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             nd one kiss I had of her mouth, as I took the 

apple from her hand. But while I bit it, my brain whirled and my 

foot stumbled; and I felt my crashing fall through the tangled 

boughs beneath her feet and saw the dead white faces that 

welcomed me in the pit.  

 

DANTE GABRIEL ROSSETTI, The Orchard-Pit 

 

Porque ele já nem deve se incomodar, mas dessa vez ficou 

magoado com a coincidência das fofocas entrecortadas, a cara 

servil de Mãe Celeste contando à tia Bebé, o desgosto incrédulo 

no semblante do seu pai. Primeiro foi a mulher do sobrado, sua 

maneira bovina de girar a cabeça devagar, ruminando as 

palavras com uma delícia de bolo vegetal. E também a garota 

da farmácia – “não é que eu acredite, mas se for verdade que 

horrível” – e até don Emilio, sempre discreto com seus lápis e 

suas cadernetas de plástico. Todos falavam de Delia Mañara 

com um resto de pudor, sem muita certeza de que pudesse ser 

isso mesmo, mas em Mario um ar de raiva subia abertamente 

pelo rosto. De repente odiou sua família com um ineficaz arroubo 

de independência. Nunca gostara deles, só o sangue e o medo 

de ficar sozinho o prendiam à mãe e aos irmãos. Com os 

vizinhos foi direto e brutal, xingou don Emilio de cima a baixo na 

primeira vez que os comentários se repetiram. Parou de 

cumprimentar a mulher do sobrado como se isso pudesse afligi-

la. E quando voltava do trabalho entrava ostensivamente para 

A 
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cumprimentar os Mañara e se dirigir – às vezes com balas ou 

um livro – à moça que tinha matados os seus dois noivos.  

Não me lembro bem de Delia, mas era esbelta e loura, 

muito lenta em seus gestos (eu tinha doze anos, o tempo e as 

coisas são lentas nessa idade) e usava vestidos claros com 

saias esvoaçantes. Mario achou por um tempo que a graça de 

Delia e seus vestidos davam base para o ódio das pessoas. E 

disse a Mãe Celeste: “Sentem ódio dela porque não é da patuléia 

de vocês, como eu mesmo”, e nem piscou quando sua mãe fez 

menção de lhe mandar uma toalha no meio da cara. Depois 

disso veio a ruptura manifesta; sempre o deixavam sozinho, 

lavavam sua roupa como se fosse um favor, aos domingos iam 

passear em Palermo ou fazer um piquenique sem sequer lhe 

avisar. Então Mario se aproximava da janela de Delia e jogava 

uma pedrinha. Às vezes ela aparecia, às vezes a ouvia rir lá 

dentro, um pouco malvadamente e sem lhe dar esperanças.    

Veio a luta Firpo-Dempsey e em todas as casas se chorou 

e surgiram indignações brutais, seguidas de uma humilhada 

melancolia quase colonial. Os Mañara se mudaram para quatro 

quadras adiante e isso é muito em Almagro, de maneira que 

novos vizinhos começaram a falar com Delia, as famílias de 

Victoria esquina com Castro Barros esqueceram o caso e Mario 

continuou a visitá-la duas vezes por semana quando voltava do 

banco. Já era verão e às vezes Delia queria sair, iam juntos às 

confeitarias da Rivadavia ou se sentavam na Praça Once. Mario 

fez dezenove anos, Delia viu chegar sem festas – ainda estava 

de luto – os vinte e dois.  

Os Mañara achavam injustificado o luto por um noivo, e 

até Mario teria preferido uma dor só por dentro.  Era penoso 
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presenciar o sorriso velado de Delia quando colocava o chapéu 

diante do espelho, tão loura sobre o luto. Deixava-se adorar 

vagamente por Mario e os Mañara, deixava-se levar para 

passear e comprar coisas, voltar com as últimas luzes e receber 

visitas aos domingos à tarde. Às vezes ia sozinha ao antigo 

bairro, onde Héctor a havia cortejado. Uma tarde Mãe Celeste 

viu-a passar e fechou as persianas com visível desprezo. Um 

gato seguia Delia, todos os animais sempre se mostravam 

submissos a Delia, não se sabia se era carinho ou dominação, 

viviam à sua volta sem que ela sequer os olhasse. Uma vez 

Mario reparou que um cachorro saiu de perto quando Delia foi 

acariciá-lo. Ela o chamou (era no Once, de tarde) e o cachorro 

veio manso, talvez contente, até os seus dedos. A mãe dizia que 

Delia brincava com aranhas quando era pequena. Todos se 

assombravam, até Mario que não tinha medo de aranhas. E as 

borboletas pousavam no seu cabelo – Mario viu duas numa 

tarde só, em San Isidro -, mas Delia as afugentava com um gesto 

ligeiro. Héctor lhe dera um coelho branco, que morreu logo, 

antes de Héctor. Mas Héctor se jogou em Puerto Nuevo, num 

domingo de madrugada. Foi nessa época que Mario ouviu os 

primeiros boatos. A morte de Rolo Médicis não tinha interessado 

a ninguém porque meio mundo morre de ataque cardíaco. 

Quando Héctor se suicidou os vizinhos viram coincidências 

demais, em Mario renascia a cara servil de Mãe Celeste 

contando o caso à tia Bebé, o desgosto incrédulo no semblante 

do seu pai.  Ainda por cima fratura de crânio, porque Rolo caiu 

duro ao sair do saguão dos Mañara, e embora já estivesse morto 

o golpe brutal contra o degrau foi outro detalhe feio. Delia tinha 

ficado lá dentro, era estranho que não se despedissem na porta, 

mas de todo modo estava perto dele e foi a primeira a gritar. Já 

Héctor morreu sozinho, numa noite de geada branca, cinco 
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horas depois de ter saído da casa de Delia como todos os 

sábados.  

Não me lembro bem de Mario, mas dizem que fazia um 

lindo casal com Delia. Embora ela ainda estivesse de luto por 

Héctor (nunca usou luto por Rolo, sabe-se lá por que capricho), 

aceitava a companhia de Mario para passear por Almagro ou ir 

ao cinema. Até então Mario se sentia fora de Delia, da sua vida, 

até da casa. Era sempre uma “visita”, e para nós esta palavra 

tem um sentido exato e divisório. Quando a pegava pelo braço 

para atravessar a rua ou subir as escadas da estação Medrano, 

às vezes olhava a sua mão apertada contra a seda negra do 

vestido de Delia. Media esse branco sobre o preto, essa 

distância. Mas Delia se aproximaria quando voltasse ao cinza, 

aos chapéus claros para o domingo de manhã.   

Agora que as fofocas não eram um artifício absoluto, a 

desgraça para Mario era que juntavam episódios desconexos 

para dar-lhes um sentido. Muita gente morre em Buenos Aires 

de ataque cardíaco ou de asfixia por imersão. Muitos coelhos 

languidecem e morrem nas casas, nos pátios. Muitos cachorros 

recusam ou aceitam carícias. As poucas linhas que Héctor 

deixou para a mãe, os soluços que a mulher do sobrado disse 

ter ouvido no saguão dos Mañara na noite em que Rolo morreu 

(mas antes da pancada), o rosto de Delia nos primeiros dias... 

As pessoas empregam tanta inteligência nessas coisas, e como 

tantos nós interligados formam afinal o pedaço de tapeçaria – 

Mario veria às vezes a tapeçaria, com nojo, com terror, quando 

a insônia entrava no seu quartinho para lhe roubar a noite.  

“Desculpe a minha morte, é impossível que você entenda 

mas me desculpe, mamãe.” Um papelzinho arrancado da 
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margem do Crítica, preso com uma pedra ao lado do paletó que 

ficou como um marco para o primeiro marinheiro da madrugada. 

Até aquela noite havia sido tão feliz, claro que o tinham achado 

meio esquisito nas últimas semanas; esquisito não, antes 

distraído, olhando para o vazio como se visse coisas. Era como 

se tentasse escrever alguma coisa no ar, decifrar um enigma. 

Todos os rapazes do café Rubi concordavam. Já Rolo não, seu 

coração falhou de repente. Rolo era um rapaz solitário e 

tranqüilo, com dinheiro e um Chevrolet duplo faetonte, de 

maneira que pouca gente estivera com ele nesse tempo final. 

Nos saguões as coisas ressoam tanto, a mulher do sobrado 

sustentou durante dias e dias que o choro de Rolo tinha sido 

uma espécie de alarido abafado, um grito entre as mãos que 

querem sufocá-lo e o vão cortando em pedaços. E logo a seguir 

a pancada atroz da cabeça contra o degrau, a corrida de Delia 

clamando, o estardalhaço já inútil.    

Sem se dar conta, Mario juntava pedaços de episódios, 

via-se urdindo explicações paralelas ao ataque dos vizinhos. 

Nunca perguntou a Delia, esperava vagamente algo da parte 

dela. Às vezes se perguntava se Delia sabia exatamente o que 

se murmurava. Mesmo os Mañara eram estranhos, com seu 

costume de aludir a Rolo e a Héctor sem violência, como se eles 

estivessem viajando. Delia não se manifestava, protegida por 

esse acordo precavido e incondicional. Quando Mario se 

incorporou, discreto com eles, os três cobriram Delia com uma 

sombra fina e constante, quase transparente às terças ou 

quintas-feiras, mais evidente e solícita de sábado a segunda. 

Agora Delia recuperava uma pequena vivacidade episódica, um 

dia tocou piano, outra vez jogou ludo; era mais atenciosa com 

Mario, levava-o para se sentar em frente à janela da sala e lhe 
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explicava projetos de costura ou de bordado. Nunca lhe dizia 

nada sobre os doces ou bombons, Mario achava estranho mas 

atribuía isso à delicadeza, ao temor de chateá-lo. Os Mañara 

elogiavam os licores de Delia, uma noite quiseram lhe servir um 

copinho, mas Delia disse com brutalidade que eram licores para 

mulher e que tinha derramado quase todas as garrafas. “Com 

Héctor...”, começou chorosa a mãe, e não disse mais nada para 

não magoar Mario. Depois viram que Mario não se incomodava 

com a menção aos noivos. Não voltaram a falar de licores até 

que Delia recuperou a animação e quis tentar receitas novas. 

Mario se lembrava dessa tarde porque tinha acabado de ser 

promovido, e sua primeira providência foi comprar bombons 

para Delia. Os Mañara dedilhavam pacientemente a galena do 

aparelhinho com fones, e o fizeram ficar algum tempo na sala de 

jantar para ouvir Rosita Quiroga cantando. Depois ele lhes falou 

da promoção, contando que trazia bombons para Delia.  

– Você fez mal em comprar isto, mas vá, leve para ela, 

está na sala. – E o olharam saindo e se olharam até que Mañara 

tirou os fones da cabeça como se tirasse uma coroa de louros, 

e a esposa suspirou desviando os olhos. De repente os dois 

pareciam desventurados, perdidos. Com um gesto turvo Mañara 

levantou a alavanquinha da galena. 

Delia ficou olhando a caixa e não deu muita importância 

aos bombons, mas quando estava comendo o segundo, de 

menta com uma pontinha de noz, disse a Mario que sabia fazer 

bombons. Parecia pedir desculpas por não ter-lhe confiado 

antes tantas coisas, começou a descrever com agilidade a 

maneira de fazer os bombons, o recheio e os banhos de 

chocolate ou de moca. Sua melhor receita eram uns bombons 

com um toque de laranja e recheio de licor, perfurou com uma 
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agulha um dos que Mario lhe trouxera para mostrar como se 

manipulavam; Mario via os dedos muito brancos contra o 

bombom, ao explicar ela parecia um cirurgião interrompendo um 

delicado momento da operação. O bombom como um pequeno 

camundongo entre os dedos de Delia, uma coisa diminuta mas 

viva que a agulha rasgava. Mario sentiu um estranho mal-estar, 

uma doçura de abominável repugnância. “Jogue fora este 

bombom”, quis dizer a ela. “Jogue bem longe, não ponha na 

boca porque está vivo, é um camundongo vivo.” Depois voltou 

para a alegria da promoção, ouviu Delia repetir a receita do licor 

de chá, do licor de rosa... Enfiou os dedos na caixa e comeu 

dois, três bombons seguidos. Delia sorria como se estivesse 

caçoando. Ele imaginava coisas, e foi temerosamente feliz. “O 

terceiro noivo”, pensou estranhamente. “Dizer-lhe assim: seu 

terceiro noivo, mas vivo.” 

Agora já é mais difícil falar disso, está misturado com 

outras histórias que a gente reúne graças a pequenos 

esquecimentos, a falsidades mínimas que se tecem por trás das 

recordações; parece que ele ia mais amiúde à casa dos Mañara, 

a volta à vida de Delia o restringia aos seus gostos e caprichos, 

até os Mañara lhe pediram com alguma hesitação que 

estimulasse Delia, e ele comprava os produtos para os licores, 

os filtros e funis que ela aceitava com uma grave satisfação, na 

qual Mario vislumbrava um pouco de amor, ou pelo menos algum 

esquecimento dos mortos.  

Aos domingos ficava depois do almoço com os seus, e 

Mãe Celeste lhe agradecia sem sorrir, mas dando-lhe o melhor 

da sobremesa e um café bem quente. Finalmente tinham parado 

as fofocas, pelo menos não se falava de Delia na sua presença. 

Quem sabe os bofetões no caçula dos Camiletti ou o ácido 
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aborrecimento com Mãe Celeste tinham a ver com isso; Mario 

chegou a julgar que tinham repensado, que absolviam Delia e 

até a consideravam de novo. Nunca falou com os Mañara sobre 

a sua casa, nem mencionou sua amiga nas tardes de domingo. 

Começava a achar possível essa vida dupla a quatro quadras 

uma da outra; a esquina de Rivadavia com Castro Barros era a 

ponte necessária e eficaz. Teve até esperança de que o futuro 

aproximaria as casas, as pessoas, surdo à situação 

incompreensível que sentia – às vezes, sozinho – como 

intimamente alheia e obscura.  

Outras pessoas não visitavam os Mañara. Era um pouco 

assombrosa essa ausência de parentes ou de amigos. Mario 

não precisava inventar um toque especial de campainha, todos 

sabiam que era ele. Em dezembro, com um calor úmido e doce, 

Delia conseguiu fazer o licor de laranja concentrado, que 

beberam felizes num entardecer de temporal. Os Mañara não 

quiseram provar, certos de que ia lhes fazer mal. Delia não se 

ofendeu, mas parecia transfigurada enquanto Mario sorvia 

apreciativo o dedalzinho violáceo cheio de luz laranja, de cheiro 

ardente. “Vou morrer de calor, mas está delicioso”, disse uma ou 

duas vezes. Delia, que falava pouco quando estava contente, 

observou: “Fiz para você.” Os Mañara a olhavam como se 

quisessem ler nela a receita, a alquimia minuciosa de quinze 

dias de trabalho.  

Rolo gostava dos licores de Delia. Mario soube disso ao 

ouvir umas palavras de Mañara ditas de passagem quando Delia 

não estava: “Ela lhe fazia muitas bebidas. Mas Rolo tinha medo 

por causa do coração. O álcool faz mal ao coração.” Ter um 

noivo tão delicado, Mario agora entendia a liberação que se 

manifestava nos gestos, na maneira de tocar piano de Delia.  
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Esteve prestes a perguntar aos Mañara do que Héctor gostava, 

se Delia também fazia licores ou doces para Héctor. Pensou nos 

bombons que Delia voltava a tentar e que enfileirava numa 

prateleira da copa para secar. Alguma coisa dizia a Mario que 

Delia ia obter coisas maravilhosas com os bombons. Depois de 

pedir muitas vezes, conseguiu que ela lhe desse um para provar. 

Já estava se despedindo quando Delia lhe trouxe uma amostra 

branca e leve num pratinho de alpaca. Enquanto o saboreava – 

ligeiramente amargo, com um toque de hortelã e noz-moscada 

mesclando-se estranhamente -, Delia mantinha os olhos baixos 

e um ar modesto. Negou-se a aceitar os elogios, era apenas uma 

experiência e ainda estava longe do que ela se propunha. Mas 

na visita seguinte – também de noite, já na sombra da despedida 

junto ao piano – deixou que ele provasse outra experiência. 

Tinha que fechar os olhos para adivinhar o sabor, e Mario fechou 

os olhos obediente e adivinhou um sabor de tangerina, 

levíssimo, vindo do mais fundo do chocolate. Seus dentes 

esmigalhavam pedacinhos crocantes, não chegou a sentir seu 

sabor e era só a sensação agradável de encontrar um apoio no 

meio daquela polpa doce e esquiva.  

Delia estava satisfeita com o resultado, disse a Mario que 

sua descrição do sabor se aproximava do que ela esperava. 

Ainda faltavam testes, havia coisas sutis a equilibrar. Os Mañara 

disseram a Mario que Delia não tinha voltado a sentar-se ao 

piano, que passava horas preparando os licores, os bombons. 

Não diziam isso como recriminação, mas tampouco estavam 

contentes; Mario adivinhou que estavam aflitos com as 

despesas de Delia. Então pediu em segredo a Delia uma lista 

das essências e substâncias necessárias. Ela fez uma coisa que 

nunca tinha feito, passou os braços pelo seu pescoço e o beijou 
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na bochecha. Sua boca cheirava devagarzinho a hortelã. Mario 

fechou os olhos, levado pela necessidade de sentir o perfume e 

o sabor por baixo das pálpebras. E o beijo voltou, mais duro e 

queixando-se.  

Não soube se lhe havia devolvido o beijo, talvez tenha 

ficado quieto e passivo, degustador de Delia na penumbra da 

sala. Ela tocou piano, como quase não fazia mais, e pediu que 

ele voltasse no dia seguinte. Nunca tinham se falado com essa 

voz, nunca tinham se calado assim. Os Mañara suspeitaram de 

alguma coisa porque vieram balançando os jornais e com 

notícias de um aviador perdido no Atlântico. Eram dias em que 

muitos aviadores ficavam no meio do Atlântico. Alguém acendeu 

a luz e Delia se afastou aborrecida do piano, Mario pensou por 

um instante que sua reação à luz tinha qualquer coisa de fuga 

enceguecida de uma centopéia, uma corrida louca pelas 

paredes. Abria e fechava as mãos, no vão da porta, e depois 

voltou como se estivesse envergonhada, olhando os Mañara de 

lado; olhava-os de lado e sorria.  

Sem surpresa, quase como uma confirmação, Mario 

percebeu nessa noite a fragilidade da paz de Delia, o peso 

persistente da dupla morte. Rolo, vá lá; Héctor já era o 

transbordamento, o estilhaçar que despe um espelho. Restavam 

as manias delicadas de Delia, a manipulação de essências e 

animais, seu contato com coisas simples e obscuras, a 

proximidade das borboletas e dos gatos, a aura da sua 

respiração fraca às portas da morte. Prometeu-se uma caridade 

sem limites, uma cura de anos em quartos claros e parques 

distantes da lembrança; talvez sem se casar com Delia, 

simplesmente prolongando esse amor tranqüilo até que ela não 
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visse mais uma terceira morte andando ao seu lado, outro noivo, 

o próximo a morrer.  

Achou que os Mañara iam ficar contentes quando ele 

começasse a trazer essências para Delia; mas se aborreceram 

e se fecharam carrancudos, embora acabassem aceitando e 

saindo de perto, principalmente quando chegava a hora das 

provas, sempre na sala e quase de noite, e ele tinha que fechar 

os olhos e definir – com quantas vacilações às vezes, devido à 

sutileza da matéria – o sabor de um pedacinho de polpa nova, 

pequeno milagre no prato de alpaca.  

Em troca dessas atenções Mario obtinha de Delia uma 

promessa de irem juntos ao cinema ou passear em Palermo. 

Toda vez que vinha buscá-la num sábado de tarde ou na manhã 

de domingo sentia gratidão e cumplicidade nos Mañara. Era 

como se eles preferissem ficar sozinhos em casa para ouvir 

rádio ou jogar baralho. Mas também desconfiou de uma certa 

repugnância de Delia a sair de casa quando os velhos ficavam. 

Embora não parecesse triste ao lado de Mario, nas poucas 

vezes em que saíram com os Mañara ela estava mais alegre, e 

então se divertia a valer na Exposição Rural, queria pastilhas e 

aceitava brinquedos que na volta ficava olhando fixamente, 

estudando-os até cansar. O ar puro lhe fazia bem, Mario viu que 

ela tinha a tez mais clara e um andar decidido. Pena aquela volta 

vespertina ao laboratório, o ensimesmamento interminável com 

a balança ou as pinças. Agora os bombons a absorviam a ponto 

de deixar os licores de lado; agora lhe dava seus achados para 

provar poucas vezes. Aos Mañara nunca; Mario suspeitava sem 

motivo algum que os Mañara se recusariam a provar sabores 

novos; preferiam balas comuns e quando Delia deixava uma 

caixa em cima da mesa, sem oferecer mas oferecendo, eles 
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escolhiam as formas simples, as de antes, e até partiam os 

bombons para examinar o recheio. Mario se divertia com o surdo 

desagrado de Delia diante do piano, seu ar falsamente distraído. 

Guardava para ele as novidades, no último momento vinha da 

cozinha com o pratinho de alpaca; uma vez ficou no piano até 

mais tarde e Delia deixou que ele a acompanhasse até a cozinha 

para trazer uns bombons novos. Quando acendeu a luz, Mario 

viu o gato dormindo no seu canto e as baratas que fugiam pelos 

ladrilhos. Lembrou da cozinha da sua casa, Mãe Celeste 

espalhando um pó amarelo nos rodapés. Nessa noite os 

bombons tinham gosto de moca e um laivo estranhamente 

salgado (no mais longínquo do sabor) como se no final do gosto 

se escondesse uma lágrima; era idiota pensar nisso, no resto 

das lágrimas caídas naquela noite de Rolo no saguão.  

– O peixe colorido está tão triste – disse Delia mostrando-

lhe o aquário com pedrinhas e vegetação falsa. Um peixinho 

rosa translúcido dormitava fazendo um movimento compassado 

com a boca. Seu olho frio fitava Mario como uma pérola viva. 

Mario pensou no olho salgado como uma lágrima que 

escorregaria entre os dentes ao mastigá-lo. 

– É bom trocar a água com mais freqüência – propôs.  

– Não adianta, ele está velho e doente. Vai morrer 

amanhã.  

Essa previsão soou para ele como um retorno ao pior, à 

Delia atormentada pelo luto e os primeiros tempos. Ainda tão 

perto daquilo, do degrau e do cais, com fotos de Héctor 

aparecendo de repente entre os pares de meias ou as anáguas 

de verão. E uma flor seca – do velório de Rolo – presa sobre 

uma estampa na porta do armário.  
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Antes de sair lhe pediu que se casasse com ele no outono. 

Delia não disse nada, ficou olhando para o chão como se 

procurasse uma formiga na sala. Nunca tinham falado disso, 

Delia parecia querer se acostumar, pensar antes de responder. 

Depois olhou-o com um brilho nos olhos, levantando-se de 

repente. Estava linda, sua boca tremia um pouco. Fez o gesto 

de abrir uma portinha no ar, um movimento quase mágico.  

– Então você é meu noivo – disse. Que diferente me 

parece agora, como está mudado.  

 

Mãe Celeste ouviu a notícia sem dizer nada, deixou o ferro 

de lados e durante o resto do dia não saiu do quarto, onde os 

irmãos entravam um por um para sair com caras emburradas e 

copinhos de Hesperidina na mão. Mario foi ao futebol e de noite 

levou rosas para Delia. Os Mañara estavam à sua espera na 

sala, onde o abraçaram e falaram coisas, tiveram que abrir uma 

garrafa de Porto e comer docinhos. Agora o tratamento era 

íntimo e ao mesmo tempo mais distante. Perdiam a simplicidade 

de amigos para se olhar com olhos de parente, de quem sabe 

de tudo desde a primeira infância. Mario beijou Delia, beijou 

mamãe Mañara, e ao abraçar forte o seu futuro sogro pensou 

em dizer que confiassem nele, novo suporte do lar, mas não lhe 

vinham palavras. Notava-se que os Mañara também gostariam 

de dizer alguma coisa e não conseguiam. Voltaram para o quarto 

balançando os jornais. E Mario ficou com Delia e o piano, com 

Delia e a chamada de amor índio.  

Uma ou duas vezes, durante aquelas semanas de 

noivado, esteve a um passo de chamar papai Mañara para 

conversar fora da casa e lhe falar das cartas anônimas. Depois 
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achou que seria inutilmente cruel porque não se podia fazer 

nada contra os miseráveis que o perseguiam. A pior chegou num 

sábado ao meio-dia dentro de um envelope azul, Mario ficou 

olhando a foto de Héctor no Última Hora e os parágrafos 

sublinhados em tinta azul. “Só um desespero profundo poderia 

levá-lo ao suicídio, segundo declarações dos familiares.” Pensou 

estranhamente que os familiares de Héctor nunca apareciam na 

casa dos Mañara. Talvez tenham ido nos primeiros dias. 

Lembrava agora do peixe colorido que morreu no dia anunciado 

por Delia. Só um desespero profundo poderia levá-lo. Queimou 

o envelope, o recorte, fez uma lista de suspeitos e decidiu se 

abrir com Delia, salvá-la dos fios de baba, do destilar intolerável 

desses boatos. Cinco dias depois (não tinha falado com Delia 

nem com os Mañara) chegou a segunda. Na cartolina azul-claro 

havia primeiro uma estrelinha (não se sabia por que) e depois: 

“Se eu fosse você tomaria cuidado com o degrau do portão.” Do 

envelope saiu um vago perfume de sabonete de amêndoa. Mario 

se perguntou se a mulher do sobrado usava sabonete de 

amêndoa, teve até a torpe coragem de revistar a cômoda de Mãe 

Celeste e da sua irmã. Queimou essa carta anônima também, e 

tampouco disse nada a Delia. Era dezembro, fazia aquele calor 

dos dezembros de vinte e pouco, agora ia à casa de Delia depois 

do jantar e os dois conversavam passeando no quintalzinho 

traseiro ou dando uma volta pelo quarteirão. Com o calor 

comiam menos bombons, não que Delia desistisse das 

experiências, mas trazia poucas amostras para a sala, preferia 

guardá-los em caixas antigas, protegidos em moldezinhos, com 

uma graminha fina de papel verde-claro em cima. Mario achou-

a inquieta, como se estivesse em alerta. Às vezes olhava para 

trás nas esquinas e, na noite em que fez um gesto de repulsa ao 

chegar à caixa de correio na esquina de Medrano com 
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Rivadavia, Mario entendeu que ela também estava sendo 

torturada a distância; que os dois compartilhavam em silêncio a 

mesma perseguição.  

Encontrou-se com papai Mañara na Munich de Cangallo 

com Pueyrredón, enche-o de cerveja e de batata frita sem 

conseguir tirá-lo da sua modorra vigilante, como se desconfiasse 

daquele encontro. Mario disse rindo que não ia lhe pedir 

dinheiro, falou sem rodeios das cartas anônimas, do nervosismo 

de Delia, da caixa de correio da Medrano com Rivadavia.  

– Sei que assim que nos casarmos essas infâmias vão 

acabar. Mas preciso que vocês me ajudem, que a protejam. Uma 

coisa assim pode lhe fazer mal. Ela é tão delicada, tão sensível.  

– Você quer dizer que pode enlouquecer, não é mesmo?  

– Bem, não é isso. Mas se ela recebe cartas anônimas 

como eu e não diz nada, e isso vai se juntando... 

– Você não conhece a Delia. As cartas anônimas ela 

esfrega... quer dizer, não está nem ligando. É mais forte do que 

você pensa.  

– Mas olhe como anda sobressaltada, alguma coisa a está 

perturbando – Mario atinou a dizer, indefeso. 

– Não é por causa disso, sabe. – Ele bebeu sua cerveja 

como se quisesse cobrir a própria voz. – Antes era igual, eu a 

conheço bem.  

– Antes de quê? 

– Antes de morrerem, seu bobo. Pague logo que estou 

com pressa.  
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Quis protestar mas papai Mañara já estava andando para 

a porta. Fez um gesto vago de despedida e seguiu cabisbaixo 

em direção ao Once. Mario não teve ânimo para segui-lo, nem 

para pensar muito no que tinha acabado de ouvir. Agora estava 

novamente só como no começo, ante Mãe Celeste, a mulher do 

sobrado e os Mañara. Até os Mañara.  

Delia desconfiava de alguma coisa, porque o recebeu 

diferente, quase tagarela e insinuante. Talvez os Mañara tivesse 

falado sobre o encontro na Munich, Mario esperou que ela 

tocasse no assunto para ajudá-la a sair daquele silêncio, mas 

Delia preferia Rose Marie e um pouco de Schumann, os tangos 

de Pacho com um compasso sincopado e atrevido, até que os 

Mañara chegaram com biscoitinhos e vinho de Málaga e 

acenderam todas as luzes. Falou-se de Pola Negri, de um crime 

em Liniers, do eclipse parcial e do desarranjo do gato. Delia 

achava que o gato estava entupido de pelos e defendia um 

tratamento com óleo de castor. Os Mañara lhe deram razão sem 

opinar mas não pareciam convencidos. Lembraram de um 

veterinário amigo, de folhas amargas. Preferiam deixá-lo 

sozinho no quintal, que ele mesmo escolhesse as ervas 

curativas. Mas Delia disse que o gato ia morrer, talvez o óleo 

prolongasse um pouco a sua vida. Ouviu-se um jornaleiro na 

esquina e os Mañara saíram correndo juntos para comprar o 

Última Hora. Ante uma indagação muda de Delia, Mario foi 

apagar as luzes da sala. Ficou aceso o abajur na mesa do canto, 

manchando de amarelo velho o paninho com bordados 

futuristas. Em volta do piano havia uma luz velada. 

Mario perguntou pela roupa de Delia, se estava 

trabalhando no enxoval, se março era melhor que maio para o 

casamento. Esperava um momento de coragem para mencionar 
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as cartas anônimas, um resto de medo de errar sempre o 

impedia. Delia estava ao seu lado no sofá verde-escuro, sua 

roupa azul-celeste a recortava tenuamente na penumbra. 

Quando quis beijá-la, sentiu que pouco a pouco ela se contraía. 

– Mamãe vai voltar para se despedir. Espere eles irem 

para a cama... 

Lá fora se ouviam os Mañara, o farfalhar do jornal, seu 

diálogo contínuo. Não estavam com sono nessa noite, onze e 

meia e continuavam conversando. Delia voltou ao piano, 

insistindo em tocar repetidas vezes longas valsas crioulas com 

da capo al fine, escalas e adornos um pouco piegas mas que 

Mario adorava, e continuou no piano até que os Mañara vieram 

dar boa-noite, e que não ficassem muito tempo mais, agora que 

ele era da família tinha que zelar por Delia mais do que nunca e 

não deixar que fosse dormir tarde. Quando saíram, meio a 

contragosto mas caindo de sono, o calor entrava em lufadas pela 

porta do saguão e pela janela da sala. Mario quis tomar um copo 

de água gelada e foi até a cozinha, embora Delia tenha tentado 

lhe servir e ficado um pouco chateada depois. Quando voltou viu 

Delia na janela, olhando a rua vazia por onde antes Rolo e 

Héctor iam embora em noites iguais àquela. Um resto de lua já 

se deitava no chão perto de Delia, no prato de alpaca que Delia 

empunhava como outra pequena lua. Não quis pedir a Mario que 

provasse na frente dos Mañara, ele precisava entender que 

estava cansada das recriminações dos Mañara, sempre 

achavam que era abusar da bondade de Mario pedir-lhe que 

provasse os novos bombons. Claro que se ele não estava com 

vontade, mas ninguém lhe inspirava tanta confiança, os Mañara 

não sabiam apreciar um sabor diferente. E lhe oferecia o 

bombom quase suplicando, mas Mario entendeu o desejo que 
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habitava a sua voz, agora o incluía com uma clareza que não 

vinha da lua, nem mesmo de Delia. Deixou o copo de água em 

cima do piano (não tinha bebido na cozinha) e pegou o bombom 

com dois dedos, Delia ao seu lado esperando o veredito, com a 

respiração ansiosa como se tudo dependesse disso, sem falar 

mas apressando-o com a expressão, os olhos enormes – ou era 

a sombra da sala -, oscilando um pouco o corpo ao ofegar, 

porque agora estava quase ofegante quando Mario levou o 

bombom à boca, ia morder, abaixava a mão e Delia gemia como 

se no meio de um prazer infinito de repente ficasse frustrada. 

Com a mão livre apertou um pouco os lados do bombom mas 

não o olhava, tinha os olhos em Delia e a cara de gesso, um 

pierrô repugnante na penumbra. Os dedos se separam, 

dividindo o bombom. A lua caiu em cheio na massa 

esbranquiçada da barata, o corpo nu do seu revestimento 

coriáceo, e em volta, misturados com menta e marzipã, os 

pedacinhos de patas e asas, o pozinho da carapaça triturada.  

Quando ele jogou os pedaços na sua cara, Delia cobriu os 

olhos e começou a soluçar, arquejando com soluços que a 

deixavam sufocada, o pranto cada vez mais agudo como na 

noite de Rolo, então os dedos de Mario se fecharam em sua 

garganta como para protegê-la do horror que lhe subia do peito, 

um borborigmo de choro e gemidos, com risos cortados por 

contorções, mas ele só queria que se calasse e só apertava para 

que se calasse, a mulher do sobrado já devia estar ouvindo tudo 

com medo e delícia, de maneira que era preciso fazê-la calar a 

qualquer preço. Às suas costas, na cozinha onde havia 

encontrado o gato com as farpas cravadas nos olhos, ainda se 

arrastando para morrer dentro da casa, ouvia a respiração dos 

Mañara levantados, escondidos na sala de jantar para espiá-los, 
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tinha certeza de que os Mañara haviam escutado tudo e 

estavam lá, encostados na porta, nas sombras da sala, ouvindo 

como ele fazia Delia calar. Afrouxou os dedos e deixo-a 

escorregar até o sofá, convulsionada e roxa mas viva. Ouviu os 

Mañara ofegando, sentiu pena deles por muitas coisas, pela 

própria Delia, por deixá-la com eles outra vez e viva. Como 

Héctor e Rolo, ia embora e a deixava com eles. Sentiu muita 

pena dos Mañara que tinham ficado ali escondidos e esperando 

que ele – finalmente alguém – fizesse calar Delia que estava 

chorando, fizesse parar finalmente o pranto de Delia.  
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