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D emoradamente ele a examinava pelo 

espelho. “Está mais magra, pensou. Mas está mais bonita.” 

Quando a visse, Roberto também pensaria o mesmo, “Está mais 

bonita assim”.  

Que iria acontecer? Tomás desviou o olhar para o chão. 

Pressentia a cena e com que nitidez: com naturalidade Roberto 

a levaria para a varanda e ambos se debruçariam no gradil. De 

dentro da casa iluminada, os sons do piano. E ali fora, no terraço 

deserto, os dois muito juntos se deixariam ficar olhando a noite. 

Conversariam? Claro que sim, mas só nos primeiros momentos. 
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Logo atingiriam aquele estado em que as palavras são demais. 

Quietos e tensos, mas calados na sombra. Por quanto tempo? 

Impossível dizer, mas o certo é que ficariam sozinhos uma parte 

da festa, apoiados no gradil dentro da noite escura. Só os dois, 

lado a lado, em silêncio. O braço dele roçando no braço dela. O 

piano. 

- Tomás, você está se sentido bem? Que é, Tomás? 

Ele estremeceu. Agora era Lavínia que o examinava pelo 

espelho. 

- Eu? Não, não se preocupe – disse ele, passando a mão 

pelo rosto. – Preciso fazer a barba... 

Tomás, você não me respondeu – insistiu ela. Você está 

bem? 

- Claro que estou bem. 

A ociosidade, a miserável ociosidade daqueles 

interrogatórios. “Você está bem?” O sorriso postiço. “Estou 

bem.” A insistência era necessária. “Bem mesmo?” Oh, Deus. 

“Bem mesmo.” A pergunta exasperante: Você quer alguma 

coisa?”. A resposta invariável: “Não quero nada.” 

“Não quero nada, isto é, quero viver. Apenas viver, minha 

querida, viver...” Com um movimento brando, ele ajeitou a 

cabeça no espaldar da poltrona. Parecia simples, não? Apenas 

viver. Esfregou a face na almofada de crochê. Relaxou os 

músculos. Uma ligeira vertigem turvou-lhe a visão. Fechou os 

olhos quando as tábuas do teto se comprimiram num balanço de 

onda. Esboçou um gesto impreciso em direção à mulher. 
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- Sinto-me tão bem. 

- Pensei que você estivesse com alguma dor. 

- Dor? Não. Eu estava mas era pensando. 

Lavínia penteava os cabelos. Inclinara-se mais sobre a 

mesinha, de modo a poder ver melhor o marido que continuava 

estirado na sua poltrona, colocada um pouco atrás e à direita da 

banqueta na qual ela estava sentada. 

- Pensando em coisas tristes? 

- Não, até que não... – respondeu ele. 

Seria triste pensar, por exemplo, que enquanto ele ia 

apodrecer na terra ela caminharia ao sol de mãos dadas com 

outro? 

Era verdadeiramente espantosa a nitidez com que 

imaginava a cena: o piano inesgotável, o ar morno da noite de 

outubro, tinha ainda que ser outubro com aquele perfume 

indefinível da primavera. A folhagem parada. E os dois, ombro a 

ombro, palpitantes e controlados, olhos fixos na escuridão. 

“Lavínia e Roberto já foram embora?”, perguntaria alguém num 

sussurro. A resposta sussurrante, pesada de reticências: “Estão 

lá fora na varanda”. 

Cruzando os braços com um gesto brusco, ele esfregou 

o pijama nas axilas molhadas. Disfarçou o gesto e ali ficou 

alisando as axilas, como se sentisse uma vaga coceira. Cerrou 

os dentes. Por que nenhum convidado entrava naquele terraço? 

Por que não se rompiam, com estrépito, as cordas do piano? Ao 

menos – ao menos! – por que não desabava uma tempestade? 
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- A noite está firme? 

- Firmíssima. Até lua tem. 

Ele riu: 

- Imagine, até isso. 

Lavínia apoiou o queixo nas mãos entrelaçadas. Lançou-

lhe um olhar inquieto. 

- Tomás, que mistério é esse? 

- Não tem mistério nenhum, meu amor. Ao contrário, tudo 

me parece tão simples. Mas vamos, não se importe comigo, 

estou brincando com minhas ideias, aquela brincadeira de ideias 

conexas, você sabe... - Teve uma expressão sonolenta. – Mas 

você não vai se atrasar? Me parece que a reunião é às nove. 

Não é às nove? 

- Ai! Essa reunião. Estou com tanta vontade de ir como 

de me enforcar naquela porta. Vai ser uma chatice, Tomás, as 

reuniões lá sempre são chatíssimas, tudo igual, os sanduíches 

de galinha, o uísque ruim, o ponche doce demais... 

- E Chopin, o Bóris não falha nunca. De Chopin você 

gosta. 

- Ah, Tomás, não começa. Queria tanto ficar aqui com 

você. 

Era verdade, ele preferia ficar, ela ainda o amava. Um 

amor meio esgarçado, sem alegria. Mas ainda amor. Roberto 

não passava de uma nebulosa imprecisa e que só seus olhos 

assinalaram a distância. No entanto, dentro de algumas horas, 

na aparente candura de uma varanda... Os acontecimentos se 

precipitando com uma rapidez de loucura, força de pedra que 
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dormiu milênios e de repente estoura na avalancha. E estava em 

suas mãos impedir. Crispou-as dentro do bolso do roupão. 

- Quero que você se distraia, Lavínia, sempre será mais 

divertido do que ficar aqui fechada. E depois, é possível que 

desta vez não seja assim tão igual, Roberto deve estar lá. 

- Roberto? 

- Roberto, sim. 

Ela teve um gesto brusco. 

- Mas Roberto está viajando. Já voltou? 

- Já, já voltou. 

- Como é que você sabe? 

- Ele telefonou outro dia, tinha me esquecido de dizer. 

Telefonou, queria nos visitar. Ficou de aparecer uma noite 

dessas. 

(...) 
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Sr. Fábio, o porteiro disse pelo interfone. Fui até a porta. Antes  

 

 

 

 

| 

- Imagine... – murmurou ela, 

voltando-se de novo para o espelho. Com 

um fino pincel, pôs-se a delinear os olhos. 

Falou devagar, sem mover qualquer 

músculo da face. – Já faz mais de um ano 

que ele sumiu. 

| 
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(...) 

- É, faz mais de um ano. 

Paciente Roberto. Pacientíssimo Roberto. 

- E não se casou por lá? 

Ele tentou vê-la através do espelho, mas agora ela 

baixara a cabeça. Mergulhava a ponta do pincel no vidro. 

Repetiu a pergunta: 

- Ele não se casou por lá? Hein? ... Não se casou, 

Tomás? 

- Não, não se casou. 

- Vai acabar solteirão. 

Tomás teve um sorriso lento. Respirou penosamente, de 

boca aberta. E voltou o rosto para o outro lado. “Meu Deus.” 

Apertou os olhos que foram se reduzindo, concentrados no vaso 

de gerânios no peitoril da janela. “Eles sabem que nem chegarei 

a ver este botão desabrochar.” Estendeu a mão ávida em 

direção à planta, colheu furtivamente alguns botões. 

Esmigalhou-os entre os dedos. Relaxou o corpo. E cerrou os 

olhos, a fisionomia em paz. Falou num tom suave. 

- Você vai chegar atrasada. 

- Melhor, ficarei menos tempo. 

- Vai me dizer depois se gostou ou não. Mas tem que 

dizer mesmo. 

- Digo sim. 
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Depois ela não lhe diria mais nada. Seria o primeiro 

segredo entre os dois, a primeira névoa baixando densa, mais 

densa, separando-os como um muro embora caminhassem lado 

a lado. Viu-a perdida em meio da cerração, o rosto indistinto, a 

forma irreal. Encolheu-se no fundo da poltrona, uma mão 

escondida na outra, caramujo gelado rolando na areia, solidão, 

solidão. “Lavínia, não me abandone já, deixe ao menos eu partir 

primeiro...” Retesou o tronco, levantou a cabeça. Era cruel. “Não 

podem fazer isso comigo, eu ainda estou vivo, ouviram bem? 

Vivo!” 

- Ratos. 

- Que ratos? 

- Ratos, querida, ratos – disse e sorriu da própria voz 

aflautada. – Já viu um rato bem de perto? Tinha muito rato numa 

pensão onde morei. De dia ficavam enrustidos, mas de noite se 

punham insolentes, entravam nos armários, roíam o assoalho, 

roque-roque... Eu batia no chão para eles pararem e nas 

primeiras vezes eles pararam mesmo, mas depois foram se 

acostumando com minhas batidas e no fim eu podia atirar até 

uma bomba que continuavam roque-roque-roque-roque... Mas 

aí eu também já estava acostumado. Uma noite um deles andou 

pela minha cara. 

As patinhas são frias. 

- Que coisa horrível, Tomás! 

- Há piores.  
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A varanda. Lá dentro, o piano, sons melosos escorrendo 

num Chopin de bairro, as notas se acavalando no desfibramento 

de quem pede perdão, “Estou tão destreinado, esqueci tudo!”. O 

incentivo ainda mais torpe, “Ora, está bom, continue!”. Mas nem 

de rastros os sons penetravam realmente no silêncio da 

varanda, silêncio conivente isolando os dois numa aura espessa, 

de se cortar com faca. Então Roberto perguntaria naquele tom 

interessado, tão fraterno: “E o Tomás?”. O descarado. A espera 

da resposta inevitável, o crápula. A espera da confissão que nem 

a si mesma ela tivera coragem de fazer: “Está cada vez pior”. 

Ele pousaria de leve a mão no seu ombro, como a lhe dizer: “Eu 

estou ao seu lado, conte comigo”. Mas não lhe diria isso, não lhe 

diria nada, ah, Roberto era oportuno demais para dizer qualquer 

coisa, ele apenas pousaria a mão no ombro dela e com esse 

gesto estaria dizendo tudo, “Eu te amo, Lavínia, eu te amo”. 

- Vou molhar os cabelos, estão secos como palha – 

queixou-se ela. E voltou-se para o homem: - Tomás, que tal um 

copo de leite? 

Leite. Ela lhe oferecia leite. Contraiu os maxilares. 

- Não quero nada. 

Diante do espelho, ela deslizou os dedos pelo corpo, 

arrepanhando o vestido nos quadris. Parecia desatenta, 

fatigada. 

- Está largo demais, quem sabe é melhor ir com o verde? 

- Mas você fica melhor de preto – disse ele passando a 

ponta da língua pelos lábios gretados. 
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Roberto gostaria de vê-la assim, magra e de preto, 

exatamente como naquele jantar. Ela nem se lembrava mais, 

pelo menos ainda não se lembrava, mas ele revia como se 

tivesse sido na véspera aquela noite havia quase dez anos. 

Dois dias antes do casamento. Lavínia estava assim 

mesmo, toda vestida de preto. Como única jóia, trazia seu colar 

de pérolas, precisamente aquele que estava ali, na caixa de 

cristal. Roberto fora o primeiro a chegar. Estava eufórico: “Que 

elegância, Lavínia! Como lhe vai bem o preto, nunca te vi tão 

linda. Se eu fosse você, faria o vestido de noiva preto. E estas 

pérolas? Presente do noivo?”. Sim, parecia satisfeitíssimo, mas 

no fundo do seu sorriso, sob a frivolidade dos galanteios, lá no 

fundo, só ele, Tomás, adivinhava qualquer coisa de sombrio. 

Não, não era ciúme nem propriamente mágoa, mas qualquer 

coisa assim com o sabor sarcástico de uma advertência, “Fique 

com ela, fique com ela por enquanto. Depois veremos”. Depois 

era agora. 

A varanda, floreios de Chopin se diluindo no silêncio, 

vago perfume de folhagem, vago luar, tudo vago. Nítidos, só os 

dois, tão nítidos. Tão exatos. A conversa fragmentada, mariposa 

sem alvo deixando aqui e ali o pólen de prata das asas, E aquele 

jantar, hein, Lavínia?”. Ah, aquele jantar. “Foi há mais de dez 

anos, não foi?” Ela demoraria para responder. “No final, você 

lembra?, recitei Geraldy. Eu estava meio bêbado, mas disse o 

poema inteiro, não encontrei nada melhor para te saudar, 

lembra?” Ela ficaria séria. E, um tanto perturbada, levaria a mão 

ao colar de pérolas, gesto tão seu quando não sabia o que dizer: 
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tomava entre os dedos a conta maior do fio e ficava a rodá-la 

devagar. Sim, como não? Lembrava-se perfeitamente, só que o 

verso adquiria agora um novo sentido, não, não era mais o 

cumprimento galante para arreliar o noivo. Era a confissão 

profunda, grave: “Se eu te amasse, se tu me amasses, como nós 

nos amaríamos!”. 

- Podia usar o cinto – murmurou ela, voltando a apanhar 

o vestido nas costas. Dirigiu-se ao banheiro – Paciência, 

ninguém vai reparar muito em mim. 

“Só Roberto”, ele quis dizer. Esfregou vagarosamente as 

mãos. Examinou as unhas. “Têm que estar muito limpas”, 

lembrou entrelaçando os dedos. Levou as mãos ao peito e 

vagou o olhar pela mesa: a esponja, o perfume, a escova, os 

grampos, o colar de pérolas... Através do vidro da caixa, ele via 

o colar. Ali estavam as pérolas que tinham atraído a atenção do 

Roberto, rosadas e falsas, mas singularmente brilhantes. 

Voltando ao quarto, ela poria o colar, distraída, inconsciente 

ainda de tudo quanto a esperava. No entanto, se lhe pedisse, 

“Lavínia, não vá”, se lhe dissesse isto uma única vez, “não vá, 

fica comigo!”. 

Vergou o tronco até tocar o queixo nos joelhos, o suor 

escorrendo ativo pela testa, pelo pescoço, a boca retorcida, 

“Meu Deus!”. O quarto rodopiava e numa das voltas sentiu-se 

arremessado pelo espaço, uma pedra subindo aguda até o limite 

do grito. E a queda desamparada no infinito, “Lavínia, 

Lavínia!...”. Fechou os olhos e tombou no fundo da poltrona, tão 

gelado e tão exausto que só pôde desejar que Lavínia não 

entrasse naquele instante, não queria que ela o encontrasse 

assim, a boca ainda escancarada na convulsão da náusea. 
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Puxou o xale até o pescoço. Agora era o cansaço atroz que o 

fazia sentir-se uma coisa miserável, sem forças sequer para 

abrir os olhos, “Meu Deus”. Passou a mão na testa, mas a mão 

também estava úmida. “Meu Deus meu Deus meu Deus”, ficou 

repetindo meio distraidamente. Esfregou as mãos no tecido 

esponjoso da poltrona, acelerando o movimento. Ninguém podia 

ajudá-lo, ninguém. Pensou na mãe, na mulherzinha raquítica e 

esmolambada que nada tivera na vida, nada a não ser aqueles 

olhos poderosos, desvendadores. Dela herdara o dom de 

pressentir. “Eu já sabia”, ela costumava dizer quando vinham lhe 

dar as notícias. “Eu já sabia”, ficava repetindo obstinadamente, 

apertando os olhos de cigana. “Mas, se você sabia, por que 

então não fez alguma coisa para impedir?!”, gritava o marido a 

sacudi-la como um trapo. Ela ficava menorzinha nas mãos do 

homem, mas cresciam assustadores os olhos de ver na 

distância. “Fazer o quê? Que é que eu podia fazer senão 

esperar?” 

(...)  
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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  

| 

(...) 

“Senão esperar”, murmurou ele, voltando 

o olhar para o fio de pérolas enrodilhado 

na caixa. Ficou ouvindo a água 

escorrendo na torneira.   (...) 

| 
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(...)  

- Você vai chegar atrasada! 

O jorro foi interceptado pelo dique do pente. 

- Não tem importância, amor. 

Num movimento ondulante, ele se pôs na beirada da 

poltrona, o tronco inclinado, o olhar fixo. 

- Está se esmerando, não? 

- Nada disso, é que não acerto com o penteado. 

- Seus grampos ficaram aqui. Você não quer os 

grampos? – disse ele. E num salto aproximou-se da mesa, 

apanhou o colar de pérolas, meteu-o no bolso e voltou à 

poltrona. – Não vai precisar de grampos? 

- Não, já acabei, até que ficou melhor do que eu 

esperava. 

Ele respirou de boca aberta, arquejante. Sorriu quando a 

viu entrar. 

- Ficou lindo. Gosto tanto quando você prende o cabelo. 

- Não vejo é o meu colar – murmurou ela abrindo a caixa 

de cristal. Franziu as sobrancelhas. – Parece que ainda agora 

estava por aqui. 

- O de pérolas? Parece que vi também. Mas não está 

dentro da caixa? 

- Não, não está. Que coisa mais misteriosa! Eu tinha 

quase certeza... 
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Agora ela revolvia as gavetas. Abriu caixas, apalpou os 

bolsos das roupas. 

- Não se preocupe com isso, meu bem, você deve ter 

esquecido em algum lugar. Já é tarde, procuraremos amanhã – 

disse ele, baixando os olhos. Brincou com o pingente da cortina. 

– Prometi te dar um colar verdadeiro, lembra, Lavínia? E nunca 

pude cumprir a promessa. 

Ela remexia as gavetas da cômoda. Tirou a tampa de 

uma caixinha prateada, despejou-a e ficou olhando para o fundo 

de veludo da caixa vazia. 

- Eu tinha ideia que... – Voltou até a mesa, abriu 

pensativa o frasco de perfume, umedeceu os dedos. Tapou o 

frasco e levou a mão ao pescoço. – Mas não é mesmo incrível? 

- Decerto você guardou noutro lugar e esqueceu. 

- Não, não ele estava por aqui, tenho quase certeza de 

que há pouco... – Sorriu voltando-se para o espelho. Interrogou 

o espelho. – Ou foi mesmo noutro lugar? Ah! lá sei – suspirou 

apanhando a carteira. Escovou com cuidado a seda já puída. – 

Que pena, o colar faz falta quando ponho este vestido, nenhum 

outro serve, só ele. 

- Faz falta, sim – murmurou Tomás, segurando com 

firmeza o colar no fundo do bolso. E riu. – Que loucura. 

- Hum? Que foi que você disse? 

Tudo ia acontecer como ele previra, tudo ia se desenrolar 

com a naturalidade do inevitável, mas alguma coisa ele 

conseguira modificar, alguma coisa ele subtraíra da cena e 

agora estava ali na sua mão: um acessório, um mesquinho 
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acessório mas indispensável para completar o quadro.Tinha a 

varanda, tinha Chopin, tinha o luar, mas faltavam as pérolas. 

Levantou a cabeça. 

- Como pode ser, Tomás? Posso jurar que vi por aqui 

mesmo. 

- Vamos, meu bem, não pense mais nisso. Umas pobres 

pérolas. Ainda te darei pérolas verdadeiras, nem que tenha que 

ir buscá-las no fundo do mar! 

Ela afagou-lhe os cabelos. Ajeitou o xale para cobrir-lhe 

os pés e animou-se também. 

- Pérolas da nossa ilha, Tomás? 

- Da nossa ilha. Um colar compridíssimo, milhares e 

milhares de voltas. 

Baixando os olhos brilhantes de lágrimas, ela inclinou-se 

para beijá-lo. 

- Não demoro. 

Quando a viu desaparecer, ele tirou o colar do bolso. 

Apertou-o fortemente, tentando triturá-lo, mas ao ver que as 

pérolas resistiam, escapando-lhe por entre os dedos, sacudiu-

as com violência na gruta da mão. O entrechocar das contas 

produzia um som semelhante a uma risada. Sacudiu-as mais e 

riu, era como se tivesse prendido um duendezinho que agora se 

divertia em soltar risadinhas rosadas e falsas. Ficou sacudindo 

as pérolas, levando-as junto do ouvido. “Peguei-o, peguei-o”, 

murmurou soprando maliciosos pelo vão das mãos em concha. 

Ergueu-se e ficou sério, os olhos escancarados, voltado para o 

ruído do portão de ferro se fechando. 
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- Lavínia! Lavínia! – ele gritou correndo até a janela. 

Abriu-a. – Lavínia, espere! 

Ela parou no meio da calçada e ergueu a cabeça, 

assustada. Retrocedeu. Ele teve um olhar tranquilo para a 

mulher banhada de luar. 

- Que foi, Tomás? Que foi? 

- Achei seu colar de pérolas. Tome – disse, estendendo 

o braço. 

Deixou que o fio lhe escorresse por entre os dedos. 

 

 
 

*** 
 
 

(próximo conto abaixo) 
 

  



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
TELLES, Lygia Fagundes. As Pérolas | A Chave. Antes do Baile Verde. 2018. 35 páginas. 

19 

 

  

A CHAVE 

CONTO 

LYGIA FAGUNDES TELLES 

 

 

 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
TELLES, Lygia Fagundes. As Pérolas | A Chave. Antes do Baile Verde. 2018. 35 páginas. 

20 

 

 

 

 

 

A gora era tarde para dizer que não ia, 

agora era tarde. Deixara que as coisas se adiantassem muito, 

se adiantassem demais. E então? Então teria que trocar a paz 

do pijama pelo colarinho apertado, o calor das cobertas pela 

noite gelada, como nos últimos tempos as noites andavam 

geladas! País tropical... Tropical, onde? “Foi-se o tempo”, 

resmungou em meio de um bocejo. Devia haver no inferno o 

círculo social, aparentemente o mais suportável de todos, mas 

só na aparência. Homens e mulheres com roupa de festa, 

andando de um lado para outro, falando, andando, falando, 

exaustos e sem poder descansar numa cadeira, bêbados de 

sono e sem poder dormir, os olhos abertos, a boca aberta, 

sorrindo, sorrindo, sorrindo... O círculo dos superficiais, dos tolos 

engravatados, embotinados, condenados a ouvir e a dizer 
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besteiras por toda a eternidade. “Amém”, sussurrou 

distraidamente. Cerrou os olhos. Cerrou a boca. Mas por que 

essa festa? “Estou exausto, compreende? Exausto!”, quis gritar, 

enquanto batia com os punhos fechados na almofada da 

poltrona. Voltou para a mulher o olhar suplicante, “Então não 

compreende? Exausto...”. 

- Tom! Que tal se você já começasse a se vestir? 

Claro que não compreendia nada, a cretina. Festa, festa, 

festa! O dia inteiro e a noite inteira era só festa, era vestir e 

desvestir para se vestir em seguida, “Depressa que estamos 

atrasados!”. Atrasados... Ter que se barbear, escolher a gravata, 

encolher a barriga, obrigando-a a se refugiar no primeiro espaço 

vago, aquela pobre, aquela miserável barriga que não tinha 

nunca o direito de ficar à vontade, nem isso! E armar a 

expressão cordial e ficar sorrindo até às cinco da manhã, os 

olhos escancarados, aqueles olhos mortos de sono!... Mas por 

quê? Cadelas. Não passavam todas de umas grandes cadelas 

inventando jantar após jantar para se exibirem. 

- Feito putas. 

- Que foi que você disse, Tom? – perguntou a mulher 

entrando no quarto. Vestia apenas uma ligeira combinação de 

seda preta, mais renda do que seda.  – Deu agora para falar 

sozinho? 

Teve um sorriso. Mas assim que a mulher desviou o 

olhar, sua fisionomia ficou novamente pesada. Recostou a 

cabeça na poltrona, relaxou os músculos. E bocejou, 

distendendo as pernas. Se pudesse dormir ao menos aquela 

noite, enfiar-se na cama com uma botija, uma delícia de botija, 

criando assim aquela atmosfera terna entre seu corpo e as 
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cobertas... Ô! A melhor coisa do mundo era mesmo dormir, 

afundar como uma âncora na escuridão, afundar até ser a 

própria escuridão, mais nada. Antes, o copo de leite quente, 

bastante açúcar. 

- Li numa revista que as mulheres que não dormem no 

mínimo dez horas por noite acabam com celulite antes dos trinta 

anos. 

Ela escovava os cabelos. Deteve a escova no ar, abriu a 

cortina espessa da cabeleira e espiou. Tirou um fio de cabelo da 

escova. Deixou-o cair. 

- Celulite? 

- Foi o que eu li. 

- Bobagem! Depois, isso não me atinge, tenho a carne 

duríssima, olha aí – acrescentou ela, estendendo a perna nua 

até a poltrona. – Pegue para ver... Tem mulheres que a carne é 

mole que nem manteiga, mas a minha parece madeira, olha aí! 

Ele tocou com as pontas dos dedos na longa perna 

bronzeada. Concordou, afetando espanto. E voltou para a janela 

o olhar enevoado. A quantidade de homens que daria tudo só 

para ver aquelas pernas. As famosas pernas. Besteira, onda. 

Baixou o olhar para os próprios pés. Com aquelas meias, 

pareciam pés de um rapaz, ela gostava das cores fortes. 

Francisca preferia cores modestas, mas Magô era jovem e os 

jovens gostam das cores, principalmente os jovens que vivem 

em companhia de velhos. E que desejam disfarçar esses velhos 

sob artifícios ingênuos como meias de cores berrantes, camisas 

esportivas, gravatas alegres, alegria, meus velhinhos, alegria! 

Dia virá em que ela vai querer que eu pinte o cabelo. 
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- Mas por que esse jantar agora? 

- Ora, por quê! Acho que a Renata quer exibir o nariz 

novo, ela está de nariz novo, você já viu? 

- Já. Ficou pavorosa. 

- Você acha mesmo? – espantou-se Magô. Teve um 

risinho. – O médico cortou demais, foi isso. 

- Não sei por que tanto jantar sem motivo nenhum. 

- Mas precisa haver motivo especial para um jantar? – 

perguntou ela inclinando-se. Recomeçou a escovar 

vigorosamente os cabelos. – E depois, estamos disponíveis, não 

estamos? 

Disponíveis. E como se exprimia bem, a sonsa. Contudo, 

há alguns anos, que enternecedor vê-la roendo as unhas 

quando se intimidava. Ou morder o lábio quando não sabia o 

que dizer. E nunca sabia o que dizer. “Vai desabrochar nas 

minhas mãos”, pensou emocionado até às lágrimas. 

Desabrochara, sem dúvida. Lançou-lhe um olhar. “Mas não 

precisava ter desabrochado tanto assim.” 

Com um gesto lento, abotoou a gola do pijama. Levantou 

os ombros. 

- Como esfriou.  

Ela atirou a cabeleira para trás. Passou creme nas 

pernas, nos pés. Em seguida, devagar, voluptuosamente 

esfregou as solas dos pés no tapete. 

- Sabe que não sinto frio? Já estamos no inverno? 

- Em pleno. 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
TELLES, Lygia Fagundes. As Pérolas | A Chave. Antes do Baile Verde. 2018. 35 páginas. 

24 

- Pois não sinto frio nenhum. 

- Acredito – murmurou ele seguindo-a com o olhar. 

Descalça, seminua e radiosa como se estivesse debaixo 

do sol. Tanta energia, meu Deus. Havia nela energia em 

excesso, ai! A exuberância dos animais jovens, cabelos demais, 

dentes demais, gestos demais, tudo em excesso. Eram 

agressivos até quando respiravam. Podia quebrar uma perna. 

Mas não quebrava, naquela idade os ossos deviam ser de aço. 

Bocejou. 

Ela agora passava creme no rosto, podia ver-lhe os 

dedos untados indo e vindo em movimentos circulares. Não 

precisava dormir? Não, não precisava e quando dormia, 

acordava impaciente, aflita por recuperar o tempo desperdiçado 

no sono. A perna quebrada seria uma solução... 

- Tom querido, você está cochilando! Quer um drinque 

para animar? 

(...) 
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| 

(...) 

Ele escondeu as mãos nos bolsos do 

pijama. Abriu com esforço os olhos que 

lacrimejavam. “Não quero beber, quero 

dormir!”, teve vontade de gritar. Sorriu 

com doçura.   (...) 

| 
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(...) 

- Não, Magô, hoje não quero beber nada. 

- Se você tomasse um drinque, aposto que se animaria! 

- Mas estou animadíssimo... 

Ela despejou água-de-colônia nas mãos. Abanou-as em 

seguida para secá-las. “Sabe que estou olhando e fica então a 

se exibir”, pensou. “Uma exibicionista. Se soubesse a data da 

morte, doaria depressa o esqueleto à Faculdade de Medicina, 

para continuar...” 

- Lasquei duas unhas – lamentou ela inclinando-se para 

calçar as meias. – E não me lembro onde foi. 

Fechou os olhos. As unhas de Francisca eram curtas, 

unhas de mãos eficientes, com uma discreta camada de esmalte 

incolor. Unhas e mãos de velha, incrível como as mãos 

envelheceram antes. Depois foram os cabelos. Podia ter 

reagido. Não reagiu. Parecia mesmo satisfeita em se entregar, 

pronto, agora vou ficar velha. E ficou. Gostava de jogar 

paciência, as mãos muito brancas deslizando pelo baralho. A 

vitrola ligada, discos próprios dos programas da saudade. “Mas, 

Francisca, que horror, esse samba é antiquíssimo, você tem que 

ouvir coisas novas!” Ela sacudia a cabeça, “Não quero, deixa eu 

com as minhas músicas, essas outras me atordoam demais!” 

Tardes de Lindóia. Os jardins, os copinhos, “Esta fonte é 

excelente para reumatismo...”. 

- Tom, que tal? 

Abriu os olhos num estremecimento. 

- O quê?! 
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- Minha peruca! – exclamou Magô contornando com as 

mãos os cabelos. A franja comprida ameaçava entrar-lhe pelos 

olhos bistrados. – Você gosta? 

- Mas por que peruca? Você tem tanto cabelo, menina. 

- Ora, está na moda. E posso variar de penteado, fica 

fácil. 

Molemente ele estendeu o braço até a mesa de 

cabeceira. Apanhou a caixa de cigarros. Estava vazia. Fechou-

a. Melhor, assim fumaria menos. “Na sua idade”, começara o 

médico na última consulta. 

Na sua idade. Inútil esquecer essa idade porque as 

pessoas em redor não esqueciam, há dez anos o pai de Magô 

já viera com isso embora não tivesse coragem de completar a 

frase. “Na sua idade...” Ela também estava na sala, fingindo ler 

uma daquelas infames revistinhas de amor. “Que é que tem na 

minha idade?”, provocara-o. O homem entrelaçou no ventre as 

mãos nodosas. As unhas eram pretas. “O caso é que minha filha 

tem só dezoito anos e o senhor tem quarenta e nove, a diferença 

é muito grande”, ponderara, coçando a cabeça com os dedos 

em garra, exatamente como um macaco se coçaria. “Hoje não 

soma tanto. Mas daqui a dez anos como vai ser?” Ele então 

apanhou a capa. O chapéu. Abriu a porta e teve aquele gesto 

dramático: “Daqui a dez anos o problema de ser corno ou não 

será um problema exclusivamente meu!”. 

- Será que o Fernando vai também? 

- O Freddy? Não tenho a menor ideia. Por quê? 

E já tinha apelido, o pilantra. Freddy. 
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- Por que Freddy? Por que isso? 

- Mas todo mundo só chama ele de Freddy! 

Todo mundo era ela. Gostava de pôr apelidos, vinha logo 

com aquelas intimidades. 

- Não entendo como um tipo desses faz sucesso com as 

mulheres. Analfabeto, gigolô... 

- Gigolô? 

- É o que corre por aí. 

- Ah, Tom, não posso acreditar! 

- Se não é, tem cara. Um pilantra de marca fazendo blu-

blu-blu naquele violãozinho. 

Pensativamente ela calçou os sapatos. 

- Tem uma voz linda. 

- Voz linda, onde? Uma voz de mosquito, a gente precisa 

ficar de lado para poder ouvir alguma coisa. Afeminado... 

Afeminado ou efeminado? Bocejou. Enfim, uma besta 

quadrada. E aquelas idiotas babando de maravilhamento. Tinha 

juventude, mais nada. Crispou os lábios. Tinha juventude. “Ju-

ven-tu-de...”, murmurou voltando o olhar mortiço em direção ao 

espelho. Ela adorava espelhos, dezenas de espelhos por toda a 

casa. Aquele ali então era o pior, aquele apanhava o corpo 

inteiro, sem deixar escapar nada. Com ele aprendera que 

envelhecer é ficar fora de foco: os traços vão ficando imprecisos 

e o contorno do rosto acaba por se decompor como um pedaço 

de pão a se dissolver na água. 

(...)  
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| 

(...) 

- Mas, Tom, você não vai mesmo se vestir? Quase 

nove horas! 

- Fico pronto num instante, enquanto você se pinta 

dá tempo de sobra. 

- E a barba? Não vai fazer? 

- Mas é preciso? – gemeu passando a mão no 

queixo. 

- Já fiz a barba hoje, minha pele está ficando 

escalavrada de tanta gilete. 

- Então vá com essa cara de misericórdia mesmo! 

Já disse, Tom, já disse que você fica abatidíssimo 

com a barba crescida. Parece um velho. 

- Eu sou velho. (...) 

| 
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(...) 

- Ah, lindinho, não fale assim, vamos, levanta, vai fazer 

sua barbinha – pediu ela acariciando-lhe a cabeça. 

- Não. 

- Nunca vi tamanha má vontade, francamente! 

- Fazer o quê nesse jantar, me responda depressa. 

- Comer, ora... 

- Mas se não posso comer nada, tenho o regime. O que 

preciso é de dormir, dormir! 

- Pois durma! 

Encarou-a. Era o que ela queria. 

- Ainda vou ficar pronto antes de você – ameaçou, 

apoiando as mãos na poltrona. 

Chegou a se levantar. E deixou-se cair novamente. 

Fechou os olhos. Bocejou. Contaria até cinco e então se 

levantaria como um raio. Até dez. Esfregou os olhos. 

- Meu Deus. 

- Está com alguma dor, Tom? 

Lançou-lhe um olhar demorado. 

- Você está linda. 

- Eu, linda?! 

Sorria ainda. Elas negavam sempre, fazia parte do jogo. 

Francisca era o oposto e contudo tivera aquela mesma 

expressão a última vez em que lhe dissera isso, “Francisquinha, 
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você está linda”. Ela então inclinara a cabeça para o ombro num 

muxoxo: “Ah, Tomás, eu? Linda?...”. Não deixou que ela 

prosseguisse negando: “Linda, sim, quando você se enfeita um 

pouco fica uma beleza, você precisa ser mais vaidosa, querida. 

Veja as outras mulheres em ser redor!”. Ela voltara a colocar os 

óculos. “Mas na minha idade, Tomás...” 

Aquela obsessão de idade. Por que falava tanto em 

idade? Chegava a ser irritante às vezes. “Também tenho 

cinquenta anos, como você, não tenho? Por acaso vou agora 

cobrir a cabeça e esperar a morte?” Ela colocara o disco na 

vitrola. “Tomás, você já viu como a noite está bonita? Por que 

não vai dar uma volta?” Ele foi. Na volta, encontrara Magô. Teve 

a sensação de nascer de novo quando ela o chamou de Tom. 

Sentira-se um outro homem. Outro homem. Que anúncio usava 

essa frase? “Fiquei um outro homem.” O anúncio estava num 

bonde, devia ser de um xarope. Fazia tanto tempo. Saudade de 

andar de bonde, ir lendo os anúncios, os avisos tão cordiais, tão 

prudentes: “Espere até o bonde parar!”. Tempo da prudência, 

tempo da consideração. Era bom deslizar pelas ruas desertas, 

cochilar naquele balanço para a direita, para a esquerda, como 

num berço... 

- Então, Tom, resolva logo, a Renata fica uma fúria 

quando a gente se atrasa. 

- Eu quero que essa Renata vá pro fundo do inferno. 

- Tom! 

- Ela com toda a sua corja de convidados. 
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- Ih, como você anda desagradável – exclamou a jovem 

fechando o zíper do vestido – Você não faz ideia como anda 

desagradável ultimamente. 

“Ando com sono”, ele quis dizer. Levantou friorento a gola 

do pijama até as orelhas. Abriu a boca para bocejar, as mãos em 

concha diante da boca, aquecendo-as com o bafo. Dormiria uma 

noite inteira e a outra noite inteira e a outra ainda... Noites e 

noites dormindo até morrer de dormir. Na vitrola, a musiquinha 

sem neurose. E Francisca ao lado, entretida na sua paciência, 

ah, como amava aquele doce som das cartas que 

murmurejavam sobre a mesa enquanto também ela murmurava 

coisas que não exigiam resposta. Queria um valete, vinha uma 

dama: “Não era de você que eu estava precisando”, ralhava. Os 

móveis antiquados. Os vestidos antiquados. A beleza antiquada. 

“Mas, Francisquinha, você precisa usar uns vestidos mais 

atuais, precisa se pintar!” Deu-lhe um vidro de perfume. Deu-lhe 

um batom que viu anunciado numa revista, uma nova tonalidade 

que fazia até as estátuas despertarem, estava escrito, com essa 

cor até as estátuas acordam! Deu-lhe um colar de contas 

vermelhas, dezenas de voltas vermelhas, “Somos jovens ainda, 

minha querida! Vamos reagir?”. Olhara-o com uma expressão 

reticente. Seria ironia? Não, talvez nem isso, era generosa 

demais para ser irônica. Olhara-o quase como uma mãe olha 

para o filho antes de lhe entregar a chave da porta. 

- Tom, você acha que esta luva combina?... Tom, estou 

falando, responda! 

- Combina, meu bem, combina. 

- Quem sabe a verde? 

- Essa está ótima. 
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Quase como uma mãe olhando para o filho. Então ele 

baixou a cabeça e saiu. Na rua, sentira-se um adolescente 

apertando a chave no bolso. “Sou livre!”, quisera gritar às 

pessoas que passavam, aos carros que passavam, ao vento que 

passava. “Livre, livre!” 

Ah, se pudesse voltar sem nenhuma palavra, sem 

nenhuma explicação. Ela também não diria nada: era como se 

ele tivesse ido comprar cigarros. “Tudo bem, Francisquinha?”, 

perguntaria ao vê-la franzir de leve as sobrancelhas. Ela se 

inclinaria para o baralho: “Está me faltando uma carta...”. 

A voz de Magô pareceu-lhe anônima. Irreal. Ouviu a 

própria voz pastosa mais tranquila. 

- Vá você, querida. Divirta-se. 

Ela ainda insistiu. Teria mesmo insistido? Os saltos do 

sapato ecoaram no silêncio como pancadas algodoadas, fugindo 

rápidas. Estendeu a mão até a cama e puxou a coberta. Cobriu-

se. Tudo escuro, tudo quieto. O perfume foi-se suavizando e 

ficou o perfume de um jardim de estátuas, estátuas alvíssimas 

que dormiam sem pupilas, nenhuma cor conseguiria fazer com 

que abrissem as pálpebras. Estendeu molemente as pernas. As 

pernas de Magô ressurgiram na escuridão: dançava nua, 

esfregando os pés no tapete enquanto a música do violão foi 

subindo pelas suas pernas, como meias. Agitou-se e quis fechar 

a porta na cara do homem de unhas pretas, “O problema é 

meu!”. A música decomposta já chegava até as coxas das 

pernas de colunas, “Cuidado, Magô! O Fernando não!...”. 

Dançarina e músico pousaram como poeira na antiga 

mesa. Abriu-se num leque o baralho murmurejante. E reis com 

pés de lã foram saindo, arrastando seus mantos de arminho. 
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Enrolou-se num dos mantos e ficou sorrindo para Francisca. Ela 

parecia luminosa no seu vestido de opalina rosada, mordiscando 

de leve a ponta de uma carta. “Posso?”, perguntou-lhe, deitando 

a cabeça no seu colo. 

Devolveu-lhe a chave. 

 
 

*** 
 
 
 

Acesse o Fórum da Confraria para interagir! 
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