

sombra de Marte à nossa pobre arena de província. ” “Até aqui 

só viste a metade”, diz o procônsul, molhando os lábios numa 

taça de vinho e oferecendo-o à mulher. Irene bebe um longo 

gole, que parece trazer, com seu perfume leve, o cheiro espesso 

e persistente do sangue e do esterco. No súbito silêncio de 

expectativa que o rodeia com precisão implacável, Marco 

avança em direção ao centro da arena; sua espada curta brilha 

ao sol, ali onde a antiga lona deixa passar um raio oblíquo, e o 

escudo de bronze pende, displicentemente, da mão esquerda. 

“Não irás defrontá-lo com o vencedor de Smirnio?”, pergunta 

Licas, excitado. “Melhor que isso”, diz o procônsul. “Gostaria que 

tua província se lembre de mim por causa destes jogos e que 

minha mulher, nem que seja por uma vez, não se aborreça. ” 

Urânia e Licas batem palmas esperando a resposta de Irene, 

mas, sem nada dizer, ela devolve a taça ao escravo, alheia ao 

clamor que saúda a chegada do segundo gladiador. Imóvel, 

Marco parece também indiferente à ovação que seu adversário 

recebe; com a ponta da espada, toca de leve sua armadura 

dourada. 
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“Alô”, diz Roland Renoir, escolhendo um cigarro como se 

fosse a continuação ineludível do gesto de apanhar o fone. Na 

linha, há um estalo de comunicações misturadas, alguém que 

dita cifras, de repente um silêncio ainda mais escuro nessa 

escuridão que o telefone derrama no olho do ouvido. “Alô”, 

repete Roland, apoiando o cigarro na beirada do cinzeiro e 

procurando os fósforos no bolso do robe. “Sou eu”, diz a voz de 

Jeanne. Roland fecha os olhos, fatigado, e se estica numa 

posição mais cômoda. “Sou eu”, repete Jeanne, inutilmente. 

Como Roland não responde, ela acrescenta: “Sônia acabou de 

sair.” 

 

 

Sua obrigação é olhar para o palco imperial e fazer o 

cumprimento de sempre. Sabe que deve fazê-lo e que verá a 

mulher do procônsul e o procônsul, verá que talvez a mulher 

sorria para ele, como aconteceu nos últimos jogos. Não precisa 

pensar, não sabe quase pensar, mas o instinto lhe diz que esta 

arena é ruim, o enorme olho de bronze onde o restelo e as folhas 

de palmeira desenharam caminhos curvos, ensombrecidos por 

algum rasto das lutas anteriores. Na noite da véspera, sonhou 

com um peixe, sonhou com um caminho solitário entre colunas 

partidas; enquanto ele punha a armadura, alguém sussurrou que 

o procônsul não lhe pagará em moedas de ouro. Marco nem se 

incomodou em perguntar, o outro pôs-se a rir maldosamente 

antes de se afastar, sem ficar de costas para ele; um terceiro, 

depois, disse-lhe que era irmão de um gladiador morto por ele 

em Massilia, mas já começavam a empurrá-lo em direção à 
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galeria e aos clamores de fora. O calor está insuportável, pesa-

lhe o capacete que reflete os raios do sol contra o toldo e as 

grades. Um peixe, colunas partidas; sonhos sem sentido claro, 

com poços de esquecimento nos instantes em que teria podido 

compreender. E quem lhe colocava a armadura dissera que o 

procônsul não lhe pagará em moedas de ouro; talvez a mulher 

do procônsul não lhe sorria, nesta tarde. Os clamores o deixam 

indiferente, porque agora estão ovacionando o outro, 

ovacionam-no menos do que a ele um momento antes, mas 

entre aplausos se filtram gritos de assombro, e Marco levanta a 

cabeça, olha em direção ao palco onde Irene se virou para falar 

a Urânia, onde o procônsul, displicentemente, faz um sinal, e 

todo o seu corpo se contrai e sua mão aperta o punho da 

espada. Para ele, foi o suficiente voltar os olhos em direção à 

galeria oposta; não é por ali que vai aparecer seu rival, as grades 

da escura passagem por onde saem as feras levantaram-se 

rangendo, e Marco vê desenhar-se a silhueta gigantesca do 

reciário núbio, invisível até então contra o fundo de pedra 

mofada; agora sim, aquém de qualquer razão, sabe que o 

procônsul não lhe pagará em moedas de ouro, adivinha o 

sentido do peixe e das colunas partidas. Ao mesmo tempo, 

pouco lhe importa o que vai acontecer entre o reciário e ele, esse 

é o oficio e a sorte, mas seu corpo continua contraído como se 

sentisse medo, alguma coisa em sua carne se pergunta por que 

o reciário saiu pela galeria das feras, e também o pergunta o 

público, entre ovações, e Licas pergunta ao procônsul que sorri 

para apoiar, sem palavras, a surpresa, Licas reclama rindo e se 

julga obrigado a apostar em Marco; antes de ouvir as palavras 

seguintes, Irene sabe que o procônsul dobrará a aposta no 

núbio, e depois olhará para ela amavelmente e ordenará que lhe 

sirvam vinho gelado. Ela beberá o vinho e comentará com Urânia 
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a estatura e a ferocidade do reciário núbio; cada movimento foi 

previsto, embora seja ignorado em si mesmo, embora possa 

faltar a taça de vinho ou o movimento da boca de Urânia, 

enquanto admira o dorso do gigante. Licas, então, perito em 

incontestáveis fastos de circo, lhes fará notar que o capacete do 

núbio encostou nas farpas da grade das feras, elevada a dois 

metros do solo, e louvará o desembaraço com que ele arruma, 

sobre o braço esquerdo, as malhas da rede. Como sempre, 

como desde uma já longínqua noite nupcial, Irene se encolhe até 

o mais profundo limite de si mesma, enquanto, por fora, 

concorda e sorri e até sente prazer; nessa profundidade livre e 

estéril, sente o sinal da morte que o procônsul disfarçara numa 

alegre surpresa pública, o sinal que somente ela e talvez Marco 

podem compreender, mas Marco não compreenderá, torvo e 

silencioso e máquina, e seu corpo, que ela desejou em outra 

tarde de circo (e isso foi adivinhado pelo procônsul, sem 

necessidade de seus magos adivinhou-o como sempre, desde o 

primeiro momento) pagará o preço da simples imaginação, de 

um duplo olhar inútil sobre o cadáver de um trácio destramente 

morto por um talho na garganta. 
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Sr. Fábio, o porteiro disse pelo interfone. Fui até a porta. Antes  

 

 

 

 

| 

Antes de discar o número de Roland, 

a mão de Jeanne andou pelas páginas de 

uma revista de modas, por um vidro de 

comprimidos calmantes, pelo dorso do 

gato enroscado no sofá. (...) 

 

| 
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(...) 

Depois, a voz de Roland disse: “Alô”, sua voz meio 

adormecida, e Jeanne teve, de repente, a sensação de ridículo, 

de que vai dizer a Roland exatamente aquilo que a incorporará 

à galeria das carpideiras telefônicas com aquele único, irônico 

espectador fumando em condescendente silêncio. “Sou eu”, diz 

Jeanne, mais para ela própria do que para esse silêncio oposto 

em que dançam, como em um pano de fundo, algumas faíscas 

de som. Olha para sua mão que acariciou distraidamente o gato 

antes de discar os números (e não se ouvem outros números no 

telefone, não haverá uma voz distante quem os dite a alguém 

que não fala, que só está ali para copiar obedientemente?), 

negando-se a acreditar que a mão que levantou e tornou a largar 

o vidro de comprimidos é a sua mão, que a voz que acaba de 

repetir: “Sou eu” é sua voz, à beira do limite. Calar por dignidade, 

devolver lentamente o receptor a seu gancho, ficar 

imaculadamente sozinha, “Sônia acabou de sair”, diz Jeanne, e 

o limite foi transposto, começa o ridículo, o pequeno inferno 

confortável. 

“Ah”, diz Roland acendendo um fósforo. Jeanne ouve 

tranquilamente o ruído, é como se visse o rosto de Roland 

enquanto aspira a fumaça, encostando-se um pouco para trás, 

com os olhos semicerrados. Um rio de malhas brilhantes parece 

pular das mãos do gigante preto e Marco tem o tempo exato para 

esquivar o corpo à rede. Em outras ocasiões – o procônsul sabe, 

e vira a cabeça para que somente Irene o veja sorrir – aproveitou 

esse mínimo instante, ponto fraco de todo reciário, para bloquear 

com o escudo a ameaça do longo tridente e jogar-se firme, com 
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um movimento fulgurante, em direção ao peito descoberto. Mas 

Marco mantém-se fora da distância, as pernas curvadas, a ponto 

de pular, enquanto o núbio recolhe rapidamente a rede e prepara 

novo ataque. “Ele está perdido”, pensa Irene, sem olhar para o 

procônsul, que escolhe uns doces da bandeja que Urânia lhe 

oferece. “Ele não é mais o mesmo”, pensa Licas, lamentando a 

aposta. Marco se encurvou um pouco, seguindo o movimento 

giratório do núbio; é o único que ainda não sabe o que todos 

pressentem, é apenas algo que, agachado, espera outra 

oportunidade, com a vaga desorientação de não ter feito o que 

lhe ordenava a ciência. Precisaria de mais tempo, as horas 

tavernárias que se seguem aos triunfos, para compreender 

talvez a razão pela qual o procônsul não lhe pagará em moedas 

de ouro. Hostil, espera outro momento propício; talvez no fim, 

com o pé sobre o cadáver do reciário, possa encontrar outra vez 

o sorriso da mulher do procônsul; mas não é ele quem está 

pensando nisso; e quem pensa já não acredita que o pé de 

Marco possa apoiar-se no peito de núbio degolado. 

“Resolve de uma vez”, diz Roland, “a menos que você 

pretenda que eu fique a tarde inteira ouvindo esse sujeito que 

dita números sei lá para quem. Estás ouvindo?” “Sim”, diz 

Jeanne. “Ouço-o como se fosse de muito longe. Trezentos e 

cinqüenta e quatro, duzentos e quarenta e dois.” Por um 

instante, só se ouve a voz distante e monótona. “Em todo caso”, 

diz Roland, “ele está utilizando o telefone para alguma coisa 

prática.” A resposta podia ser previsível, a primeira queixa, mas 

Jeanne cala ainda uns segundos e repete: “Sônia acaba de sair.” 

Hesita antes de acrescentar: “Provavelmente estará chegando à 

tua casa.” Roland se surpreenderia, Sônia não tem por que ir à 

sua casa. “Não mintas”, diz Jeanne, e o gato lhe foge da mão, 
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olha-a ofendido. “Não era mentira”, diz Roland. “Eu me referia à 

hora, não ao fato de vir ou não vir. Sônia sabe que me 

incomodam as visitas e as chamadas a esta hora.” Oitocentos e 

cinco, dita de longe a voz. Quatrocentos e dezesseis. Trinta e 

dois. Jeanne fechou os olhos, esperando a primeira pausa dessa 

voz anônima para dizer a única coisa que ficou por dizer. Se 

Roland desligar, continuará ainda essa voz ao fundo da linha, 

poderá conservar o tubo no ouvido, escorregando mais e mais 

no sofá, acariciar o gato que tornou a deitar-se a seu lado, 

brincando com o vidro de comprimidos, ouvindo as cifras até que 

a outra voz também se canse e já não reste mais nada, 

absolutamente nada, a não ser o tubo que começara a pesar 

terrivelmente entre seus dedos, uma coisa morta que terá de 

repelir sem olhá-la. Cento e quarenta e cinco, diz a voz. E mais 

longe ainda, como um diminuto desenho a lápis, alguém que 

poderia ser uma mulher tímida pergunta entre dois estalos: 

“Estação do Norte?” 

Pela segunda vez consegue escapulir da rede, mas 

calculou mal o salto para trás e escorrega numa mancha úmida 

da arena. Com um esforço que deixa o público em suspenso, 

Marco repele a rede com um golpe de espada, enquanto 

estende o braço esquerdo e recebe no escudo o golpe ruidoso 

do tridente. O procônsul despreza os comentários excitados de 

Licas e volta a cabeça para Irene, que não se moveu. “Agora ou 

nunca”, diz o procônsul. “Nunca”, responde Irene. “Ele não é 

mais o mesmo”, repete Licas, “e vai lhe custar caro, o núbio não 

lhe dará outra oportunidade, basta olhar para ele.” 

(...)  

  



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
CORTÁZAR, Julio. Todos os Fogos o Fogo. Todos os Fogos o Fogo. 2018. 21 páginas. 

11 

 

 

 

 

 

 
  

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  

| 

(...) 

À distância, quase imóvel, Marco parece 

ter percebido o erro; com o escudo para o 

alto olha fixo a rede, já recolhida, o tridente 

que oscila hipnoticamente a dois metros 

dos seus olhos. “Exato, ele não é mais o 

mesmo”, diz o procônsul.   (...) 

| 
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(...)  

“Tinhas apostado nele, Irene?” Agachado, pronto para 

pular, Marco sente na pele, no fundo do estômago, que a 

multidão o abandona. E se tivesse um momento de calma 

poderia quebrar o nó que o imobiliza, a corrente invisível que 

começa bem atrás sem que ele possa saber onde, e que em 

dado momento é a inquietação do procônsul, a promessa de um 

pagamento extraordinário e também um sonho onde existe um 

peixe e sentir-se agora, quando já não há tempo para nada, a 

própria imagem do sonho perante a rede que dança frente aos 

olhos e que parece captar cada raio de sol que se filtra pelos 

rasgões do toldo. Tudo está ligado, é uma armadilha; erguendo-

se com uma violência ameaçadora que o público aplaude, 

enquanto o reciário recua pela primeira vez um passo, Marco 

escolhe o único caminho, a confusão e o suor e o cheiro de 

sangue, a morte diante dele que é necessário esmagar; alguém 

pensa por ele atrás da máscara sorridente, alguém que desejou 

vê-lo sobre o corpo de um trácio agonizante. “O veneno”, pensa 

Irene, “alguma vez encontrarei o veneno, mas agora deves 

aceitar a taça de vinho, sê o mais forte, espera tua hora.” A 

pausa parece prolongar-se como se prolonga a insidiosa galeria 

negra onde volta intermitente a voz longínqua que repete cifras. 

Jeanne pensou sempre que as mensagens que realmente 

importam estão, em dado momento, aquém de qualquer palavra; 

talvez essa cifras possam significar mais, mais do que qualquer 

discurso para quem as está ouvindo com atenção, assim como 

para ela o perfume de Sônia, o roçar da palma de sua mão no 

ombro, antes de partir, foram mais do que as palavras de Sônia. 

Mas era natural que Sônia não se conformasse com uma 

mensagem cifrada, que quisesse dizê-la com todas as letras, 
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saboreá-la até o fim. “Compreendo que será muito duro para ti”, 

repetiu Sônia, “mas detesto a dissimulação, prefiro te dizer a 

verdade.” Quinhentos e quarenta e seis, seiscentos e sessenta 

e dois, duzentos e oitenta e nove. “Não estou interessada em 

saber se ela vai ou não à tua casa”, diz Jeanne, “agora já nada 

me interessa.” Em vez de outro número, vem um longo silêncio. 

“Você está aí?”, pergunta Jeanne, “Sim”, diz Rolando deixando 

o cigarro no cinzeiro e procurando, sem pressa, a garrafa de 

conhaque. “O que eu não posso compreender...”, começa 

Jeanne. “Por favor”, diz Roland, “nestes casos ninguém 

compreende muita coisa, querida, e além do mais nada 

ganhamos em compreender. Sinto muito que Sônia se tenha 

precipitado, não era a ela que cabia te contar. Maldito seja, não 

vai acabar nunca com esses números” A voz insignificante, que 

lembra o mundo das formigas, continua seu minucioso ditado 

sob um silêncio mais próximo e mais espesso. “Mas você”, diz 

Jeanne absurdamente, “então você...” 

 

Roland toma um gole de conhaque. Sempre gostou de 

escolher as palavras, evitar os diálogos supérfluos. Jeanne 

repetirá duas, três vezes cada frase, acentuando-as de maneira 

diferente; que fale, que repita, enquanto ele prepara o mínimo 

de respostas sensatas que ponham ordem nesse lamentável 

arrebatamento. Respirando com força, ele se ergue depois de 

uma negaça e de um avanço lateral; alguma coisa lhe diz que 

desta vez o núbio vai mudar a ordem do ataque, que o tridente 

se adiantará ao lançamento da rede. “Repara bem”, explica 

Licas à sua mulher, “já o vi fazer a mesma coisa em Apta Lulia, 

sempre desorienta o outro.” Defendendo-se mal, enfrentando o 

risco de entrar no campo da rede, Marco se precipita para a 
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frente e só então suspende o escudo para proteger-se do rio 

brilhante que escapa como um raio da mão do núbio. Consegue 

deter a borda da rede, mas o tridente golpeia embaixo e o 

sangue esguicha da coxa de Marco, enquanto a espada 

demasiado curta ressoa inutilmente contra o rabo do tridente. 

“Eu te disse”, grita Licas. O procônsul olha atentamente para a 

coxa dilacerada, o sangue que se perde nas grevas douradas; 

pensa, quase com pena, que Irene teria gostado de acariciar 

essa coxa, procurar sua pressão e seu calor, gemendo como 

sabe gemer quando ele a aperta para machucá-la. Falará com 

ela ainda nessa noite e será interessante estudar-lhe o rosto, 

procurando o ponto fraco de sua máscara perfeita, que simulará 

indiferença até o fim, assim como agora simula um interesse 

polido na luta que faz vibrar de entusiasmo uma plebe 

subitamente excitada pela iminência do fim. “A sorte o 

abandonou”, diz o procônsul para Irene. “Sinto-me quase 

culpado por tê-lo trazido a esta arena de província; bem se vê 

que algo dele ficou em Roma.” “O resto ficará aqui, com o 

dinheiro que apostei”, ri Licas. “Por favor, não fiques assim” diz 

Roland, “é um absurdo continuar falando no telefone quando 

podemos ver-nos esta noite. Repito: Sônia precipitou-se, eu 

queria te evitar esse golpe.” A formiga cessou de ditar seus 

números e as palavras de Jeanne se ouviam de forma diferente; 

não há lágrimas em sua voz, o que surpreende Roland, que 

preparou as frases prevendo uma avalanche de recriminações. 

“Evitar o golpe?, diz Jeanne. “Mentindo, é claro, enganando-me 

mais uma vez”, Roland suspira, evita as respostas que poderiam 

prolongar o aborrecido diálogo até o bocejo. “Sinto muito, mas 

se continuares assim prefiro desligar”, diz, e pela primeira vez 

há na sua voz um tom afável. “Será melhor que eu vá te ver 

amanhã, que diabo, no fim das contas somos seres civilizados.” 
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De muito longe a formiga dita: oitocentos e oitenta e oito. “Não 

venhas”, diz Jeanne, e é divertido escutar as palavras se 

misturando com as cifras, não oitocentos venhas e oitenta e oito, 

“Não venhas nunca mais, Roland”. O drama, as prováveis 

ameaças de suicídio, o tédio como ocorreu com Marie José, 

como aconteceu com todas as que fazem de tudo uma tragédia. 

“Não seja boba”, aconselha Roland, “amanhã você 

compreenderá melhor, é preferível assim para nós dois.” Jeanne 

cala, a formiga dita algarismos redondos: cem, quatrocentos, 

mil. “Bem , até amanhã”, diz Roland, admirando o vestido de 

Sônia, que acaba de abrir a porta e parou com ar entre inquiridor 

e brincalhão. “Não perdeu tempo em ligar”, diz Sônia deixando 

a bolsa e uma revista. “Até amanhã, Jeanne”, repete Roland. O 

silêncio na linha parece estender-se como um arco, até que é 

cortado em seco por uma cifra distante, novecentos e quatro. 

“Chega de ditar esses números idiotas”, grita Roland com toda 

força, e antes de tirar o fone do ouvido chega a escutar o clique 

no outro extremo, o arco que solta sua flecha inofensiva. 

Paralisado, sabendo-se incapaz de evitar a rede que não tardará 

em envolvê-lo, Marco enfrenta o gigante núbio, a espada curta 

demais, imóvel no extremo do braço estendido. O núbio afrouxa 

a rede, uma, duas vezes, recolhe-a procurando posição mais 

favorável, a faz ainda girar como se quisesse prolongar os gritos 

do público que o incita a acabar logo com seu rival, e abaixa o 

tridente enquanto corre para o lado e dá mais impulso ao golpe. 

Marco vai ao encontro da rede com o escudo ao alto, e é uma 

torre que se desmorona contra uma massa negra, a espada se 

afunda em algo que, mais em cima, uiva; a areia entra-lhe pela 

boca e pelos olhos, a rede cai, inútil, sobre o peixe que se afoga. 
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Ele aceita indiferente as carícias, incapaz de perceber 

que a mão de Jeanne treme um pouco e começa a ficar 

fria.Quando os dedos deslizam por sua pele e se detêm, 

cravando-se numa crispação instantânea, o gato se queixa, 

petulante; depois cai de costas e mexe as patas na atitude de 

expectativa que sempre faz Jeanne rir, mas não agora, sua mão 

continua imóvel junto do gato, apenas um dedo procura ainda o 

calor de sua pele, percorre-a ligeiramente antes de deter-se, 

outra vez, entre o lado morno e o vidro de comprimidos que rolou 

até ali. Atingindo em pleno estômago o núbio grita, jogando-se 

para trás, e nesse último instante é que a dor se transforma 

numa chama de ódio, toda a força que foge de seu corpo se 

concentra no braço para afundar o tridente nas costas de seu 

rival, de barriga para baixo. Cai sobre o corpo de Marco e as 

convulsões o fazem rolar de lado; Marco move lentamente um 

braço, cravado na areia como um enorme inseto brilhante. 
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| 
(...) 

“Não é freqüente”, diz o procônsul 

virando-se em direção de Irene, “que 

dois gladiadores dessa categoria se 

matem mutuamente. Estamos de 

parabéns por termos visto um 

espetáculo raro. Esta noite escreverei a 

meu irmão para consolá-lo de seu 

aborrecido casamento.” (...) 

| 
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(...) 

Irene vê mover-se o braço de Marco, um lento movimento 

inútil como se quisesse arrancar o tridente enterrado nos rins. 

Imagina o procônsul nu na arena, com o mesmo tridente fincado 

até a haste. Mas o procônsul não mexeria o braço, com aquela 

última dignidade; berraria esperneando como uma lebre, pediria 

desculpas a um público indignado. Aceitando a mão que seu 

marido lhe estende para ajudá-la a levantar-se, acede mais uma 

vez; o braço parou de mexer, a única coisa que resta fazer é 

sorrir, refugiar-se na inteligência. O gato não parece gostar da 

imobilidade de Jeanne, continua deitado de costas esperando 

uma carícia; depois, como se o incomodasse esse dedo contra 

a pele do flanco, mia desafinadamente e faz meia-volta para 

afastar-se, já esquecido e sonolento. 

“Desculpa por vir a esta hora”, diz Sônia. “Vi teu carro na 

porta, e não resisti à tentação. Ela telefonou, não foi? Roland 

procura um cigarro. “Fizeste mal”, diz. “Supõe-se que essa tarefa 

cabe aos homens; afinal fiquei dois anos com Jeanne e ela é 

uma boa moça.” “Ah, mas o prazer”, diz Sônia servindo-se um 

conhaque. “Nunca pude lhe perdoar o fato de ser tão inocente, 

não há nada que me irrite mais. Se eu te dissesse que no 

começo ela ria, achando que era brincadeira.” Roland olha o 

telefone, pensa na formiga. Agora Jeanne telefonará 

novamente, vai ser desagradável porque Sônia se sentou perto 

dele e lhe acaricia o cabelo, enquanto folheia uma revista 

literária como se procurasse ilustrações. “Fizeste mal” repete 

Roland, atraindo Sônia. “Por chegar a esta hora?”, ri Sônia, 

cedendo às mãos que procuram desajeitadamente o primeiro 

fecho. O véu roxo cobre os ombros de Irene, que está de costas 

para o público, à espera de que o procônsul cumprimente pela 
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última vez. Já se mistura às ovações um rumor de multidão em 

movimento, a corrida precipitada dos que tratam de adiantar-se 

à saída e chegar às galerias inferiores. Irene sabe que os 

escravos estarão arrastando os cadáveres, e não se volta para 

trás; agrada-lhe pensar que o procônsul aceitou o convite de 

Licas para a ceia em sua vila, à beira do lago, onde o ar da noite 

a ajudará a esquecer o cheiro da plebe, os últimos gritos, um 

braço a se mover lentamente como se acariciasse a terra. Não 

será difícil esquecer, embora o procônsul a castigue com a 

evocação detalhada de tanto passado que o inquieta; um dia, 

Irene poderá encontra a maneira de que também ele esqueça 

para sempre, e as pessoas o considerem simplesmente morto. 

“Vais ver o que o nosso cozinheiro inventou”, exclama a mulher 

de Licas. “Restituiu o apetite de meu marido e de noite...” Licas 

ri e cumprimenta os amigos, esperando que o procônsul abra o 

caminho em direção à galeria, após uma última saudação, que 

se faz tardar como se sentisse prazer em continuar olhando para 

a arena onde atrelam e arrastam os cadáveres. “Estou tão feliz”, 

exclama Sônia apoiando o rosto no peito de Roland meio 

adormecido. “Não fale assim”, murmura Roland, “a gente 

sempre pensa que é uma amabilidade.” “Você não acredita em 

mim?”, ri Sônia. “Sim, mas não quero que você fale agora, 

vamos fumar.” Procura na mesa baixa até encontrar os cigarros, 

coloca um nos lábios de Sônia, aproxima o seu, acende-os ao 

mesmo tempo. Apenas se olham, sonolentos, e Roland agita o 

fósforo e o põe na mesa, onde, em alguma parte, há um cinzeiro. 

Sônia é a primeira a adormecer e ele lhe tira, bem devagar, o 

cigarro da boca, junta-o ao seu e os abandona na mesa, 

escorregando de encontro a Sônia num sono pesado e sem 

imagens. O lenço de gaze arde sem chamas na borda do 

cinzeiro, chamuscando-se lentamente, cai no tapete junto ao 
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monte de roupa e a uma taça de conhaque. Parte do público 

esbraveja e se amontoa nas grades inferiores, o procônsul 

cumprimentou mais uma vez e faz um sinal à sua guarda para 

que lhe abram passagem. Licas, o primeiro a compreender, 

mostra-lhe o pano mais distante do velho toldo que começa a 

desprender-se, enquanto uma chuva de fagulhas cai sobre o 

público que procura, atropelando-se, as saídas. Gritando uma 

ordem, o procônsul empurra Irene, sempre de costas e imóvel. 

“Depressa, antes que se amontoem na galeria de baixo”, grita 

Licas, precipitando-se na frente de sua mulher. Irene é a primeira 

a sentir o cheiro do óleo fervendo, o incêndio dos depósitos 

subterrâneos; atrás, o toldo cai em cima dos que tratam de abrir 

caminho, numa massa de corpos misturados que obstruem as 

galerias estreitas demais. Há os que pulam para a arena, às 

centenas, procurando outras saídas, mas a fumaça do óleo 

apaga as imagens, um pedaço de pano flutua no extremo das 

chamas e cai sobre o procônsul antes que ele consiga amparar-

se na passagem que conduz à galeria imperial. Irene torna a 

escutar-lhe o grito, arranca-lhe o pano chamuscado, segurando-

o delicadamente nos dedos. “Não conseguiremos sair”, exclama, 

“eles estão amontoados lá embaixo feito animais.” Então Sônia 

grita, tentando livrar-se do braço ardente que a envolve durante 

o sono, e seu primeiro grito se confunde com o de Roland que, 

em vão, tenta levantar-se, sufocado pela fumaça negra. Ainda 

continuam gritando, com voz cada vez mais fraca, quando o 

carro dos bombeiros entra a toda velocidade pela rua cheia de 

curiosos. “Foi no décimo andar”, diz o tenente. “Vai ser difícil, 

temos vento norte. Vamos.” 

  



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
CORTÁZAR, Julio. Todos os Fogos o Fogo. Todos os Fogos o Fogo. 2018. 21 páginas. 

21 

 

 

 

 

Visite nosso site! 

confrariadaslagartixas.com 

 

e siga-nos nas redes sociais! 

@confrariadaslagartixas 

http://www.confrariadaslagartixas.com/

