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              iário de Alina Reis.  

 

12 de janeiro 

Na noite passada aconteceu outra vez, eu tão 

cansada de pulseiras e miçangas, de pink champagne e a 

cara de Renato Viñes, oh aquela cara de foca balbuciante, 

de retrato de Dorian Gray na pior das hipóteses. Deitei-me 

com gôsto de bombom de menta, ao Boogie do Banco 

Vermelho, mamãe bocejante e cinzenta (como ela fica à 

volta das festas, cinzenta e adormecida, enormíssimo 

peixe e tão pouco ela).  

E Nora, que diz dormir com luz, com barulho, entre os 

apressados relatórios de sua irmã em meio ao despir-se. 

Que felizes são, eu apago as luzes e as mãos dispo-me 

aos gritos do lufa-lufa diário, quero dormir e sou um horrível 

sino ressoando, uma onda, a corrente que Rex arrasta toda 

a noite contra as alfenas. Now I lay me down to sleep... 

D 
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Tenho que repetir versos, ou o sistema de buscar palavras 

com a, depois com a e e, com cinco vogais, com quatro. 

Com duas e uma consoante (asa, olá), com três 

consoantes e uma vogal (três, gris) e outra vez versos, a 

lua desceu à forja com sua armação de nardos, o menino 

a olha olha, o menino a está olhando. Com três e três 

alternadas, cabala, laguna, animal; Ulisses, lufada, reparo.  

Assim passo horas: de quatro, de três e duas, e mais 

tarde palíndromas. Os fáceis, pula Lênin o atlas; amigo não 

gema; os mais difíceis e formosos, ata-o, demoníaco Caim, 

ou me delata; Anás usou teu auto, Susana. Ou os 

preciosos anagramas: Salvador Dali, Avida Dollars; Alina 

Reyes, é a rainha e ... ( ) Tão belo, este, porque abre um 

caminho, porque conclui. Porque a rainha e ... 

Não, horrível. Horrível porque abre caminho a esta 

que não é a rainha, e que outra vez odeio de noite. A essa 

que é Alina Reyes mas não a rainha do anagrama; que 

será qualquer coisa, mendiga em Budapeste, 

freqüentadora de prostíbulo em Jujuy ou crida em 

Quetzaltenango, em qualquer lugar distante e não rainha. 
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Mas sim Alina Reyes, e, por isso, ontem à noite, aconteceu 

outra vez senti-la e o ódio.  

20 de janeiro  

Às vezes sei que tem frio, que sofre, que batem nela. 

Somente posso odiá-la muito, odiar as mãos que a jogam 

ao solo e também a ela, a ela ainda mais porque batem 

nela, porque sou eu e batem nela. Ah, não me desespera 

tanto quando estou dormindo ou corto um vestido ou são 

as horas em que mamã recebe e eu sirvo o chá à Sra. de 

Regules ou ao menino dos Rivas. Então me importa 

menos, é um pouco coisa pessoal, eu comigo; sinto-a mais 

dona do seu infortúnio, distante e só, mas dona. Que sofra, 

que enregele; eu suporto daqui, e acho que então a ajudo 

um pouco. É como fazer ataduras para um soldado que 

ainda não foi ferido e sentir essa gratidão que se o está 

aliviando antes, previdentemente.  

Que sofra. Dou um beijo na Sra. de Regules, o chá ao 

menino dos Rivas, e guardo-me para resistir por dentro. 

Digo-me: “Agora estou atravessando uma ponte gelada, 

agora a neve entra nos meus sapatos furados”. Não é que 
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sinta nada. Sei apenas que é assim, que em algum lugar 

atravesso uma ponte no mesmo instante (mas não sei se é 

no mesmo instante) em que o menino dos Rivas aceita o 

chá e faz sua melhor cara de tarado. E suporto bem porque 

estou só entre essa gente sem sentido, e não me 

desespera tanto. Nora ficou como doida na noite passada, 

disse: “Mas, que é que você tem?” Acontecia àquela, a mim 

raramente. Algo horrível devia ter acontecido a ela, batiam 

nela ou se sentia doente e justamente quando Nora ia 

cantar Fauré e eu no piano, e ela olhando tão feliz para 

Luís Maria com os cotovelos no piano que o fazia como um 

marco, ele me olhando contente com cara de cachorrinho, 

esperando ouvir os arpejos, os dois tão perto e querendo-

nos tanto. Assim é pior, quando conheço algo novo sobre 

ela e estou dançando com Luís Maria, beijando-o ou 

apenas perto de Luís Maria. Porque a mim, à distante, não 

querem. É a parte que não querem e como não me vai 

dilacerar por dentro sentir que batem em mim ou a neve 

entra nos meus sapatos quando Luís Maria dança comigo 

e sua mão na cintura vai subindo como um calor de meio-

dia, um sabor forte de laranjas ou bambus chicoteados, e 

batem nela e é impossível resistir e então tenho que dizer 
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a Luís Maria que não estou bem, que é a umidade, 

umidade entre essa neve que não sinto, que não sinto e 

está entrando nos meus sapatos.  

25 de janeiro 

Claro, veio Nora ver-me e houve uma cena. “Filhinha, 

é a última vez que peço que me acompanhe ao piano. 

Fizemos um papelão.” Que sabia eu de papelões, 

acompanhei-a como pude, lembro-me de que a ouvia em 

surdina. Votre âme est um paysage choisi... Mas olhava 

minhas mãos entre as teclas e parecia que tocavam bem, 

que acompanhavam Nora honestamente. Luís Maria 

também olhou minhas mãos, o pobrezinho, eu acho que 

era porque não se animava a olhar meu rosto. Devo ficar 

tão esquisita.  

Pobre Norinha, que outra a acompanhe. (Isto parece 

cada vez mais um castigo, agora só me conheço quando 

vou ser feliz, quando sou feliz, quando Nora canta Fauré 

conheço-me lá e não resta mais que o ódio.) 
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Noite 

Às vezes é ternura, uma súbita e necessária ternura 

para aquela que não é rainha e anda por aí. Gostaria de 

mandar-lhe um telegrama, encomendas, saber que seus 

filhos estão bem ou que não tem filhos – porque eu acredito 

que lá não tenho filhos – e necessita conforto, compaixão, 

balas. Na noite passada adormeci urdindo telegramas, 

pontos de encontro. Chegarei quinta- feira pt. espera-me 

ponte. Que ponte? Idéia que volta como volta Budapeste, 

acreditar na mendiga de Budapeste onde haverá tanta 

ponte e neve que goteja. Então me endireitei rígida na 

cama e quase grito, quase corro a acordar mamãe, a 

mordê-la para que acordasse. Tudo isso por pensar. Ainda 

não é fácil dizê-lo. Tudo isso só por pensar que eu poderia 

ir agora mesmo a Budapeste, se realmente eu quisesse. 

Ou a Jujuy, ou a Quetzaltenango. (Voltei a buscar estes 

nomes páginas atrás.) Não valem, seria igual dizer Três 

Arroios, Kobe, Flórida nº 400. Só resta Budapeste porque 

ali é o frio, ali batem em mim  e me desprezam. Ali (eu 

sonhei, não é mais que um sonho, mas como adere e se 

insinua até a insônia) há alguém que se chama Rod – ou 
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Erod, ou Rodo – e ele bate em mim e eu o amo, não sei se 

o amo mas deixo bater em mim, isso volta todo o dia, então 

é certo que o amo.  

Mais tarde 

Mentira. Sonhei com Rod ou o fiz com uma imagem 

qualquer de sonho, já usada e furtivamente. Não há Rod, 

hão de me castigar lá, mas quem sabe se é um homem, 

uma mãe furiosa, uma solidão.  

Ir para me buscar. Dizer a Luís Maria: “Casemo-nos e 

leve-me a Budapeste, a uma ponte onde há neve e 

alguém”.  Eu digo: e se estou lá? (Porque eu penso em tudo 

com a secreta vantagem de não querer acreditar a fundo. 

E se estou lá?) Bem, se estou... – Mas só louca, só... Que 

lua de mel! 

28 de janeiro 

Pensei em uma coisa curiosa. Faz três dias que não 

chega nada da distante.  Talvez agora não lhe batam, ou 

pôde conseguir abrigo. Mandar-lhe um telegrama, umas 
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meias... Pensei em uma coisa curiosa. Chegava à horrível 

cidade e era de tarde, tarde esverdeada e aquosa como 

não são nunca as tardes se não se as ajuda imaginando.  

Pelo lado da Dobrina Stana, na Perspectiva Skorda, 

cavalos eriçados de estalagmitas e esbirros rígidos, pães 

fumegantes e flocos de vento ensoberbecendo as janelas. 

Andar pela Dobrina com passo de turista, o mapa no 

bolsinho do meu terno azul (com esse frio e deixar o abrigo 

no Burglos), até uma praça contra o rio, quase em cima do 

rio trovejante de gelos quebrados e barcaças e algum 

martim-pescador que lá se chamará sbunáia tjéno ou algo 

pior.   

Depois da praça imaginei que vinha a ponte. Pensei 

e não quis continuar. Era a tarde do concerto de Elsa 

Piaggio de Tarelli no Odeón, vesti-me sem vontade 

adivinhando que depois me esperaria a insônia. Êste 

pensar de noite, tão de noite... Quem sabe não me 

perderia. A mulher inventa nomes ao viajar pensando, 

recorda deles num instante: Dobrina Stana, sbunáia tjéno, 

Burglos. Mas não sei o nome da praça, é um pouco como 

se de verdade tivesse chegado a uma praça de Budapeste 
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e estivesse perdida por não saber o seu nome; ali onde um 

nome é uma praça.  

Já vou, mamãe. Chegaremos em tempo a seu Bach 

e a seu Brahms. É um caminho tão simples. Sem praça, 

sem Burglos. Nós aqui, Elsa Piaggio lá. Que pena haver-

me interrompido, saber que estou em uma praça (mas isto 

já não está certo, só penso e isso é menos que nada). E 

que no fim da praça começa a ponte.  

Noite 

Começa, continua. Entre o final do concerto e o 

primeiro bis achei seu nome e o caminho. A Praça Vladas, 

a Ponte dos Mercados. Pela Praça Vladas segui até o 

nascimento da ponte, um pouco andando e querendo às 

vezes parar em casas ou vitrinas, em meninos 

abrigadíssimos e monumentos com altos heróis de 

embranquecidas romeiras, Tadeo Alanko e Vladislas 

Néroy, bebedores de tokay e tocadores de címbalo. Eu via 

aplaudir Elsa Piaggio entre um Chopin e outro Chopin, 

pobrezinha, e da minha poltrona saía diretamente à praça, 

com a entrada da ponte entre vastíssimas colunas. Mas 
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assim eu pensava, atenção, o mesmo que fazer 

anagramas, es la reina y... em vez de Alina Reyes, ou 

imaginar mamãe na casa dos Suárez e não a meu lado. É 

bom não cair no mau gosto: isso é coisa minha, nada mais 

que ter vontade, a vontade real. Real porque Alina, vamos 

– não o outro, não o sentir que ela tem frio ou que a 

maltratam. Isto me parece e o sigo por gosto, para saber 

aonde vai, para saber se Luís Maria me leva a Budapeste, 

se nos casamos e peço-lhe que me leve a Budapeste. É 

mais fácil ir procurar essa ponte, sair à minha procura e 

encontrar-me como agora, porque já andei a metade da 

ponte entre gritos e aplausos, entre “Albéniz!” e mais 

aplausos e “La Polonaise!”, como se isto tivesse sentido 

entre a neve perigosa que me empurra com o vento pelas 

costas, mãos de toalha de esponja levando-me pela cintura 

até o meio da ponte.  

(É mais cômodo falar no presente. Isto era às oito, 

quando Elsa Piaggio tocava o terceiro bis, acho que Julián 

Aguirre ou Carlos Guastavino, algo com pastos e 

passarinhos.) Mas fiquei sem-vergonha com o tempo, já 

não lhe tenho respeito. Lembro-me de que um dia pensei: 
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“Lá me batem, lá a neve entra nos meus sapatos e eu sei 

disto na hora, quando está me acontecendo lá fico sabendo 

na mesma hora. Mas por que na mesma hora? Talvez me 

chegue tarde, talvez não aconteceu ainda. Talvez baterão 

nela daqui a catorze anos, ou já é uma cruz e um número 

no cemitério de Santa Úrsula.” E parecia-me bonito, 

possível, tão idiota. Porque atrás disso a mulher sempre cai 

no tempo igual. Se agora ela estivesse realmente entrando 

na ponte, sei que sentiria agora mesmo e daqui. Lembro-

me de que fiquei a olhar o rio que estava como maionese 

encrespada, batendo contra os pilares, enfurecidíssimo e 

soando e chicoteando. (Isto eu imaginava.) Valia a pena 

chegar ao parapeito da ponte e sentir nos ouvidos a quebra 

do gelo ali embaixo. Valia a pena ficar um pouco pela vista, 

um pouco pelo medo que me vinha de dentro – ou era o 

desabrigo, a nevada violenta e o meu casaco de pele no 

hotel. – E depois porque eu sou modesta, sou uma moça 

sem vaidades, mas venham dizer-me de outra a que tenha 

acontecido a mesma coisa, que viaje a Hungria em pleno 

Odeón. Isso dá frio a qualquer um, aqui ou na França.  
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Mas mamãe puxava-me pela manga, quase já não 

havia gente na plateia. Escrevo até aqui, sem vontade de 

continuar lembrando-me do que pensei. Vai me fazer mal 

se continuo lembrando. Mas é certo, certo; pensei em uma 

coisa curiosa.  

30 de janeiro 

Pobre Luís Maria, que idiota, casar-se comigo. Não 

sabe o que põe em cima dos ombros. Ou embaixo, como 

diz Nora, que posa de emancipada intelectual.  

31 de janeiro 

Iremos lá. Esteve tão de acordo que quase grito. Senti 

medo, pareceu-me que ele entra muito facilmente neste 

jogo. E não sabe nada, é como o peãozinho da dama que 

termina a partida sem saber. Peãozinho Luís Maria, ao lado 

de sua rainha. Da rainha e –  

7 de fevereiro 

Para se curar. Não escreverei o final do que havia 

pensado no concerto. Na noite passada eu a senti a sofrer 
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outra vez. Sei que lá estarão batendo em mim de novo. Não 

posso evitar de sabê-lo, mas chega de palavras. Se me 

houvesse limitado a registrar isso por gosto, por desabafo... 

Era pior, um desejo de conhecer ao ir relendo; de encontrar 

chaves em cada palavra atirada ao papel depois dessas 

noites. Como quando pensei na praça, no rio quebrado e 

os ruídos, e depois... Mas não o escrevo, não o escreverei 

jamais.  

Ir lá e convencer-me de que o celibato me fazia mal, 

nada mais que isso, ter vinte e sete anos e sem homem. 

Agora será meu cachorrinho, meu bobinho, chega de 

pensar, e agora ser, ser afinal e para o bem.  

E apesar disso, já que terminarei este diário, porque 

a mulher ou se casa ou escreve um diário, as duas coisas 

não andam juntas – já agora não me agrada deixá-lo sem 

dizer isto com alegria de esperança, com esperança de 

alegria. Vamos lá mas não há de ser como eu imaginei na 

noite do concerto. (Escrevo-o, e chega de diário para o meu 

bem.) Na ponte eu a encontrarei e nos olharemos. Na noite 

do concerto eu sentia nas orelhas a quebra do gelo ali 
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embaixo. E será a vitória da rainha sobre essa aderência 

maligna, essa usurpação indevida e surda.  

Dobrar-se-á, se realmente sou eu, se juntará à minha 

zona iluminada, mas bela e verdadeira; com só ir a seu lado 

e apoiar uma mão no seu ombro.  

Alina Reyes de Aráoz e seu esposo chegaram a 

Budapeste a 6 de abril e se alojaram no Ritz. Isso foi dois 

meses antes do seu divórcio. Na tarde do segundo dia, 

Alina saiu para conhecer a cidade e o degelo. Como 

gostava de caminhar só – era rápida e curiosa – andou por 

vinte lados buscando vagamente algo, mas sem se 

determinar muito, deixando que o desejo escolhesse e se 

expressasse com bruscos arrancos que a levavam de uma 

vitrina a outra, mudando de calçadas e lojas.  

Chegou à ponte e a atravessou até o meio, andando 

agora com dificuldade porque a neve batia de frente e do 

Danúbio cresce um vento de baixo, difícil, que engancha e 

fustiga. Sentia como a saia se grudava nas coxas (não 

estava bem abrigada) e, de repente, um desejo de dar volta 

de voltar à cidade conhecida. No meio da ponte desolada 
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a andrajosa mulher de cabelo negro e lasso esperava com 

algo firme e ávido na cara sinuosa, nas rugas das mãos um 

pouco fechadas mas já se estendendo. Alina esteve junto 

a ela repetindo, agora o sabia, gestos e distâncias como 

depois de um ensaio geral. Sem temor, libertando-se afinal 

– acreditava-o com um pulo terrível de júbilo e frio – esteve 

junto a ela e estendeu também as mãos, negando-se a 

pensar, e a mulher da ponte se apertou contra seu peito e 

as duas se abraçaram rígidas e caladas na ponte, com o 

rio estilhaçado golpeando nos pilares.  

Alina sentiu o fecho da bolsa que a força do abraço 

cravava entre os seus seios como uma laceração doce, 

suportável. Apertava a magríssima mulher, sentindo-a 

inteira e absoluta dentro do seu abraço, com um crescer de 

felicidade igual a um hino, a um voar de pombas, ao rio 

cantando. Fechou os olhos na fusão total, afastando as 

sensações de fora, a luz crepuscular; repentinamente tão 

cansada, mas certa de sua vitória, sem celebrá-lo por tão 

seu e finalmente.  



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
CORTÁZAR, Júlio – A Distante. 2019. 18 páginas. 

17 

Pareceu-lhe que docemente uma das duas chorava. 

Devia ser ela porque sentiu molhadas as faces, e o rosto 

doendo-lhe como se tivesse ali levado um golpe. Também 

o pescoço, e logo os ombros, curvados por fadigas 

incalculáveis. Ao abrir os olhos (talvez gritava agora) viu 

que se haviam separado. Agora, sim, gritou. De frio, porque 

a neve estava entrando por seus sapatos furados, porque 

seguindo a caminho da praça ia Alina Reyes lindíssima em 

seu vestido cinza, um pouco de cabelo solto contra o vento, 

sem voltar o rosto e seguindo.  
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