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Capítulo 1

Existe um milenar ditado latino que reza algo como “acreditei, por absurdo”. Ou seja, a velha 

espécie humana, que a ciência por vezes nos faz crer tenha nascido do caos e da entropia, é ela 

tão propensa a acreditar no extraordinário que por vezes chega a preferir o absurdo ao crível. 

Talvez fique mais claro em outras palavras: como nós, que derivamos do caos (e isso provam-

nos as mitologias todas, de um jeito ou de outro, de forma que temos também um argumento 

para os luditas), poderíamos por um momento que seja duvidar do absurdo, principalmente do 

mais agudo absurdo? Não o podemos. Se nossas entranhas são feitas de estrelas, como querem 

sábios e sacerdotes, e se também nos astros está nosso destino – eis as vozes dos sonhadores e 

dos supersticiosos soando –, pouco nos resta além de dar crédito a todo o tipo de 

acontecimento fantástico que julgamos presenciar ao longo da vida.

O fato de explicarmos um punhado de fenômenos da natureza os torna menos singulares? 

Uma tempestade que varre a cidade a partir do céu há quinze minutos azul, na tarde ardente de 

verão, é mais crível que um punhado de átomos ser capaz de dizimar 226 mil humanos? Mas a 

ambos fenômenos os explicamos, embora muitos de nós prefiram não ouvir as explicações, 

atendo-se aos fatos de que chuvas são tão corriqueiras quanto nascer ou morrer e que, vista de 

hoje,  Hiroshima nuclearizada é como um filme de horror, uma lenda, um conto do passado – 

e nos dias anteriores à nossa existência quase tudo pode ter acontecido e ter sido, à sua 

maneira, também corriqueiro, mesmo que incompreensivelmente corriqueiro. Nós tampouco 

damos valor, além do sentimental, às histórias que as crianças nos contam ao voltar de um dia 

cheio de aventuras (embora simplesmente tenham apanhado um ônibus até o centro e de lá 

retornado após horas tantas). Coloque-se em cena: se uma criança o aborda no solitário happy-
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hour, em seu bar predileto, e puxando as fraldas de sua camisa diz ter visto um fantasma 

chamando-o logo adiante, que tipo de resposta a ela dará?

Vamos chamar a esta criança, porque parece conveniente, de Eneida. Agora o prezado leitor, 

ou a estimada leitora, que tão gentilmente parece ter consentido em se colocar no texto à guisa 

de usuário do bar, é chamado (e é chamada) a ganhar distância de sua enfadonha hora feliz 

solitária e observar Eneida em seus sete ou oito anos: ela acaba de saltar do carro que parou à 

frente e, em dois pulinhos despreocupados, alcança o lance de escadas. Como venta, 

prenunciando a anunciada tempestade que há de varrer o mormaço do fim de tarde, seus 

cachos se desfraldam em todas as direções. Eneida é negra, mas, pelas artes da mistura e 

experiência das gerações que a precederam, tem os cabelos em longos cachos leves que por 

vezes caem-lhe sobre os olhos para ela, com prazer, soprá-los para cima – inutilmente, é 

verdade, mas o que conta é o prazer. Eneida agora já ganhou o platô, acima da escada, onde as 

mesas do bar esperam os fregueses. Ela segue para a direita com os olhos belamente escuros e 

muito abertos que sem dúvida nada vêem deste universo de cadeiras e mesas em que todos 

estamos envoltos: apesar de atento, seu olhar estende-se a horizontes mais imprecisos, 

escondidos entre o sonho da infância e as brumas do calor que sequer o vento agora forte 

consegue dissipar.

Eneida prossegue em seu passinho galopante até que, ao passar diante do amplo balcão atrás 

do qual nenhum garçom espera ordens, ela estaca e, em um único movimento cheio de graça, 

vira o corpo para a esquerda, eleva uma mãozinha até a altura dos ombros e a balança com 

rapidez da direita para a esquerda e da esquerda para a direita repetidas vezes, ao mesmo 

tempo em que sua boca abre-se em um sorriso encantador de dentes brancos e seus olhos 

voltam a discernir o mundo exterior, tal qual o vemos. Que faz ela? Sem dúvida cumprimenta 
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com vivacidade alguém que se encontra entre ela e o balcão. Para confirmar a impressão, eis 

que a voz de Eneida surge, cristalina e até um pouco mais grave que o esperado:

“Olá. Tudo bem com você?”

Depois ela escuta algo com atenção – nós não ouvimos porque, infelizmente, um funcionário 

mais dedicado ligou o rádio e a música alta ganha o ar da casa de bebidas. Mas eis que Eneida 

já atendeu ao chamado, ouviu o que tinha de ouvir e volta-se, como antes, para a direita, 

prosseguindo no mesmo caminho que traçava. Esqueçamos por um segundo da criança e 

deitemos os olhos na direção do interlocutor, ou interlocutora, de Eneida: quem está entre o 

ponto em que ela girou sobre seu próprio eixo e o balcão? Não nos espantemos se ninguém ali 

existir, porque é exatamente assim: uma porção de mesas com toalhas vermelhas e brancas 

sobrepostas, encimadas por vasinhos de flores e ocasionais cinzeiros, guardadas por cadeiras 

ruivas de madeira. Poderia a pessoa que Eneida cumprimentou e ouviu com atenção ter 

rapidamente deixado o cenário? Mas se de um lado estamos nós observando o bar, de outro a 

meia-parede que antecede a cozinha e ainda do outro o balcão alto e vazio, para onde teria ido 

tal personagem?

Melhor anotar o detalhe do sumiço, para mais tarde talvez voltar a ele, e procurarmos por 

Eneida. Ela está a um par de passos da mesa onde um empertigado cavalheiro finge a si 

mesmo divertir-se em um enfadonho happy-hour solitário. Ao passar ao lado da mesa (agora 

um único passo a distancia do cavalheiro), Eneida vira-se no mesmo gracioso movimento que 

experimentou pouco antes, abre o sorriso luminoso e eleva a mãozinha, mas como não obtém 

resposta acaba por se aproximar mais e puxa as fraldas da camisa do cavalheiro. Ele – será que 

devemos lembrar que se trata da encarnação do prezado leitor ou prezada leitora no texto? –, 

pois bem, seja como for, ele eleva o semblante de seu chope que parece já quente e encontra o 
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olhar de Eneida. Nada diz mas sorri – porque é um cavalheiro, e convém a um cavalheiro 

sorrir para uma criança, e ainda porque Eneida é de uma beleza particularmente luminosa. Ele 

e ela se observam por uma fração de tempo, como fazem por instinto os humanos ao cruzar 

outro de sua espécie, e então ela diz em sua voz infantil mas surpreendentemente grave:

“Um fantasma, ali atrás, está chamando você”, Eneida dá a informação investida de seriedade, 

como parece supor devam ser transmitidos os recados de fantasmas.

Sua primeira reação é voltar-se ao ponto onde ela indica alguém o chama, mas ainda antes do 

movimento de cabeça ou de olhos sua atenção é distraída pelas palavras que a garotinha 

empregou: por que “você” e não “o senhor”? Passa rapidamente por seus pensamentos a 

lembrança de chamar a seus pais por senhor e senhora, e assim também aos mais velhos em 

geral, mas igualmente instantânea é a idéia de que os tempos mudaram e, com eles, a distância 

medida pelas palavras entre as pessoas. Então, já desfeito da má impressão, seu olhar passa 

pelo lugar que Eneida indicou e em seguida volta ao rosto da menina:

“Que?”, você pergunta, porque de fato ainda não conseguiu prestar atenção ao que ela disse, 

limitando-se a observar que Eneida não utilizou expressões polidas ao lhe dirigir a palavra.

“Um fantasma, ALI, quer falar com você”, a menina repete, desta vez enfatizando o exato 

ponto de intersecção entre as linhas formadas pela primeira fileira de mesas, o balcão e o lugar 

onde ela parou para cumprimentar alguém que lamentavelmente não vimos.

Eneida nota que o homem sentado sorriu outra vez, o que parece indicar o recado tê-lo 

agradado. Mesmo assim, você – ou melhor, ele – não se dirige ao fantasma. Antes, observa 

atentamente os cachos de Eneida caindo sobre a testa e pergunta a ela qual seu nome. Mas, 

como se chamado pela questão, um trovão estrala e uma chuva especialmente forte, secundada 
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por rajadas de vento que elevam as toalhas das mesas, despenca sobre o local. Em contínuo, 

uma voz melosa sai do outro extremo do bar, próximo ao canto onde há pouco nos pusemos a 

observar Eneida. Misturada aos ruídos da chuva cada vez mais forte, aos tapas abafados do 

vento, ao rádio e aos trovões, a voz é tão somente um veículo que nada carrega. E, embora não 

se entenda o conteúdo daquele lamentoso grito longo, Eneida se apruma, informa ao 

cavalheiro que a chamam e mergulha no mar de mesas e cadeiras.

Como nos apetece observar, e como temos no momento certa liberdade com a matéria do 

tempo – ela aqui é massa dúctil que torcemos como argila úmida – , podemos deixar que 

Eneida se vá: mais tarde será possível apanhá-la nesse exato instante e seguir seus passos. O 

cavalheiro que olha Eneida ultrapassando em ziguezague as mesas desocupadas, porém, tem lá 

suas pressas: nem bem chegou há meia hora e já consultou o relógio tantos punhados de vezes 

que cansamos de enumerá-las. Para facilitar a lide de observá-lo, façamos de conta que este 

exemplar da classe masculina dos humanos não é outro senão ele mesmo: esqueça, mas sem 

perder de vista o fato, que ainda há pouco ousamos convidar a leitora, ou o leitor, a tomar 

assento no texto e no bar. Melhor dizendo, desligue-se do cavalheiro, deixe que ele aja por si. 

Olhe-o de longe como se a estudar um inimigo ou um profundo amor. Esqueça, por fim, o 

que já sabe a seu próprio respeito – isto é, a respeito do cavalheiro em questão – e siga-nos a 

investigar quem afinal é ele.

De fato pouco sabemos a seu respeito, mas de alguma maneira já temos certeza de que se trata 

de um cavalheiro (tantas vezes repetida a informação e, ainda, pelo raro de encontrar tal 

espécime em extinção). A esta altura chega a ser fútil inclusive questionar a informação: de 

onde veio? quem a deu? que provas há quanto a ele ser mesmo o que se diz que é? Estas 

perguntas não nos ajudam a conhecê-lo. Vale dizer, nenhuma pergunta ajuda a descobrir algo 
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se o perguntador não se detém nas respostas. E estas, acredite, há de mancheias – apesar de 

quase nada termos perguntado.

A notícia de que este homem toma seu chope de happy hour quando sequer os garçons estão a 

postos (teríamos o dito?) parece indicar alguma coisa. No mínimo, que ele tem tempo livre 

antes mesmo do que se convenciona chamar final da tarde, um marco que nos bares onde se 

servem horas felizes está cravado nas seis horas – ao menos nesta cidade. Levando em conta 

que dissemos ter ele observado o relógio várias vezes em meia hora, e ainda considerando que 

esse tipo de bar tem seus humores, e que esses humores são noturnos, pode-se concluir que o 

cavalheiro ali sozinho deve ter sentado à mesa por volta das cinco e meia da tarde. 

Naturalmente esse vai e vem de dados é puro jogo de cena e a conclusão é no mínimo incerta, 

mas bares não são lugares de certezas. E, ademais, sempre podemos dizer que vimos quando o 

cavalheiro tomou assento, e que sem dúvida não passava das dezessete e trinta.

Mas o fato deste senhor ter tempo livre no final da tarde, ou ainda antes de seu final, pode por 

sua vez indicar outra dúzia de coisas: que se trata de um plantonista noturno fazendo hora 

antes do início de seu turno, um desempregado extenuado por ter procurando inutilmente uma 

ocupação ou ainda um milionário desgostoso com algum acinte que lhe aprontaram. Há 

milhares de outras hipóteses – a dúzia que se citou é força de expressão –, mas estas três já 

parecem suficientes a mostrar a quase total impossibilidade de separar apenas uma e elegê-la 

como correta.

O cavalheiro porém efetivamente tem alguma urgência ou, quem sabe, espera por alguém: já lá 

está com os olhos postos outra vez no relógio de pulso, que descobre puxando 

cuidadosamente a manga da camisa com as pontas do polegar e do indicador direitos. Sobre a 

guarda da cadeira que ocupa há um paletó claro de linho ou tecido semelhante, que embora 
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contraste com o avermelhado da madeira não causa qualquer efeito se posto sobre sua camisa 

– alinhada – em palha pálida. E há outro detalhe: ele por vezes passeia os olhos pela casa com 

tal conhecimento que é como se não enxergasse os móveis e petrechos: nos dá a impressão de 

que só conseguiria ver algo se fora de seu lugar habitual. Pois esta é uma das regras da 

familiaridade excessiva – o dom da invisibilidade. Com o quê então estamos prestes a afirmar 

que nosso objeto de observação é assíduo do bar, ou vem se tornando um. Talvez por estarem 

todos os objetos em suas perfeitas posições, o cavalheiro abre os braços como asas e os levanta 

à altura da cabeça, distendendo os músculos no movimento que se usa chamar espreguiço. 

Quando as mãos voltam à mesa, no entanto, alguma decisão parece descer com elas das 

alturas, de maneira que o cavalheiro pega a caneca de chope e o toma todo, levantando da 

cadeira a seguir e, sem se preocupar com o paletó claro, pega o rumo da cozinha. Duas vozes o 

saúdam quando cruza o limiar da porta. Nós o perdemos de vista, mas o tom das vozes que se 

rejubilam por vê-lo ali nos dá uma pista: o cavalheiro talvez seja funcionário ou mesmo dono 

do bar. Sim, por que não? Dono do bar. Quando esta intuição nos vem, semelhando a um 

clarão luminoso ou a um dardo de sol, é como se nossas observações todas fossem 

rearranjadas em um feixe: passam a fazer sentido para o homem que observamos e se 

encaixam nele, e não da forma que esperávamos mas da forma que têm na realidade. Outra 

vez, sim: soa a cada instante mais correto afirmar que o observado tem o bar entre suas posses. 

Se não acredita, se nossas provas são fracas, sinceramente tanto se nos faz – a verdade é que a 

voz que conta a história é nossa, e podemos como paga ter aqui esses pequenos caprichos.

Como o cavalheiro desapareceu de nosso conciso horizonte de eventos, podemos voltar a 

atenção à deliciosa figura de Eneida (um tanto no passado), que, com os cachos dos cabelos 

agitados como bandeirolas de Volpi ao vento, passa pelo balcão e vira à direita mais a frente. 
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Ela agora pode ver Granel, que a chamou e teve sua voz melosa engolfada pela cacofonia de 

ruídos da chuva e da música, sentado ao lado de Esplendorosa.

“Viu, titio?”, Esplendorosa diz fitando Eneida e em seguida seu companheiro de mesa. “Sua 

bonequinha não foi para a chuva!”

Batendo com as polpas dos dedos ridículas micropalmas silenciosas, Granel sorri para Eneida e 

exclama em voz alta, afetada, “vem para o pai, que-e-rida!”, abrindo os braços. Eneida acelera 

o galopinho e se joga no abraço para, em seguida, se desvencilhar, acertar a barra do vestido, 

puxando-a para baixo, e sentar ao lado do casal. Os três são então tomados pelo silêncio. Um 

silêncio grave, profundo.

Nem bem dez minutos se passam e a chuva cessa, deixando apenas gotas ocasionais de uma ou 

outra nuvem retardatária.

No outro extremo do bar o cavalheiro do qual nos ocupávamos acaba de abandonar a cozinha. 

Seu nome, o rapaz e a mulher que o escoltam até o largo das mesas o repetem algumas vezes, é 

Giuseppe. O duplo-p é por nosso risco, mas o nome sem dúvida é esse.

Pois, chamemo-lo assim, Giuseppe sai da cozinha quando a chuva se vai, e não há motivos 

para deixar de supor que o faz justamente pela estiagem: nem tão interessado no relógio 

quanto antes ele parece. Poderia estar consultando as horas tão intensamente por esperar a 

chuva, por pressenti-la ou desejá-la? A alguns pássaros é dada a capacidade de intuir o fim das 

tempestades – saem de seus esconderijos quando a água ainda cai, quase no instante de seu 

fim, de forma que há quem pense eles terem a capacidade de deter chuvas. Giuseppe, que nada 

tem de ave, segura agora um CD subtraído do paletó largado onde antes tomava chope. Seus 

olhos, límpidos e tranquilos, confirmam que a ansiedade se foi, e é assim envolto em um ar de 
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beatitude que toma a direção do balcão: andando com extrema rapidez pelo geométrico 

quadriculado produzido pelas mesas, dobrando seguidos ângulos retos e desviando dos 

obstáculos em um intrincado caminho que o leva à extremidade do balcão, ele salta 

automaticamente a portinhola ali instalada apoiando a mão direita no tampo de granito para 

jogar os pés, e em ato contínuo o quadril, por sobre ela.

Quem o observa com a expressão divertida de alguém que conhece o espetáculo mas dele não 

se enjoou é o maître Francisco, um senhor bronzeado e de cabelos brancos bem cheios. Nós o 

reconhecemos em função do pôster que guarnece uma das paredes do bar, onde sua foto, em 

uma reportagem de jornal, aparece sob o título “O Sumiço do Maestro”.

Giuseppe por sua vez desaparece atrás do balcão e, com isso, a música de rádio cessa – para 

quase instantaneamente ser substituída por outra, em volume bem mais alto. A primeira nota 

faz estremecer Esplendorosa, que logo ri de seu próprio susto. Atrás do balcão, Giuseppe se 

ergue em movimento teatral (embora o faça para si, insensível a quaisquer olhares): espalma as 

mãos sobre o rosto e leva a ambas em direção ao mais alto ponto da cabeça, lançando os 

longos cabelos para trás. Sua boca exprime extrema satisfação, e ele suspira sonoramente. A 

voz que as caixas acústicas liberam é inequívoca – é Kasarova, a linda mezzo soprano de olhos 

penetrantes. Vesselina canta um movimento de Don Giovanii, In quali eccessi, o Numi; Mi tradi,  

quall’alma ingrata. Giuseppe tem as pálpebras cerradas e a cabeça deitada para trás, apoiada nos 

dedos entrecruzados das mãos sob a nuca, e é dessa pose de prazer que é arrancado por uma 

voz melosa (já a ouvimos antes) reclamando da “música de velório”.

Com um par de passos, Francisco identifica o cliente insatisfeito – aquele homem 

extremamente magro, alto, de cabelo espigado tingido de vermelho, ao lado de uma mulher 

10



que já teve seus melhores dias e de uma criança que sem dúvida não é filha nem de um nem de 

outra. Naturalmente se tratam de Granel, Esplendorosa e Eneida.

“Grosseirões”, Giuseppe diz entredentes mas alto o bastante a ser ouvido por Francisco, para 

quem completa, o olhando com os olhos virados para cima e o rosto para baixo, testa 

enrugada: “Mozart também teria se tornado maestro de bar neste país miserável”.

Francisco responde com um sorriso benevolente que só a idade e alguns quilos a mais 

conseguem emprestar a um homem.

Mas não é de sorrisos e tampouco de benevolência que nosso observado amigo parece 

precisar. Agora que disse a pequena maledicência ao maître, é como se miasmáticos humores 

refreados ao logo do dia, ou dos dias ou mesmo da vida, precisassem cobrar, de uma só vez, 

seu preço a Giuseppe. Seus olhos, quando ele se ergue completamente (o CD preso entre as 

mãos, à altura do peito, como um medalhão espelhado), estão injetados.

Que se passa neste homem? Só é possível imaginar: a voz de Kasarova ainda ecoa em seus 

ouvidos, mas o mau humor é maior que o linimento: é um rio ardente preenchendo cada 

espaço entre os pensamentos e por fim os inundando, um a um esmagados. Dramático, não é? 

Mas se a imagem vale, e se corresponde ao que de fato ocorre dentro de Giuseppe, nesse 

momento nada resiste à avalanche sem direção ou mensagem da raiva, em seu serpentear 

exigente que clama por reação. O bar, em tal cenário mental, desaparece: não há recursos no 

cérebro de Giuseppe para nada além da raiva contida. Francisco já não mais o guarda com seus 

benevolentes olhares de quem foi provado e se santificou: Francisco sumiu das pupilas de 

Giuseppe, que só refletem os tons ardentes de dentro dele mesmo. Também a ira contém em 

si algo que leva seu hospedeiro a desenvolver, momentaneamente, o branco dom da 
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invisibilidade. Por isso Giuseppe nem pestaneja ao novamente saltar a portinhola do balcão, 

quase acertando a cabeça do maître com os pés voadores.

Quando passa ao lado da mesa onde Esplendorosa, Granel e a encantadora Eneida gastam o 

tempo em silêncios, ele tem ímpetos de socar o homem de cabelos tingidos. Mas, ao contrário, 

sorri e bate uma dupla continência com o CD na têmpora direita, dizendo cortesmente 

“sintam-se em casa” e se afastando em direção à rua, por sobre o gramado. Eneida volta-se 

mas o cavalheiro já lá está no meio da grama, pisando com firmeza os charcos deixados pela 

chuva. Os outros dois não devem ter ouvido o cumprimento. Esplendorosa está perdida em 

algum torvelinho de idéias que a faz suspirar de tempos em tempos. Granel, por sua vez, tem a 

cara boba de êxtase dos santos medievais: seu olhar vidrado parece focalizar algo no céu além 

do teto.

Nenhum dos dois pode enxergar ou ouvir Giuseppe. Tanto ela quanto ele teceram em torno 

de si rudes teias incolores, sem perfume ou maior charme, de sorte que embora não as 

percebam estão nelas enredados e, assim, isolados do mundo. É como dizer que o universo 

externo a cada um deles não existe: tornou-se, ele próprio e tudo que contém (inclusive 

Giuseppe e seu simpático cumprimento), invisível. E, notemos sem dúvidas, se queda invisível 

justamente pela infelicidade do casal. A tristeza tem lá suas graças, e esta é uma delas. É assim 

que só Eneida, entre os três, consegue ver o cavalheiro a saltar para dentro do carro esporte 

sem teto, como fez sobre a portinhola do balcão, e despencar no assento encharcado.

A voz que cantava no bar, agora, sai dos lados do gramado, do carro de Giuseppe – mas 

muito, muito mais alta. O automóvel é ligado e arranca pela avenida molhada, dourada pelo sol 

amarelo. Kasarova e Mozart se distanciam enrodilhados ao rumor do motor, levando consigo 

algo que não sabemos o que é, algo que estava aqui a nos envolver, em torno de todos, e que 
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súbito não existe. Há um vazio brutal, silenciosamente brutal, que tira do puxadinho da 

cozinha os dois seres que há pouco conversavam com Giuseppe. Olham para os lados como 

que buscando o que não existe, ou não poderia existir. Um tanto adiante, um flagrante, 

observável arrepio passa pelas costas de Esplendorosa. Ela se levanta e toma a direção dos 

banheiros, cujas portas estão aqui bem a nosso lado. Vê? Se as vê, também pode agora ouvir os 

tristíssimos balbucios que saem de trás da porta pela qual a mulher cheia de corpo acabou de 

passar. São terríveis, lancinantes, e tão sutis e contidos que Deus, se houvera Deus, havia de se 

imiscuir pelos ladrilhos e vasos para olhar de perto o que se passa. Mas também Deus trama 

invisibilidades, que não nos cabe julgar, e de fato o céu não se fende nem cavaleiros voadores 

com espadas flamejantes descem das alturas. Só ouvimos, igualmente sutil mas desta feita pela 

distância percorrida pelo som, o relinchar estendido de pneus cuja rotação é subitamente 

abortada – e na sequência alguma coisa que se quebra em partes minúsculas ao longe.

13



Capítulo 2

O ar está carregado. É desses acontecimentos que não se explica – ora, pois que seria um ar 

carregado? Pode-se sentir, intuir, até cheirar tal coisa, não explicar. É uma sensação que nos 

perpassa, só isso, e no entanto é como se tivéssemos de tensionar cada músculo para evitar que 

o peso descomunal da atmosfera nos esmague. Sequer a rara visão que agora temos de Yasmin 

deixando a cozinha diminui a densa armadura elétrica estacionada sobre o bar. Mulher de 

singulares poderes, como se há de ver, ela tem sua biografia conhecida, ou quem sabe melhor 

seja dizer suposta, por qualquer habitante local – mas, perdão, no momento nos é 

sobremaneira difícil relembrar os feitos reais ou inventados de Yasmin, encargo a que 

prometemos nos entregar tão logo a impressão desalentadora de peso nos abandone um tanto. 

Cabe portanto dizer, apenas, que aqui nesta cidade imaginária muitos conhecem Yasmin. 

Talvez alguns duvidem que carregue este ípsilon, como se duvidou do duplo-p de Giuseppe, 

talvez não liguem maior importância ao caso, talvez tudo isso seja apenas truque de 

prestidigitação para apresentar um de nossos convidados, que terá, logo, a missão de entreter a 

quem nos segue e conosco descreve o que vê: ele chega ao bar gingando sobre seus molejos e 

bate, como se magneticamente atraído, em todas as mesas e cadeiras pelas quais o corpo 

grande e simpático passa. Na rádio onde trabalha, há tantos anos que se esquece, anunciam-no 

como Onofre Dei, a voz divina. Natural que não se trata de nome de nascimento, mas de vocativo 

inventado em algum tipo de renascer ou, como deveria ser de lei, do nome que ele mesmo quis 

a si. Senta-se desajeitado mas com graça. Gotículas de suor ou de chuva banham-lhe a testa e 

mantêm úmida a mão massuda e forte que nos estica a cada um sem parar de falar e de se 

ajeitar na cadeira:
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“Temia ter atrasado, o que nem de longe frequentou meus planos, mas vejo que estão bem 

dispostos e minha quase falha se mostrou virtuosa”, Dei pega algum amendoim que se 

encontrava pouco visível sobre a mesa e o joga na boca que fala e ri e mastiga e se inclina para 

os lados do garçom (sim, agora os há) e a ele ordena “um Santa Rita nem quente nem frio, e 

não me faça perguntas embaraçosas sobre uva, ano, esse tipo de coisa que não consigo 

responder”. 

O que ocorre, diz ele, e então por favor observe que já nos poupamos das aspas ao por no 

papel sua impressão de voz, uma vez que o próprio Dei cuidará dos detalhes doravante e ainda 

considerando que nada parece mais caro aos dias de hoje que a economia e a sustentação das 

coisas sem maiores adereços, que menos queimem oxigênio ou liberem gases quentes, e por 

certo não sabemos se aspas estão nesta categoria insalubre das coisas tipográficas que vertem 

morte ou daquelas outras que ao contrário pegam a si os males e os transformam em 

elementos doces como húmus, água límpida e ar fresco, mas decerto nosso ouvinte já nota que 

quem fala é quase outra voz, assim o esperamos, e que não se deve aguardar dela o que ela não 

nos pode dar, talvez certa coesão forçada ou pausas cheias de intenções e ainda momentos de 

suspiros. “Com sua licença”, Dei diz impaciente, impondo novamente as aspas, “isso se 

estende em demasia e não tenho esse tempo depois do que acabo de ver”.

“Ah, o vinho”, ele corta a própria oração, nos sorrindo a todos. “Deixem esse liquido bárbaro 

alemão de lado e tomem uma taça comigo. Venham mais perto”, quase sussurra se 

aproximando o quanto possível da mesa e de cada um de nós, “e escutem o motivo de meu 

quase atraso.”
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Notemos, enquanto o garçom desarrolha a garrafa, mostra o rótulo e essas outras coisas, que 

deixamos o tempo em slow motion para além da mesa que ocupamos e dos pontos que nos 

chamam a atenção momentaneamente, de sorte que é como um teatro isso aqui, com luz em 

jorro seguindo os olhos do diretor e o mais transformado em coxia escura onde o espaço, 

gelatinoso, faz tudo fluir de maneira tão compassada que dá impressão de total paralisação.

Se duvida, observe o garçom, realizada sua missão, deixando nosso foco e se perdendo no 

escuro, já mal existindo. Ele está lá, por certo, mas embaraçado no invisível em que tudo se 

lança quando não observado ou escutado ou ainda tateado – e no entretanto basta que o 

olhemos para que volte a existir plenamente, individual e isolado dos fios que a tudo formam, e 

quem sabe seja isso mesmo que sentimos, cada um a seu feitio, ao nos dissolver no sono, na 

glutonaria ou no gozo, naquela pequena morte dos corpos enlaçados.

Há um protesto além, vindo dos lados onde Yasmin conversa um tanto ríspida com Francisco, 

o maître, e deixemos portanto que os assuntos de sexo e de comidas os diga logo mais a 

própria Yasmin, ela reconhecida como espécie de deusa ou sacerdotisa de ambos, de modos 

que afinal se pode dizer o que levou o radialista Onofre Dei a seu quase atraso, ou melhor, à 

sua chegada no exato instante em que mais necessário se fazia.

“Eu sempre disse que a verdade se esconde no escuro”, ele começa já resservindo as taças nem 

tocadas por nenhum de nós e em contínuo tomando um golito, pequeno e de connaiseur que 

afirma não ser, “e que a única coisa que importa é o prazer. Novidade nenhuma, ahn? Ah, mas 

sim, há, sempre há, nós nos escondemos nelas, por isso há tanto frescor em cada frase dita por 
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alguém, em cada revelação se busca contar dos esqueletos lançados ao armário, que digo eu?, 

não em cada revelação mas em cada movimento que fazemos, porque por certo cada pessoa 

aqui presente, até aquela que não me foi apresentada à ponta da mesa, bem, cada presença traz 

em si um ninho de mentiras, todas justas porque todas destinadas a nos preservar a vida, esse 

dom natural ou divino, que importa, pois o certo é no fundo da programação, naquilo que o 

amigo chamaria firmware, então lá no princípio celular, energético, não o sei, existir uma linha 

de código perdida que nos quer a cada um transparente aos olhos do próximo, que nos permita 

fazer o que bem nos der na telha, se é que me acompanham, é uma força de egoísmo que nos 

faz ser o que somos, que une as coisas que se unem para nos formar, e é essa a igualdade entre 

todas as coisas que vemos, esse desejo ao invisível, ao egoísmo que não quer ser visto 

mazelando por aí e, ah!, magnífico vinho!, que, o grande paradoxo, quer ser descoberto e 

punido até por ter desejado o que nem sempre se fez. Compreendem meu ponto?”

É perfeito alcançar que não cabem comentários aos ditos de Onofre Dei, uma vez que tal obra 

só o faria voltar a expor o mesmo de forma ainda mais confusa ou esclarecedora, a depender 

da capacidade de abstração ou de humor de quem o ouve. O instinto certo a seguir, creia-nos, 

é imitar o gesto do famoso radialista e sorver um tanto do vinho, pinçar um dos acepipes que, 

surpreendentemente, estão com cuidado montados no grande prato hexagonal sobre a mesa e 

se deixar assim à toa esperando que sua anunciada revelação se faça. E nem muito será 

necessário: nosso largo convidado mantém um pedaço de parmesão entre os dedos e o 

movimenta hipnoticamente, com a boca aberta prestes a deixar que algo saia de seu conjunto 

fonador, em um suspense histriônico que lhe cabe apropriado como a poucos. O bordão com 

que fecha seu programa diário, o Falando com o Vazio, explica um tanto do que ele supõe seja a 

vida – “o que importa é o prazer”, ele repete há todos esses anos que não sabemos quantos são 
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– e, de certo, ilustra o aparente alheamento que o toma no momento: Dei apenas brinca com a 

falta de palavras e tira dela seu pequeno quinhão de deleite.

“Pois bem”, ele diz ainda girando o entorpecente naco de queijo, “o italiano capotou logo ali 

na curva da avenida, na minha frente, um raio passando em movimento o mais estúpido, e por 

um instante pensei que mesmo quisesse aquilo, tal precisão no absurdo giro tinha seu carrinho 

amarelo. Mas lá fui a socorrê-lo e sei que não houve intenção de se matar ou me matar, o que 

seria ainda pior para mim, e o sei por ter ouvido o que ele quis que eu ouvisse e, eis aí o 

problema, não tenho se também de seu interesse é, ou foi, porque ele não estava nada bem, 

que eu repita a quem quer que seja o que me disse, e garanto que é informação de relevância, 

fina, nada que os deixaria dormir da mesma forma que acordaram.”

A quem intuiu que com “o italiano” se fala em Giuseppe, nosso respeito. A percepção está 

correta, desafortunadamente, e, como aqui se diz, a sorte beija a quem a deseja – algo assim 

como não há fortuidade no que acontece, nem mesmo em relação ao relatado acidente 

envolvendo Giuseppe. E a notícia de fato é grave, ainda que não a saibamos completa em 

virtude das dúvidas acomodadas no gordo espírito de Onofre Dei por ora. Certo ser natural 

que achemos grave acidente envolvendo outro de nossa espécie, ainda mais conhecido, porém 

mais o é considerando o que significa esse restaurante, ou bar, para os que pelas redondezas 

habitam. Giuseppe acidentado, e de forma grave, é como, por exemplo, a ameaça de subtrair 

aos parisienses pela ferrugem aqueles metais da Eiffel e dos moradores do Rio o verão que 

justifica suas praias. Daí a agitação que toma conta dos serviçais – veja-se o atribulado dos 

garçons confundindo-se entre as ainda poucas mesas servidas de clientes – e principalmente de 

Yasmin e de Francisco, ambos regentes em seus territórios e, por isso, menos afeitos a 
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chiliques e ataques de nervos, mas com certeza afetados pelas duas mazelas já que discutindo 

de forma tão aberta em público – quando o sabemos que só costumam fazê-lo se alheios a 

olhos de terceiros, quartos, quintos e sextos, posições em que nos encontramos no momento.

Sejamos sinceros: está armada uma confusão. Vamos esperar que Onofre Dei se pegue com 

seus botões e decida se afinal nos revelará o dito de Giuseppe, o que por destino o radialista 

pode fazer ajudado pelo vinho, e enquanto isso estiquemos sensores em direção a Yasmin. Ali 

está ela em sua beleza núbia mas no instante um tanto pálida, o que lhe dá esse acinzentado à 

tez. Acaba de dizer a Francisco que ele deve ficar e que ela irá até onde Giuseppe se encontra 

abraçado por ferros e resinas automotivas, se ainda de lá não o tiraram, e que cabe ao maître 

manter o andar da carruagem – até porque seria o desejado por Giuseppe. Não que ela não 

pudesse ficar, mas em realidade sua presença seria menos benéfica e sem ela o curso da casa 

nem seria posto em xeque, caso que já se sugeria pela bagunça reinante entre os garçons, o 

chefe das bebidas e até os moleques enflanelados que auxiliam os autos a bem parar. Daí a 

necessidade de que Francisco retomasse as rédeas, rápido, e deixasse o salvamento de 

Giuseppe, a quem por mérito o maître considera filho, às conhecidas mãos mágicas de Yasmin, 

aptas a transformar qualquer toco de planta em manjar para raros e qualquer teco de carne em 

incalculável fonte de prazer.

É mais ou menos o que daqui ouvimos a núbia dizer, um pouco entremeado a nossos tímidos 

comentários e com uma ou outra seqüência de expressões reeditada para maior fruição da 

querida leitora e do amigo leitor. Embora não demonstre maior prazer em fazê-lo, Francisco 

aquiesce. E Yasmin, a quem devemos quaisquer dos delicados confeitos que habitam o 

cardápio da casa, se vai em passo de exército, munida de suas armas arredondadas, em curvas e 

19



sutilezas pelas quais a luz tardia de verão escorre, formando um quadro inestimável que ganha 

distância de nossa torre de observação e proximidade do provável calvário de Giuseppe.

Tão lépida vai que por pouco não esquecemos de dizer o por quê de tantos adjetivos aplicados 

ao redor de seu nome e das menções, mesmo que perpendiculares, a seu respeito. Aguardemos 

a chegada de Francisco, o maître. Ele no momento passa a cada mesa ocupada deixando ali um 

punhado de palavras. Os trabalhadores do leva e traz de alimentos e bebidas foram 

apaziguados. Correm como cucos precisos seguindo o tempo indicado pelo maestro, que 

solfeja silenciosas notas capazes de manter a harmonia mesmo quando o caos se levanta no 

lento crepúsculo tropical, que sem maior dificuldade se estende até as oito e meia da noite. 

Temos ainda, portanto, mais de hora de boa luz solar, e vamos aproveitá-la. Depois, as coisas 

tomam outras tonalidades.

Ora, deixemos de vaticínios, incerto vício que se instalou sob nossa pele, pois ele se aproxima. 

Francisco, como se disse, tem cabelos alvos e a pele tisnada de sol que acomete boa parcela 

dos moradores da cidade, esse local de verão permanente onde os ventos mais frescos só 

chegam por teimosia, tendo de romper barreiras desconhecidas para arrefecer o sempre 

presente calor. Vem lento e carrega um tão teimoso sorriso quanto as brisas, ainda que nele 

falte vivacidade: é sorrir profissional, quase um esgar de robô, treinado por anos frente à 

paciência do espelho, coisa de dedicado ator ou ditoso político. Negociando outra garrafa de 

vinho com um garçom, Onofre Dei, o radialista, corta as recomendações já antes ditas que 

vinha a repetir e fixa o olhar em Francisco, o inquirindo a queima roupa quanto aos distúrbios 

verificados no normalmente impecável serviço da casa, o que decerto é pergunta protocolar já 

que todos sabemos o que ocorre e já que o próprio Onofre Dei nos segredou ter socorrido 
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Giuseppe e com ele permanecido até a chegada dos homens do resgate, munidos de seus 

instrumentos de assistência que semelham, ele o disse, a máquinas de tortura medievais, apesar 

dos motivos de umas e de outros serem tão diversos.

“Conte-nos, maese, que sorriso falso é esse que leva pendurado à boca”, Onofre Dei fala, 

balançando a cabeça para o garçom que já ali apresenta nova garrafa e ainda aproveitando o 

movimento para quebrar a desnecessária pergunta com o talvez cortês gesto de com os pés 

empurrar a última cadeira vazia de nossa mesa para que Francisco tome assento.

O maître não se deu ao luxo de sentar em nenhuma das outras mesas a que serviu suas 

palavras e, portanto, a ação de Onofre Dei é galanteria e alguma lembrança de outros 

momentos, todos no passado que se esconde de nós como se parte de sonho matinal, dos que 

se pregam na memória e acodem a cada tanto no decorrer do dia até evaporar ao tomarmos o 

primeiro copo ou comermos a primeira garfada do almoço. As histórias contadas por 

Francisco, quando ao velho maestro sobra tempo e ele se permite uns dedos de conversa, não 

têm porém essa característica enfumaçada que detectamos nas coisas do passado. Ele as 

expressa com a luz do presente, esse estado temporal que uns dizem não existir e outros 

insistem ser tudo que existe, de maneira que, à medida que as palavras se espalham pelo ar e 

depois caem na mesa formando mosaicos coloridos, podemos esquecer das mazelas que 

criamos para nos atormentar e nos por como crianças admirando a beleza dos cacos se 

amalgamando para formar cenários por vezes sombrios, outras divertidos e ainda outras tão 

singelos que parecidos com castelos de areia continuamente remexidos e remodelados pelo 

vento. É talvez o que um maestro faz ao levantar as mãos e puxar os cordéis que não vemos 
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mas que o unem a seus comandados lá embaixo – e mesmo o virtuose dentre os músicos 

ordinários, aquele que é verdadeiro deus em sua arte, tem dessa forma nele seu deus maior. 

“Ocorre que provavelmente não vá existir a Noite do Cabrito”, diz Francisco deslizando rumo 

à tábua da cadeira, como se para indicar que nossas suposições são muitas vezes frágeis, 

embora logo às primeiras palavras do parágrafo anterior se pudesse antever, nelas mesmas ou 

no intervalo entre elas, existir real probabilidade, e maior que outras, de o maître sentar-se à 

nossa mesa. A Noite do Cabrito, que Francisco menciona, é a bem dizer uma comemoração 

selvagem de gastronomia aqui realizada a cada dois meses, se tanto, pelo que se diz a depender 

da conjunção de umas estrelas e da lua. Uns tais cheiros e sabores se misturam, pela já dita 

magia de Yasmin com as comidas, que por seguro não podemos afirmar existir no generoso 

réchaud uma parte que seja de cabrito, animalzinho ralo de carnes mas apreciado por glutões a 

várias partes do mundo, segundo o próprio Francisco, de sorte que se há mesmo do bicho lá é 

de uma maneira sutilizada e dissolvida no intenso universo de ervas e frutas e grãos. 

Estamos a perder o fio, desculpe, pois falávamos da chegada de Francisco e de sua nem tão 

inesperada sentada à nossa mesa. Tentávamos ludibriar o leitor e a leitora insinuando 

dificuldade em ter aqui a presença do maître por mais tempo que às outras mesas pelas quais 

passou. De fato há motivo para seu despencar à cadeira: somos escudados por Onofre Dei, 

amigo por gosto musical e afinidade espiritual de Francisco desde que este se pôs ao largo do 

mundo e recolheu-se a essa cidade de muitas luzes naturais e, paradoxalmente, de poucas 

artificiais, vale dizer, dessas que se criam e depois se as chamam de cultura, sabedoria e outras 

coisas semelhantes de complexo entendimento.
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“Sem o cabrito, que fazemos aqui então?”, Onofre Dei diz olhando a cada um da mesa, para 

nos pilhar como cúmplices, e em seguida se fixando inquisidor em Francisco. “Não recordo 

uma única vez isso tenha ocorrido, e salvo melhor juízo fui o primeiro a frequentar o bar, 

quando ainda se dizia que uma cafetina jamais poderia cuidar de cozinha e por a pasto carne 

sem vida, coisa que aliás em toda a região não se faz igual. Bom motivo há de ter, e não quero 

acreditar que seja a tentativa de desaparecimento feita pelo italiano.”

“E é”, Francisco diz em longo e sonoro suspiro, o que não permite ao certo entender se o 

disse mesmo ou se apenas suspirou com tal força que assim as palavras por ele pensadas se 

compuseram no ar. “Se quer teimar no assunto, sugiro que fale com a negra, e desculpem se a 

expressão soa deseducada, mas venho de tempo em que as palavras não precisavam de outras 

palavras atrás das quais se esconder, e em que com certeza nem maior dano causavam só por 

serem o que são.”

As luzes caem um tanto por conta do crepúsculo: embora lento, ele se constrói em pequenos 

soluços, e por coincidência um deles calhou de ocorrer bem quando o maître explicitava, de 

forma oblíqua, que suas relações com Yasmin são cordatas mas jamais amistosas. Isso se presta 

sobremaneira para que enfim falemos sobre a sedutora mulher, aproveitando o momento em 

que ela se pôs a passo de guerra para acudir o acidentado Giuseppe. Não que haverá segredos 

ou temeroso uso de palavras que se escondem sob palavras, para usar a expressão interessante 

de Francisco, mas algum sossego é saudável para que o maître se abra a respeito da núbia que 

nos embevece, e essa é a verdade, e que a ele no máximo ajuda a entender a profundidade da 

contradição humana.

Uma pausa agora para um gole de vinho (a que Francisco também acata) e logo seguimos.
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Capítulo 3

“Ela me usou”, Francisco diz em voz novamente tão baixa que é quase estática de rádio meio a 

outras estáticas, sussurro feito de vento ensinado (mas mal ensinado) cujo destino é chegar 

limpo apenas às orelhas de Onofre Dei seu amigo, sequer de Onofre Dei o radialista – uma 

nota grave que deveria se enviesar nos evitando tímpanos e olhares para vibrar seus segredos 

nos túneis auditivos de Dei, como fosse mesmo ele deus e Francisco o pecador ajoelhado 

desarrolhando uma garrafa de tinto há muito enfiada sob poeira e pedaços de caixas e cacos de 

telhas e outras coisas que aos porões se lançam para lá esquecê-las e, com sorte, lá morrerem 

em silêncio. 

Francisco não nos quer ouvindo, está bem dito, mas também já dito foi que é de nossa 

natureza observar e, mesmo lutando contra o impulso, não podemos evitar que uma ou outra 

expressão nos chegue, ainda que tingida dessas cores de lusco-fusco que se as confundem com 

o entorno, coisa de camaleão que certas palavras e certas complexas orações têm, de maneira 

que desculpe a leitora, o leitor, se falta claridade – é característica desses porões em que nos 

metemos a bordo do que não poderia ter atingido nossos ouvidos, se é que os atingiu, se é que 

não apenas o imaginamos, o que nem seria difícil ocorrer dado o nível de ruído no bar, a essa 

altura, ter se tornando um tanto incômodo para a precária arte da observação das 

invisibilidades.

E enquanto iludimos a própria curiosidade da tela do computador com essa barafunda de 

palavras, nós que já a havíamos chamado de papel, como se usássemos máquina datilográfica, 

com suas maravilhosas roldanas por entre as quais idéias que escorrem de qualquer recôndito 
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cerebral ganham a segurança da permanência (falsa, ah, tão falsa) das folhas de celulose 

tratadas com ácidos e alguma candura, bem, que confusão, um pedaço de frase aqui, outra 

conversa que o vento traz dali, é assim que mal ouvimos o maître Francisco e seu amigo 

Onofre Dei falando sobre Yasmin, a núbia de beleza estonteante que há quase um nada deixou 

seu reino das comidas para se lançar na quiçá ingrata missão de salvar Giuseppe.

“Ela me usou”, Francisco murmurou respondendo a uma provocação de Onofre Dei, que 

perguntara por que ele se mostrava tão cheio de raivas mal penteadas ao se referir a Yasmin, 

ainda mais considerando não ter sido outro senão Francisco quem apresentara a núbia a 

Giuseppe, anos atrás, e com esse simples gesto permitido a criação desse lugar de raras 

comidas e bebidas em que nos alojamos e que, de alguma forma, justifica a existência da cidade 

a seu redor e quem sabe até de todos que aqui existimos ou julgamos existir. Francisco diz 

chorou por cinco horas na viagem que o trouxe a essa cidade, imaginando que seria mais uma 

entre as muitas já tentadas, todas inúteis em o distanciar do que ocorreu, do que não ocorreu 

ou de uma junção alquímica de ocorridos e não ocorridos, em sua vida passada como 

cozinheiro de sons em alguma orquestra longínqua que a ele emprestou fama e, até onde se vê, 

também amargura.

Desembarcou em uma rara madrugada fria e algo nevoenta na velha rodoviária rodopiada por 

ventos e perfumes de diesel e urina. Um café o esperava no balcão em U do bar ao lado das 

rampas de ônibus. Queimado, ruim, mas decididamente eficaz para desembaraçar de seus 

olhos qualquer lágrima de sono ou de pior nascimento porventura ainda ali guardada. O 

homem corpulento que lá à frente, do outro lado do U, por vezes lança um olhar em direção 

ao lugar onde Francisco beberica o café, não o reconhece?, é Onofre Dei, uns dez anos mais 
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jovem. Eles ainda não se conhecem, mas a vantagem de observá-los aqui do futuro é sabermos 

que breve, ainda nessa noite fria para os padrões locais mas fresca para quem de longe vem, 

como Francisco, o farão. Acima de Francisco, uns três ou quatro metros atrás, há um grande 

relógio redondo marcando as horas da madrugada que, aqui, se estica muito mais que naqueles 

lugares feéricos, nos quais as luzes, os automóveis e as pessoas em profusão correndo todos 

para se salvar de sabe-se lá o que, acabam por esgarçar o tempo, desandando em minutos as 

horas e tirando delas sua mais preciosa seiva sem, no entanto, fruí-la. 

Pois então esse risco não se corre. É uma madrugada lenta. O ponteiro dos segundos, no 

gordo ser mecânico pendurado nos arcos da rodoviária, pula as casas e se demora em visita 

minuciosa a cada uma delas. São três horas. Francisco não quer perturbar a essa altura da noite 

o corretor imobiliário com o qual negociou uma casa, sem sequer a conhecer. Suas coisas já lá 

estão, despachadas dias atrás, mas nem chaves ou endereço os tem. O homem que o serve 

outro café queimado indica uma pensão ali perto. É barato?, o maestro se certifica. Depende 

do que pedir, o homem responde. Francisco só quer dormir, ou tentar dormir. O homem solta 

uma risada algo cínica e pisca os olhos de corte oriental com uma estranha alegria. 

Depende do que pedir, ele repete, rindo outra vez, quando Francisco já se encontra a caminho, 

a única bolsa de couro pendurada nos ombros, quase se arrastando na direção indicada. 

A noite se adensa além da rodoviária. Há um silêncio profundo feito de escuros e de latidos 

ocasionais de cães que se comunicam por falta de melhor lazer. Uns cheiros de frutas podres, 

doces e competentes, giram de quando em quando em torno dos passos de Francisco. Muros 

caídos com musgo, os tijolos opacos se mostrando nas frentes das casas e o brilho nas pedras 
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das ruas dão a ele uma agradável sensação de familiaridade. Por vezes venta, curto, e há plantas 

dormindo atrás dos portões de ferro com tinta descascada pelos quais passa. Um gato corta a 

esquina correndo sobre as patas de espuma. Francisco ouve o próprio coração e os passos que 

range sobre a calçada, entremeados pelo roçar da bolsa no tecido da jaqueta. Ganha outro 

quarteirão e um grilo marca o tempo – é o único novo som que o segue, até cessar 

completamente. 

A casa é um sobrado grande, escurecido e cercado por ramas de jasmim que tecem um pórtico 

e depois se espraiam agarradas às paredes. O duplo portão de metal sob o pórtico está aberto, 

convidativo, e além há uma escadaria semiluminada que o entrega a uma varanda confortável 

com poltronas de madeira e flores. Da porta que agora olha escapam sons de música e de 

vozes, como uma festa abafada. Ele procura pela campainha quando um rapaz sobe as escadas 

apressado e corta sua frente, empurrando a porta e sumindo lá dentro da casa: é um choque de 

barulhos e luzes e aromas e pessoas e fumaça que a porta revela, e Francisco está certo de ter 

errado o endereço da pensão quando de dentro do alvoroço vem a ele a mulher de avantajados 

olhos negros o fitando desde longe e se aproximando sem o deixar, semelhando a nem piscar, 

o envolvendo e o paralisando, deixando-o outra vez a ouvir o próprio coração, agora filtrado 

de todos os barulhos e cores da sala em festa. 

A mulher dá um último passo e o contato visual se perde – a impressão de Francisco, quando 

ela familiarmente o abraça e sussurra alguma coisa que não se entende, é de ter sido 

mergulhado no olhar e, em seguida, retirado de lá por umas mãos feitas de cheiro de madeira 

úmida e noturna. Ela sorri, dentinhos arredondados brancos de lua, e se afasta um tanto 

mantendo as mãos nos ombros de Francisco. Torna a dizer o que sussurrou – que ele é bem-
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vindo ou algo assim e que o nome dela é Yasmin, como?, Yasmin, ela repete, e não quer 

guardar a mochila ali no armário e beber alguma coisa, conhecer as meninas e relaxar? O 

perfume de madeira orvalhada o penetra e estoura como bomba terrorista dentro dele: um 

silêncio submarino escuro e uma deliciosa fraqueza o tomam nos braços e tudo que vê são 

aqueles olhos que o olham de perto, de cima, que o esquadrinham e perguntam coisas e o 

confortam sem exigir dele nada que não possa dar, mas que então se apartam, o obrigando a 

buscá-los e, com o movimento, a perceber que está deitado a algum lugar, um tecido áspero e 

agradável sobre o corpo e a sensação estúpida de não entender o que se passa e o que se 

passou.
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Capítulo 4

“Dois dias”, ela diz, empurrando a colher com o grosso liquido adocicado na boca de 

Francisco. “Ali, aquele ali, é o doutor Granel. Vê?”

Ah, sim, ele vê – uns doces lindos olhos negros circundados por um branco de arte pop que 

brilha e se espraia sobre o escuro do rosto dela, e é só o que consegue ver e não é mais que 

quer ver. Doutor Granel, indiferente ao olhar de Francisco, levanta os ombros e os deixa cair:

“Ele não entende nada. Amanhã vai estar melhor.”

Yasmin se aproxima outra vez de Francisco e diagrama o lençol sobre ele. Francisco se deixa 

quase dormir. Quando Granel e Yasmin abrem a porta e abandonam o lugar, luzes, vozes e 

música o abraçam por um instante e em seguida evaporam. Francisco ainda tenta levantar mas 

está extenuado. 

“E o que foi que teve?”, quer saber Onofre Dei. “O que o levou a passar dias na cama?”

“Não sei ao certo”, diz Francisco, aqui ao lado, ainda sentado a nossa mesa, coisa que 

duvidávamos ele fazer. “Granel disse que uma virose, não lembro bem, mas foram três dias na 

cama de um quarto do lupanar, essa é a verdade.”

“Por isso digo que o conheci antes que me conhecesse”, o radialista explica. “Quando cheguei 

você estava caído na cama do puteiro, com cor de batata mal cozida. O Granel aliás está aí, em 
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algum lugar, com sua mulher. Sua mulher, rá! Mas está aí. Me parece incrível que você nunca 

tenha perguntado a ele o que aconteceu há, pelos deuses, há dez anos!”

“Não me interessa”, diz Francisco. 

“Uma vez você disse que se apaixonar por uma puta foi seu pecado. Melodramático, mas cá 

estamos nós todos juntos – a puta musa, você, o italiano. E eu, a perfeita testemunha. Mas, 

sabe, a realidade é que ela nunca foi puta. Esse é seu defeito: acredita que por definir alguma 

coisa tem a verdade sobre ela. A moça sempre foi empreendedora. Lá e aqui. E é das boas.”

“É tudo bobagem”, diz Francisco. “Estava em um momento estranho, tive uma coisa lá no 

lupanar dela e ponto. E, verdade, ela nunca me olhou.”

“Ah, sim, ficou dez dias na casa dela e a danada nunca o olhou. Passou seis meses voltando lá 

como um carola à igreja e ela nunca o olhou. Pelo menos um pouco de razoabilidade deve 

caber nessa história, não? Sabe qual é o problema? O problema mesmo?”

“Preciso voltar ao trabalho”, Francisco levanta mas, veja, veja como Dei o puxa sem 

cerimônias de volta à cadeira. Chega a ser engraçado, embora exista essa tensão no movimento 

tanto de um quanto de outro. A mão de Onofre Dei ainda está agarrada, com pressão que 

crispa levemente os músculos de sua contrapalma direita, na manga da camisa do maître. Ele o 

segura como a criança birrenta, e como a bela Eneida ainda há pouco puxou as fraldas da 

camisa de Giuseppe, com alguma raiva e certa razão, como se ternura e violência fossem irmãs. 

Dei fala lento:
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“Você não perdeu nada. Ela sempre gostou de você. Ela gosta. Mas você a apresentou ao cara 

que ela ama, e que você ama, mesmo se desse jeito estranho dos três. É absurdamente simples. 

E é estúpido que sua inteligência não o deixe ver que isso aqui não é uma brincadeira de 

Wagner. Isso é a porra da vida, seja lá o que for isso. É descontrolado.”

“Preciso ir”, o maître levanta novamente e se livra da mão de Onofre Dei. “Você anda 

bebendo demais.”

“E você continua não enxergando quem o ama.”

“Obrigado e boa noite, pessoal”, Francisco volta ao sorriso profissional, um belo e aberto 

sorriso gordo, e espalha uma das mãos no ar em direção a nós todos enquanto se afasta.

“Chicão”, Dei quase grita, “amor é outra coisa. É um abraço escondido.”

Nós outros, que cá ficamos também escondidos ouvindo ou, na maior parte das vezes, 

tentando ouvir o que diziam os dois amigos, tramamos entender mas de fato não alcançamos o 

significado da frase de Onofre Dei. Nada assustador – o que ele fala, sempre, e aí incluímos 

seus programas na rádio da cidade, tem precário sentido. Muitas vezes é belo, mas pouco de 

compreensível sai do encadear de palavras. É possível beleza sem significado? O sentido, 

dizem, é algo que se procura por uma distorção qualquer nos circuitos eletrônicos do cérebro, 

enquanto a beleza, bem, ela parece se alojar mais embaixo, em camadas antigas, cobertas de 

poeira, inalcançáveis a pensamentos ordinários e mais acessíveis às estranhas sensações que 
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nos tocam em estados excepcionais – qualquer coisa a ver com a paixão, a poesia ou até a 

proximidade da morte, embora essa última nos pareça desproposital. Algo invisível aos olhos 

que, no entanto, leva a vida a se perpetuar – e, pelo amor de deus, não é o sexo. Ou ao menos 

não é apenas o sexo. 

Enquanto brincamos com palavras, nesse segundo vício admitido – está posto que o primeiro 

é observar –, Dei já lá se diverte falando como se houvera platéia. Conta a história de Yasmin – 

uma história cacete para a média do habitante da cidade, que já a ouviu em dezenas de versões 

muitas vezes incongruentes e nem sempre agradáveis. Assume-se aqui que o estimado leitor e, 

sim, estamos aborrecidos de ter de incluir a estimada leitora, não por ela mas pelo cansativo da 

repetição exigida nesses dias em que o nãodito é maldito, que seja, assume-se que o leitor de 

qualquer sexo ou orientação não conheça ainda da história de Yasmin os detalhes, quem sabe 

até os esqueça. Há um tanto de estranho nela, na história e não na bela moça, mas nada que 

surpreenda quem consegue acreditar em religião ou em sua prima pobre, a ciência. Yasmin 

nasceu paupérrima, em uma vila rural aqui ao lado, e, por uma dessas cruéis minúcias genéticas 

ou espirituais, completamente surda. Tinha adoração pelo pai. A lenda, em todas suas versões, 

despreza quem a levou ao ventre – é quase uma inversão espelhada da fábula da virgem que dá 

à luz. Pois, sem mãe e com pai tratorista de fazenda, cresceu e se tornou bela em silêncio. Se 

perdem os detalhes de infância. Provável que tenha sido feliz, com dias duros intercalados a 

outros plenos de doçura, como costuma acontecer. Há que se acreditar nisso sabendo que 

hoje, e já se vão mais de 30 anos desde seu aparecimento no planeta, Yasmin cria comidas 

sublimes comandando a região aquecida por fogos e temperos no bar em que matamos horas. 

De fato não conseguimos crer que um ser infeliz, que carregue em si a tristeza, consiga de 

alguma maneira transformar em manjares meros punhados de ervas, vegetais e uns cortes de 
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carnes. Pode ser uma leitura um tanto romântica, mas se não a tivéssemos nem estaríamos aqui 

a perder tempo, o que também vale para a leitora e o leitor. Sim, sim, precisamos de um 

contrarregras que nos impeça de tergiversar. Então Yasmin nasceu e cresceu alheia aos ruídos 

do mundo. Aconteceu de seu pai não registrá-la ao cartório, talvez por essa característica da 

menina talvez pelo fato de não saber exatamente quem a pariu. A manteve em vida regrada do 

campo, com as horas naturais de comer, dormir ou se por a postos para acompanhá-lo às lides, 

além daquelas muitas reservadas a brincar quase sempre sozinha, até que o mundo resolveu 

descobrir que ela, e ele, existiam. A menina justo brincava no borralho do fogão de lenha, ao 

pé do pai, quando chegou o grupo: um homem sisudo de boné, outro tão sorridente que dele 

se desconfiaria carregar más intenções e a mulher de calças compridas, a única que falava 

alguma coisa. Os dois ficaram ali ciscando ao lado da porta enquanto a mulher se apresentou. 

Era do censo escolar, e havia aquela informação de que morava na casa uma garota não 

matriculada a escola alguma. O pai de Yasmin deve ter coçado a cabeça, pensando no que ela 

queria dizer se a menina em questão estava tão obviamente ali sentada, à roda dele, enquanto 

ele cozinhava feijão com algumas carnes, e então pode ter largado a colher de pau sobre a 

lateral atijolada do fogão e olhado a visitante tão colorida nas unhas, nos cabelos e naqueles 

panos jogados sobre os peitos que, sem temor aos tecidos, se mostravam atrevidos. Mas é a 

menina, ele disse. Essa menina? Essa. E ela não vai à escola? O pai pensou por um instante 

naquela outra pergunta absurda, já que a própria moça havia dito que ali existia uma criança 

que não ia a escola, mas resolveu não questionar porque ela parecia por demais limitada das 

ideias, e, de qualquer forma, tinha com ela os dois sujeitos que só faziam ciscar e talvez 

tivessem também seus pensamentos mais espaçados nas cabeças. Ela não vai a escola. O 

senhor sabe que é importante ela ir? Pode ser mas nunca fez falta, nem para mim que cuido 

bem dela. E a mãe? Aí o pai de Yasmin se enfureceu, mas engoliu a fúria pensando nos dois lá 
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fora e no fato desagradável de que a única arma à mão era a colher de pau, de forma que deu 

de ombros e perguntou o que a moça queria. Que ela vá à escola. Só isso? Só. Então não tem 

problema, mas não tem também como carregar a menina até a vila todo dia. Mas agora tem 

Kombi que leva e traz. Com hora marcada? Hora marcada?, a mulher, mostrando que não 

tinha mesmo muito pensamento, perguntou. Hora de chegar em casa, porque não se pode 

deixar criança desse tamanho sozinha, tenho de ficar por perto e o trabalho não deixa que seja 

a qualquer hora. Pois é com hora certa, ela disse. Então não tem problema, ele repetiu. Que 

idade ela faz?, a moça perguntou, rabiscando em um papel. Oito. E nunca na escola? Mas isso 

a senhora já sabe, ele disse. Nunca, ela falou, e se pôs a fazer perguntas até se fartar e ir 

embora. Esse episódio não seria mais que um almoço fora de hora se, uns dias depois, não 

aparecessem outras pessoas junto da mesma moça – e no mesmo horário da comida da 

menina, que o pai ciosamente mantinha regular pelo andar do sol porque nunca tinha 

aprendido a gostar de relógio. Para a senhora também, o pai de Yasmin respondeu o bomdia. 

O senhor sabe que estamos fazendo campanha para lembrar os pais da necessidade da escola. 

Não sei. Não sabe? Não. É no jornal, na rádio, tem até cartaz. O senhor não viu? Pois então. E 

tem fotografia também, da criançada que vai aprender. O senhor tem fotografia dela? O que a 

senhora quer?, o pai de Yasmin usou a mesma pergunta de dias antes porque essa parecia ser a 

forma certa de acabar com aquela conversa esquisita, ainda mais considerando que dessa vez a 

mulher havia aparecido com quatro pessoas, não mais o risonho e o de boné, mas um 

cabeludo e três moças, uma delas quase careca, parecendo moleque, e os quatro como aqueles 

outros dois de antes ficaram no terreiro ciscando, uma acendeu cigarro e outra parecia com 

sono, uns olhos cansados bonitos pintados de preto em volta. O que quero, a mulher disse, é 

fotografar sua filha e contar a história dela. Até no jornal. Para que serve isso? Para que outras 

pessoas vejam e mandem suas crianças estudar. E a menina ganha foto dela? Ganha. Então 
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não tem problema. O senhor deixa conversar com ela? Deixo mas não funciona. Que? A 

menina é surda. A mulher suspirou. E a mãe? Ela não tem. Ah, sinto muito. O que a senhora 

sente? Sinto muito ter perguntado sobre a mãe. Morreu quando? Ninguém morreu: ela não 

tem mãe. Não? Ela tem pai. A senhora desculpe, a menina come na hora e já passa. Então a 

mulher disse que sim, por favor pode servir a garota, e saiu para conversar com os quatro e no 

meio da terceira colherada já estava de volta querendo saber outras coisas. Lá fora ligaram o 

carro e o pai de Yasmin pensou que fossem embora deixando a moça. Não era isso. O homem 

veio abraçado com um aparelho de filmar, bufando pelo peso, e a moça quase careca logo 

atrás, puxando fios desde o carro, e a outra de olhos cansados com uma máquina de 

instantâneos, e passaram ali tanto tempo fotografando a menina que o pai perdeu a hora de 

tratorar aquela tarde. Mas por fim se foram e um tempo depois o pai de Yasmin recebeu o 

envelope com as fotos da menina. Ficou impressionado de ver como a casa era bonita no 

papel, e mais ainda com a filha, que até parecia outra pessoa. E aí começou o calvário dele. Foi 

quando passaram na televisão a história triste da menina surda que não ia à escola. Ficou 

sabendo pelo patrão. Depois, viu sua casa, a filha, os dois cachorros e até ele mesmo dando 

comida para a menina, tudo filmado tão bonito que parecia mentira, mas mentira mesmo era o 

que a voz falava no filme sobre criança abandonada, que era aquilo?, e no entanto tudo que ele 

podia era explicar para quem perguntava que uma coisa era a filha dele aparecer na televisão e 

outra, bem diferente, era o que diziam, porque abandonada ela nunca foi. Teve de explicar 

muito e repetir tudo mais vezes do que podia contar, o pai, porque então encafifaram de 

chegar pessoas todos os dias para fazer as mesmas perguntas, e eram tantos cartazes e jornais 

interessados na surdez dela que dava a impressão de nunca se ter sabido de uma criança doente 

dos ouvidos filha de tratorista e sem escola nenhum dos dois. E foi assim que um dia o pai de 

Yasmin cansou e disse que não responderia e proibiu de fotografarem a criança, que então já se 
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punha fazendo pose a qualquer um que chegasse, mas de nada adiantaram o silêncio e a 

proibição quando começaram as aulas e a menina, tão conhecida que tinha amigos em toda 

parte, passou a ser fotografada na escola e até dinheiro mandaram ao pai, junto a uns papéis 

que o patrão disse para desprezar. Depois parou tudo. Sumiram os perguntadores, os 

instantâneos, o vai e vem de carros, e foi de uma vez que ocorreu, sem aviso, como havia sido 

no começo, e o pai de Yasmin se aliviou e pode viver outra vez, só de quando em quando 

alguém lembrava e ele dizia que decerto tinham descoberto outra menina surda em outra 

cidade com outro pai tratorista para infernizar.

Onofre Dei, o radialista, pausa a fala quando o garçom chega com outra garrafa de vinho. De 

tanto falar está esfogueado, as peles do rosto riscadas de vermelho como se tivesse passado por 

um salão e as moças de lá o convencido a fazer peeling. Pode ser o vinho também, no calor 

abrasador da noite agora sem ventos, que ele toma em proporção dobrada em relação a nós 

outros da mesa. Confere garrafa e rolha sem comentário, breca a mão do garçom que ia nos 

servir e pede outros copos, “descansados”, nos olhando em busca de sinais de aprovação à 

história que conta. É um gesto dele, desses que constroem, segundo um escritor dito menor, a 

personagem. Enquanto se aguardam os copos ficamos em um jogo de cabo de guerra em que 

o observador é o observado e o contrário também, uma pequena confusão de olhares curiosos 

que se cruzam sobre a mesa como faróis de automóveis em estradas escuras.

“Nunca reclamou do dinheiro”, diz Onofre Dei. “O pai dizia que era tudo infernal e guardava 

a renda, e posso afirmar por conhecimento direto que não foi pouco o que pagaram para usar 

retratos de Yasmin enquanto a onda durou. Mas”, e então pára porque o garçom está a nos 

servir novo suprimento de vinho e ele o precisa fiscalizar, “mas é conversa fiada que Yasmin 
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tenha usado dinheiro do velho, embora de certa forma também dela, para fazer o que fez. Ela 

nunca precisou disso.”

“E que fez ela?”, pergunta da ponta da mesa a estimada leitora, e ainda o estimado leitor, que, a 

essa altura já provavelmente não se lembra, foram ambos a páginas tantas convidados a tomar 

assento no texto e no bar, como se parte de Giuseppe ou o próprio Giuseppe ou ainda uma 

outra coisa que seria soma de Giuseppe e do leitor ou leitora e, enfim, essa confusão habitual 

que fazemos por não bem entender o que se está a desenvolver, mas o caso é que se tasca essa 

questão e ela é tudo que Onofre Dei, esse grande ego tomador de vinho, queria ouvir nesse 

exato momento. Discorrer sobre o que considera a parte mais espirituosa da história da diva é 

um presente a ele que nós, freqüentadores da casa, normalmente negamos por já ter a ouvido 

em excesso e, inclusive, pela existência de tantas dúvidas sobre pontos cruciais da lenda, já que 

a própria Yasmin nada diz – exceto talvez a raros que a convivam a intimidade. Sem dúvida é 

estranha a história toda já partindo do ponto de que, menina, era completamente surda. E, 

diga-se, surdez atestada por fontes variadas, inclusive revistas de porte que a puseram em 

destaque e antigos amigos que ainda correm pela cidade, apesar de hoje não desfrutando da 

amizade da diva, reclusa em uma curva de ambigüidades invisíveis que, por justificar a lenda, 

nos agrada. Mas como, logo após os fatos relatados, se calaram os barulhos públicos sobre a 

menina Yasmin ao longo dos anos que restaram a sua infância, pouco sabemos desse período 

da biografia da diva. É uma fase de silêncio como devia ser para ela a vida, um mundo opaco 

de sons guardado na insurdescência que médico algum conseguiu resolver. 

A surpresa, e Onofre Dei retoma o giro do caco de queijo hipnótico nos seduzindo a atenção, 

a surpresa é que o exílio sonoro de Yasmin foi perpétuo até a menarca. Não correu estrela no 
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céu, não tremeu o chão nem o pai acordou aturdido com sonho de estranha consistência. 

Simplesmente ela começou a ouvir tão logo menstruou. Foi como um botão desses de 

aparelhos que nos rondam sendo girado: o que eram inexistências passou a fazer parte do que 

a contornava. Teria investigado com o pai a dupla umidade, aquela que gotejava seu íntimo 

para o fora e a outra que pespegava com tintas frescas seus ouvidos? Que é que faço se me dói 

tudo, como se fosse explodir, a menina teria implorado ao pai. E é assim a vida, ele diz. Mas se 

é de dor, para que serve ouvir? Melhor então ficar longe do trator, que até a mim me 

machucam as orelhas montado nele, diz o pai, pragmático por não ter ainda tocado as 

profundezas da pergunta. É que me pega dentro a dor, um aperto triste de choro que não sai 

do olho mas me escorre nas pernas. É da sua natureza: cada ser tem uma dor escondida que 

um dia brota e fica ali pedindo cuidado, e quando a dor se resolve acaba a vida porque essa dor 

nem é dor, ela que é a vida. Vai ser assim sempre, me queimando as orelhas e o ventre? Cada 

um queima de um jeito, por isso a resposta do outro não serve para o um. Onde queima no 

pai? Nas mãos e nos pés, que não sabem parar mas têm medo de andar. Os meus não têm 

medo. É, eu vejo, diz o pai, deve ser porque o temor de quem vem antes é a coragem de quem 

vem depois. Que coragem é essa se só me põe medo?, a menina ri, mas o pai, sério que sempre 

foi por não ter facilidade com o riso, diz a ela que isso é coisa singela, só o medo da coragem 

de tocar em frente o destino. Havia uma nota triste no que ele dizia, mas Yasmin só a 

compreendeu anos mais tarde. Naquela manhã ensolarada, ela abraçou o pai, o beijou e jogou 

umas coisas na bolsa, se deliciando com o farfalhar dos panos roçando um no outro e com o 

escorregadio de musgo riscado do zíper, com o amassado gorduroso dos pés apertando o chão 

e os estalos de engrenagens e eixos movendo a fechadura da porta. Depois, foi tomada por 

uma tempestade de trinados e zumbidos e cacarejos e vozes e sussurros e troados e roncos e 

assovios que a fizeram levitar, embora dolorosamente, andando de som em som em busca do 
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próximo e do próximo, até tão longe se encontrar do pai, da casa e da infância que era já então 

uma mulher em busca de sua vida.

“Mas por certo não respondo sua questão”, o radialista Dei continua a brincar com o queijo, 

girando os olhos em direção à extremidade da mesa de onde lhe perguntaram há um tanto o 

que havia feito Yasmin, qual teria sido a proeza de tamanha projeção ainda hoje capaz de 

manter a aura de não se sabe o quê em torno dela.

“Não responde mesmo”, diz a voz que, estamos a ouvir bem?, vibra tímida, olhos baixos, 

como de criança confessando o crime de ter sorrateiramente tomando o ônibus ao centro da 

cidade, na mais maravilhosa aventura já sonhada, e depois descoberto que a aventura de uns é 

o martírio de outros, como se Deus experimentasse sensações antes de pô-las em linha de 

montagem ou, e isso soa melhor, como se as tonalizasse fornecendo uma alavanca de sutil 

movimento para cada ser ajustar o montante de dor e de alegria até sintonizar o ponto de 

conforto que agrada à sua natureza única. Essa é a ideia articulada pelo pai de Yasmin, sem 

dúvida em outras palavras, e é também a que a menina Yasmin experimentou lá se vão quase 

30 anos ao menstruar pela primeira vez, abandonando por certas vias tortas a surdez e em 

seqüência tomando o caminho do mundo, sem sequer saber se o poderia, se as garras estavam 

prontas a resistir aos ataques que testam o modelo de que nos investimos, melhor dizendo, de 

que ela se investiu, e não se tem ciência se mais tarde sentiu medo do feito e o coração apertou 

pela glória passada, mas lá atrás naquele instante sim, ela temeu cada passo ao tocar os pés no 

chão mas se encantou a cada passo ao rodá-los no ar para completar o movimento, e foi assim, 

um giro levando ao seguinte, que Yasmin nos voltou ao conhecimento tempos mais tarde, vale 

dizer uns sete anos depois do relatado episódio da menstruação que exauriu a surdez, e era 
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uma nova Yasmin inesperada que, uma manhã qualquer, nos chega aos olhos pelo jornal de 

outra cidade tão longínqua quanto a que habitamos no primeiro sonho da noite. A notícia fazia 

menção à menina que simbolizara por uns tempos finada campanha educacional do governo, 

mas era menção jocosa, mostrando ao lado da belíssima núbia da foto, que sabemos ser 

Yasmin com seus 20 ou 21 anos, uns rabiscos malfeitos sobre o local ao qual ela andava então 

emprestando seus dotes, não os sensuais mas os de gerente ou administradora ou mentora ou 

sócia, o rabisco não o deixava claro por ter mais interesse em demonstrar o resultado de tal 

plano educacional criado nos estertores da ditadura militar, de modos que no primeiro instante 

só soubemos se tratar de Yasmin agora como jovem empreendedora tocando uma boate, um 

lupanar, um prostíbulo, um puteiro – mas de luxo e em plena capital, brilhando no topo, tão 

longe da roça de onde viera –, e essa informação nos agradou a todos e nos constrangeu ao 

mesmo tempo, não pelos serviços sexuais prestados na casa em questão mas pela falta de 

cuidados do texto ao não dizer o que realmente importava e faria diferença, coisas como a 

história da garota desde que deixou o sítio, o fim enigmático de sua surdez e a explicação para 

a ascensão social por ela experimentada, visível pela foto no esplêndido costume carregado aos 

ombros e nas pérolas brilhando em seu pescoço levemente crispado, as texturas de ébano e 

nácar amalgamadas na mais bela oposição que, por tanto contrastar, nem um pouco 

contrastavam. Vem daí que a fama feita de papel novamente por Yasmin se interessou, talvez 

lembrando do flerte em seus tempos de infância, e então por meses corridos a acompanhamos 

em jornais e revistas até nos saciar, muito embora nada de importante tenha sido descrito além 

da presença de senhores bem apessoados na casa de encontros, umas festas e uns escândalos 

de quando em quando, com a folia permanente na qual se dava a entender Yasmin vivia sendo 

momentaneamente levada a uma delegacia de polícia de onde logo todos saíam felizes ainda 

empunhando suas flûtes de espumante. Depois os papéis se desinteressaram de Yasmin, 
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naquele ciclo que seu pai já havia intuído, e nos perdemos da beleza núbia arrebatadora até 

que, sem explicação, cá de volta ressurge comprando um confortável casarão dos mais antigos 

para nele instalar sua festa e – “estou indo rápido demais?”, pergunta Onofre Dei, sem nos 

ligar para as respostas – e isso é tudo, já que uns anos mais tarde vem nosso amigo Francisco, 

fica doente na casa da diva e logo a apresenta a Giuseppe, e por fim cá estamos no resultado 

desse encontro todo.
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Capítulo 5

“E o dinheiro do pai, não era o que ia contar?”, pergunta a voz estereofônica do leitor-leitora, 

na extremidade da mesa, quase nos impacientando de vez já que, impulsionado pela questão 

pertinente mas como já dissemos perigosa pelo aborrecido extremo, o radialista puxa uma 

quantia inacreditável de ar para os pulmões e, sim, levanta novo caco de parmesão e se põe a 

observá-lo com olhos autistas.

“Eu disse mesmo que contaria, não foi?”, Dei murmura. “E não o fiz? Deixei algo por dizer? É 

que os anos me pesam, essa é a verdade, mas me parece que pesam também em quem não me 

entende.”

Ninguém na mesa responde a grosseria do radialista. Ele rola o queijo no ar. Os barulhos do 

bar batem nos costados de nós todos como marulhos de maré vazante, em vai e vem ilógico 

movido pelos assuntos mais ou menos estimulantes nascidos da multiplicidade de vozes do 

entorno, em um brinquedo que torna cada voz invisível em relação a todas. O radialista respira 

ruidoso e seu olhar vagueia.

Está desagradável isso – o próprio Dei observa – e não é culpa de vocês mas de uma coisa que 

lembrei, e que ninguém exceto Yasmin, eu e aquele meu efeminado amigo Granel sabemos, 

isso além de mais alguma pessoa que tenha ganhado conhecimento por um dos três, se é que 

seria possível em assunto de tal privacidade e até diante da jura médica de Granel, mas esse não 

é tema de mesa, desculpem o desvario, isso é um tanto nebuloso, e já aqui digo não do que 

dizia mas da questão do dinheiro, daquele que o pai de Yasmin acumulou quando ela, menina, 
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o ajudou a bornalar uns trocos vendendo fotografia da surdez analfabeta dela, mostrando 

rostinho e história em anúncios de vender televisão, geladeira, bicicleta, e quem saberia se foi 

muito ou pouco o dinheiro?, quem afirma que o pai enriqueceu se até outro dia ele continuava 

tratorando terra, puxando arado e esparramando semente, o que na minha visão antiga não 

corresponde a alguém endinheirado, ou seria hoje? Mas tomem atenção no que fala a cidade, 

nos sussurros das ruas, e se desfaz o que tranço. Contam as ruas que a núbia menina, mal 

menstruou e passou a ouvir, se arrancou da casa do pai levando consigo a fortuna, que a bem 

dizer era mais dela que dele, e investiu os pertences na aquisição de bordel luxuoso na capital e 

assim por diante, apesar do absurdo de supor uma ainda quase criança capaz de tal feito. Não, 

não o creia. Fosse dessa forma o pai não a teria recebido com festa quando ela voltou à cidade, 

depois do sucesso nos negócios mundanos, e tampouco teria a apoiado quando Yasmin 

decidiu comprar o casarão a uns pés da rodoviária onde instalou a pensão – e que pensão, vou 

dizer, igual nunca existiu e talvez nem mais possa existir dado que o tempo muda e tudo muda 

com ele, transformando coisas que foram feitas em lembranças e outras que deixamos para lá 

em invisíveis impossibilidades, estão a captar-me?, o nãofeito esvaece e vai para o mundo do 

invisível por só ter um único e indissolúvel momento para existir, e ai de nós se não o 

pegamos, ao contrário de Yasmin, que o agarrou na forma do casarão e ali fez crescer a festa 

que durou três anos, e muitos já me perguntaram que graças encontro em tal história se de fato 

se trata tão só de história de cafetina, com toda imoralidade e sujeira isso contém, e digo não 

sei a que se referem já que uma história é só isso, só algo que se vive, de modos que há 

indiferença para Deus, se Deus existir a algum canto do cosmos, entre a cafetina e a madre 

superiora ou entre a puta e o presidente da república, exceto nas coisas que fazem ao serem 

tocados adiante pela vida e ao aprender uma ou outra irrelevância dessas que estimamos 

importantes. Pois assim quero dizer que tudo isso são conversas de rua, não digo tolices mas 
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quase, visto que endinheirada Yasmin chegou quando, sem maior motivo que um de nós saiba, 

largou negócios tocados na capital onde brilhava como capitalista da noite para aqui nesse fim 

de mundo abrir bodega de menor importância, sem os sutis encantos que os papéis de jornal 

nos informavam ela ter, cortejada por poderosos de diversos timbres, sem cansaço do glamour 

que a alcançasse e vivendo aquela vida plena que é a real dizer a bem-aventurança do paraíso 

baixada à crosta terrestre e a promessa cumprida de todas as propagandas que nos embalam 

sonhos e nos fazem entender sermos todos iguais frente ao dinheiro, sem o qual nenhum passa 

de inútil traste sem substância, e eis justo o que queria dizer a respeito da núbia Yasmin – sua 

visibilidade absoluta, o brilho estelar de que é feita e que a furta das dores mundanas, embora 

tenha retirado do mais vil lodo da mundanidade o dinheiro que a alçou ao reino dos céus na 

terra, o que pode parecer paradoxal a quem não afeito a assuntos divinos mas, tenha certeza, 

nada tem de paradoxo pela razão já dita de que todos somos fiéis servos e idênticos frente ao 

deus que nos rege a felicidade e a infelicidade no belo mercado a que se chama vida. Porquanto 

sim é de dinheiro se fala aqui, pouco importando se levado de pai ou capturado de outros, 

muito embora duvide Yasmin tê-lo retirado do pai que amava, inclusive de forma duplicada 

por não ter mãe para dividir os calores do coração. Até meu amigo Francisco, maestro de 

músicas que escolheu reger sinfonia metrificada por goles, desculpe-me a comparação 

mequetrefe, há de admitir o que digo não obstante o amor de mágoa por ele alimentado a 

Yasmin. Pois a esse respeito não sei se ele à núbia se declarou, ou se tão somente teceu suas 

teias em torno dela esperando que a fascinasse a hábil construção, de sorte que em alguma 

noite vaga Yasmin o encostasse a uma parede e o olhasse nos olhos: que está a fazer?, é tão 

simples, ele diria, teço uma rede para enredar, isso vejo mas pergunto outra coisa, que coisa?, 

pergunto o que fará comigo se me deixo enredar, e essa é pergunta que se faça?, se não fosse 

eu não a teria feito, nesse caso respondo que a amaria, mas se já faz isso sem me ter na teia, 

44



outra vez tem razão mas aí a diferença é entre o amor não amado e o amor amado, amor não 

amado foi o que fiz ao guardá-lo em minha casa sem nem conhecê-lo quando desmaiou?, em 

absoluto, que é então?, justo o contrário: é me olhar como a olho, como me olha é com gula, 

amor é gula sem saciedade, é doce e parece verdade, então deixe que nós dois testemos o 

insaciável, não permitiu que eu terminasse de dizer que o doce e o amor não precisam ser 

tocados para existir, nem entendo nem concordo, acha que não sei?, então por que negar?, não 

me nego a seu amor como não me neguei jamais a amar, parece dizer sim para discordar, é que 

não preciso beijá-lo ou ter a sua cama para mostrar que o amo, isso é platonismo que não 

alcanço, o amor que tenho a meu pai nada tem de platônico mas não divido cama com ele, 

meu amor não é de pai, mas o meu é de filha e desculpe que tenho de atender aos clientes, 

parece que já ouvi dizer isso mas a lembrança vem lá do futuro, nem é tão incomum lembrar 

ao contrário, mas aí é esquecimento, você tem poesia nos ouvidos e me entende bem as 

palavras, só tento ganhar tempo, mas já lembrou que não existe nós no futuro, e lembro de 

outra coisa ainda, diga se quiser, é um gosto ruim de raiva que lembro do futuro, essa é 

lembrança inventada que o amigo ainda pode se negar a ter, por que ainda?, é que por 

enquanto dá tempo de não tecer esse futuro, e perder você por perto? “É só nele, Chico, que 

me perde.”

A leitora e o leitor argutos já terão percebido certas incongruências, desvios e vícios no que 

nos conta o radialista Onofre Dei. Nada há de estranho. Por certo pedir congruência a 

humanos é pedir demais. Os que a levam a sério costumam ser os mesmos que pensam ser a 

vida palco de heroísmos e graves decisões. Felizmente o local em que nos encontramos vive à 

parte desse mundo de cinismos. Ali adiante, por exemplo, o médico Granel tira suas fumaças a 

um cigarro bem ao lado da encantadora Eneida, que portanto não só respira os restos dos 
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canos de escape dos autos que cortam a avenida como algum resquício de tabaco tostado, 

ambos os punhados de gases democraticamente diluídos e somados a outras dezenas ou 

centenas ou milhares – já se vê que não somos químicos – de moléculas que formam o que 

todos os seres viventes respiramos. 

Mas por favor não nos acuse de deselegância por termos sem prévio aviso retirado a Dei o 

microfone e nos dedicarmos a observações pouco significativas a respeito da mesa onde a 

volumosa Esplendorosa, Granel e Eneida só se comunicam por meio de silêncio. É nossa 

forma talvez mambembe de disfarçar o desconforto a todos aqui ocasionado por uma cadeira 

extra à nossa mesa puxada. De fato se trata apenas de cadeira ruiva acrescentada a um intervalo 

entre cadeiras onde dificilmente caberia outra. O aperto de cadeiras é gesto de democracia que 

faz parte do local que ora habitamos. O silêncio de Dei, vale dizer, deve-se a quem puxa e 

empurra a cadeira e nela toma assento: outro não é que Giuseppe, dono do bar, ouvidor de 

Mozart e acidentado homem a quem a núbia Yasmin foi a trote socorrer na curva da avenida 

onde ele se encontra, abraçado por ferros e plásticos retorcidos, em seu conversível destruído. 

Melhor dizendo, onde deveria se encontrar, conforme preciso relato daquele que primeiro o viu 

após o acidente – sim, esse mesmo Onofre Dei agora petrificado a olhar o rosto irônico de 

Giuseppe. Daí que como não fomos apresentados ao italiano dono do bar e como nos sobra 

boa educação, vamos nos interessar por outra coisa qualquer enquanto ele decide se fala algo – 

basicamente o que faz aqui, e de forma tão bem apessoada, quando entre os metais compostos 

do auto ou entre os tubos do hospital deveria estar. De assombração ou assemelhado não se 

trata, não somente pelo ridículo de supô-lo como também pela solidez de suas vestes, cabeleira 

e carnes.
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Portanto, já que nada há de excepcional além da impossibilidade, por que não pedir um copo 

para que ele nos acompanhe o delicado porre a bom vinho que criamos? O copo é ordenado, 

vem e se coloca à mesa pelo garçom desatento que sequer percebe seu patrão à mesa. Dei, 

robótico, o serve. Giuseppe agradece com um aceno de cabeça. Balança o copo, cheira o 

conteúdo, prova um nada com a ponta dos lábios e língua. Depois ri e quebra o ritual:

“Ninguém pergunta o óbvio?”, diz. 

Nos mantemos em silêncio porque a pergunta parece endereçada ao catatônico Dei, de fato o 

único que o conhece. 

“Então digo eu”, Giuseppe fala, a irônica inflexão do rosto emprestada também à voz que 

mistura as músicas de dois idiomas.

“Não, não!”, o radialista levanta abrupto, causando um pequeno terremoto na mesa. “Que 

catso é isso agora? Que é você?”

“Ah, essa é a pergunta. Não quer sentar? Me incomoda. Já disse que fico puto quando faz essa 

encenação?”

“Já, já”, diz Dei, sentando e levantando no mesmo movimento. “Mas que catso é isso?”
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“Por favor. Como vou saber? Deve ser um delírio. E bem real. Quem são essas pessoas?”, nos 

aponta aos que acompanhamos Dei. A questão, algo arrogante, tem no entanto mais 

curiosidade que animosidade. 

“São amigos que – mas que catso interessa isso? Que faz aqui?”

“Não, nada de pressão. Sentido nenhum em um delírio me pressionar. Fiquem a vontade mas 

sem me pressionar. O acidentado sou eu. O coitadinho. A gente nunca lembra essas coisas 

quando acorda, não é? A luz branca, o túnel. Essa bobageira. Preciso que me ajudem a 

lembrar. Tenho o maior respeito por vocês mas vamos deixar claro que quem manda sou eu. 

Porra, sou o ego, não é? Então, silêncio. Só me ajudem a sair dessa. E a falar com ela. Preciso 

dizer uma coisa a ela.”

“Que coisa?”, o amigo ou amiga do canto da mesa, fascinado e fascinada, pergunta.

“Catso, que ela?”, Dei volta a sentar.

“É uma situação estranha”, Giuseppe continua. “Falo com gente que não existe em um bar 

que imagino enquanto ela está lá triste que se morre. Preciso dizer uma coisa, mas só consigo 

imaginar vocês. Entendem que é um contrassenso?”

“Mas que quer dizer a quem?”, pergunta nosso convidado, tentando a um só movimento 

acatar a sua própria curiosidade e ajudar o irritado Onofre Dei, de forma diga-se gentil já que 

por certo “ela” trata-se de Yasmin. Nem seria preciso dizer, mas vá lá que algum não o 
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entenda, pense ser outra coisa, outra mulher ou até quem sabe uma dessas máquinas que 

escutam e falam. Pois então fixe-se que Giuseppe, confuso talvez por ser fruto de nossa 

imaginação coletiva movida a vinho, ou quem sabe por dele sermos nós frutas imaginárias, 

quer transmitir alguma informação à bela núbia. Sigamos escutando-o, que agora o moço 

desatou a falar, embora verbalize umas tonterias – dizia há pouco, respondendo à dupla 

pergunta, o quanto precisa contar a Yasmin que sempre soube ter um filho, mas se acovardara. 

Que filho, que filho?, perguntamos todos, mas o italiano perde seus focos e já fala assunto 

diverso, que ser agora invisível, o que sempre quisera, mais o atormenta que traz conforto – 

embora tenha suas vantagens. Como a prová-lo, levanta, se põe a correr entre as mesas e agora 

salta a portinhola ao lado do balcão de mármore e da chopeira, com a graça de ginasta já 

demonstrada, virando o corpo em rodopio, a cabeleira o seguindo um instante depois, e lá fica 

a nos gritar impropérios sem que alguém se abale a calá-lo: a bem dizer, como se só nós aqui 

nessa mesa o escutássemos: e tanto o parece ser que ao deixar o balcão, na volta, cruza o 

caminho do maître Francisco e ainda o da gorda Esplendorosa, esta retornando do banheiro 

onde por provável foi a despedir umas tantas lágrimas outra vez, e ao cruzá-los os passos 

nenhum dos dois fez movimento para evitar uma trombada com Giuseppe e tampouco largou 

um cumprimento ou uma interjeição de concebível espanto por vê-lo.

“Como provo minha tese”, diz ele, “vou testar possibilidades do invisível em outros cantos. 

Mas me lembrem de dizer a ela o que sei, por favor. E você, amigo de letras”, Giuseppe abraça 

Onofre Dei pelas costas, “fique tranquilo que está tão agradável na imaginação quanto sempre 

fora dela.”
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O radialista rascunha gesto de protesto com o parmesão entre dedos mas desiste: lança o naco 

na mesa e faz cara de criança emburrada que não sabe o que lhe compete fazer. Giuseppe se 

afasta dois passos, piscando os olhos com marotice, e some de nosso horizonte de eventos. Já 

se disse que esse tipo de impossibilidade ocorre aqui – alias, ocorre em todo o canto – com 

freqüência e com a propriedade de uma lente que mais desfoca e lança em penumbra do que 

localiza e ilumina. Um garçom aqui da casa certa vez disse se tratar de fenômeno chamado 

ilusão de orla. Sim, pode rir-se dele às banhas, entendendo que o iletrado tentava dizer ilusão 

de ótica, pois isso é verdade tanto quanto o é que ele em seu erro mais acerta do que erra: de 

fato, sempre que nos perde a atenção a algo, são as orlas que se enfumaçam e avançam sobre o 

objeto, até que súbito ambos deixam de existir. É esse o mais temível entre todos os invisíveis 

– o que nos furta o mundo e a vida, nos põe sós frente à eternidade do nada que, na realidade, 

não existe – parece ser se tanto uma indisponibilidade de desejo de continuarmos envoltos 

pelo que nos conforma e nos obriga a ser o que somos.

Natural que essa tagarelice não somos nós a perpetrá-la, vêm de Onofre Dei as observações, 

de Dei agora recuperado do estupor e prestes a chamar nova garrafa de vinho, exceto se o 

impedirmos, o que nenhum à mesa parece disposto.

“Sei do que Giuseppe fala. Só não sei se devo dividir o peso de sabê-lo com vocês”, o radialista 

estica o discurso como é de seu gosto. “Faz muito tempo e jurei a mim não dizê-lo. Felizmente 

esqueci o assunto, até agora, e se o recordo é por culpa dele, não minha. O danado é que 

Giuseppe não tinha como saber. Fugiu. Mais de ano na Itália, o ristorante por conta de 

Francisco, o maestro espumando ciúme porque intuía, sabia e naufragava por saber o motivo 

da viagem de Giuseppe, entendia que era qualquer coisa ligada ao romance dele com Yasmin, 
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construído em segredos o romance dos dois: de quem ele amava como filho e a quem queria 

como amante. E a culpa? A culpa foi de Francisco, decerto que dele que, quando conheceu o 

italiano e soube da ideia do ristorante, para o qual só faltava dinheiro, convenceu Yasmin a 

financiar a história. Os três juntos o tempo todo, inventando o lugar, inventando uma vida 

impossível mas bela, entornando em goles o que só poderia ser bebericado, como se vivessem 

um roteiro antigo em cor marrom de sépia, mas não teriam percebido que três não fecha 

conta, não divide, ou se divide é com erro, cada unidade isolada em seu canto, e claro que 

Francisco sabia, ele dizia que estava o tempo todo a experimentar as tentações do inferno sem 

conseguir resisti-las e, considerando agora com mais sabiedade que o tempo me emprestou, 

que outra coisa podia fazer depois de já os tê-los apresentado uma a outro e deles se 

aproximado a ponto de fazer parte do que tramavam, de ter entrado no tão óbvio triângulo 

amoroso que no entanto não se consubstanciava, vale dizer não saía da emoção livresca, 

romanesca, não tomava corpo nem lançava corpo contra corpo, em guerra santa, que era o que 

ele sonhava, desejava a cada instante, pedia a deus e a deuses, implorava ao infinito e amargava 

o desprezo cósmico do silêncio divino, o grande e solitário silêncio do deus invisível do 

universo, que em seus afazeres não tinha tempo para a pequena solidão de Francisco em seu 

amor insubstanciado, de maneira que meu amigo foi levando a coisa como pode, até que se 

despiram dele, ou ele se despiu dos dois, e eis aí o que penso ter ocorrido. Deve de ter 

cansado. Não me disse. Isso não se pergunta a ele. É homem de reservas. Ficou com seu 

quinhão menor do bar, afaga essa raiva de correntes que o mantém ligado a Yasmin, essa 

mulher de sedução que todos viram e da qual, verdade se diga, deve ser mesmo difícil livrar-se 

após ter conhecido sua intimidade, não a intimidade dos lençóis, mas a real intimidade, aquela 

que é feita de furtos pequenos de momentos, um gesto escondido que se pega no ar e um 

brilho que a saliva fez num exato momento no dente branco varrido por algum raio de sol, 
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essa intimidade que é a única verdadeira e que se não faz parte das tramas do Amor e do 

demônio, pensam que não faz?, se não faz é porque então não se trata do verdadeiro Amor 

nem do verdadeiro demônio, e que os deuses nos livrem de tal proximidade dessa mulher 

porque a qualquer um se põe o risco de entrar em tal aventura e terminar os dias como 

Francisco, vigiando os passos da núbia como valente namorado cornudo que o sabe a se fartar 

e brinca de traído vampiro, tirando da bela a energia da raiva e de uns prazeres secretos de a 

maldizer, de a amar assim avesso e, creiam-me, de fazer sofrer o filho que considera Giuseppe, 

de torná-lo infeliz pela perfídia cometida contra o pai, como se pai fora Francisco, ao roubar-

lhe a amada. Eu digo que se cada homem tem um destino na vida, embora esse destino mude 

de tempos a tempos, o de Francisco é bicar com um graveto negro a ferida de Giuseppe a cada 

romper da aurora, como na parábola do ladrão do fogo, para que, sem opção, o filho a ele 

venha ao colo, arrasado e constrito, e é assim como cada um de nós sabe fazer quando 

convém, sem dúvida cada qual a sua maneira, e ainda pior os que têm as melhores maneiras, 

nesses a ação não se mostra e ganham eles a vantagem de sequer acusados do mal praticado 

dado a conformação diáfana do feito ou sua total inexistência a olhos nus, sendo então mal que 

corrói moléculas subterrâneas provando o tempo todo que nunca, jamais, o fez.”

Um garçom magriço, moleque de seus dezessete ou dezoito que fugiu ao natural destino da 

enxada, se aproxima com mensagem de teor esquisito que o faz corar por pudor ou correria. 

Chega à mesa com algum alvoroço contido que cala Onofre Dei. Mas o garoto nem chega a 

abrir a boca – é asperamente enxotado pela maître Francisco.

“Vai, vai, tem muita mesa”, Francisco ralha em voz baixa e senta à cadeira há pouco ocupada 

pela aparição de Giuseppe. Toma um gole de vinho do copo servido ao italiano:
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“Isso era meu?”

“Opa”, diz Dei.

“Nem venha dizer que foi sua insistência”, diz Francisco olhando para o radialista.

“Em absoluto, claro que não. Mas do que se trata mesmo?”

“Vamos ter a noite do cabrito. Bom? Sem reclamação? A negra tinha tudo adiantado hoje, 

sabe-se lá porque, e as meninas estão cuidando de finalizar. Que seja como manda deus – 

mesmo se com algum atraso.”

“Foi ideia de Yasmin?”, Dei pergunta, vasculhando a mesa com os olhos, talvez em busca de 

um pedaço de parmesão ou de alguma outra cínica dissimulação.

“O que?”

“Manter a cabritada.”

“É.”

“E ele?”, quer saber a pessoa do outro extremo da mesa, que não custa recordar trata-se da 

leitora ou leitor.
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“Giuseppe está bem, ou mezzo bem, e diz a negra que induziram coma para... para qualquer 

coisa. Continua lá com ele.”

Dei esfrega as mãos:

“Excelente a notícia do cabrito. Isso é o que adoro aqui – a permanência. E que ele está bem já 

o sabíamos.”

“Sabem como?”

Veja, veja: Onofre Dei encontrou um teco de queijo. Está pronto a reinar de novo.

“Não fosse assim”, diz, “o funcionamento do bar estaria comprometido. Não está. Queiram os 

deuses que permaneçam bem, o italiano e o serviço da casa.”

Francisco sorri o sorriso delicado, compreensivo, que melhor combina com ele do que a mal 

humorada performance experimentada com o garçom magrelo. Levanta acompanhado pelo 

sorriso:

“A taça era minha mesmo, não?”

“Sua, era sua”, a voz do fim da mesa confirma a mentira. Nós nos perguntamos por que o fez. 

Há certo nervosismo no tom da confirmação, como se a vontade de dizer a verdade estivesse a 
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um fio de vencer e pudesse, súbito, elevar-se sobre a outra vontade e de forma simples dizer 

que não, aquela taça de fato fora servida a Giuseppe, que nos visitara e agora, bem, agora não 

sabemos mais onde se encontra.

O maître Francisco toma a taça à mão e a olha por um instante, só um momento, enquanto os 

músculos e nervos de seu rosto desmontam o sorriso.

“Tive a impressão de...”

“Pode deixar aí o copo que continuamos cuidando dele”, Dei o corta, “e aproveite para 

mandar outra garrafa.”

Faz calor pavoroso. Note o suor se avolumando no buço de Onofre Dei: por mais as seque, as 

gotículas retomam o local como liquido bigode. Dei o enxuga por vezes com polegar e 

indicador, como se alisasse fios rebeldes, e se perde a pensar, uns tremores na sua outra mão, a 

que costuma comandar o parmesão, e onde de fato o queijo está.

A moça do outro extremo da mesa, veja que interessante agora ser tão claramente uma mulher, 

pergunta sobre a cidade, o motivo de tantos italianos (o que se trata de exagero, quando até o 

momento tão só dois conhecemos), a origem de tal bárbara comemoração envolvendo cabritos 

e tantos temperos e sabe-se lá o que mais, já que tantas vezes se provou aqui que o não dito é 

mais que o dito. A questão é cortesmente endereçada a Dei – a moça faz seus encantos, 

inclina-se um tanto sobre a mesa, lança uns lampejos de olhos a ele enquanto a pergunta. 

Parece que não há muito o que contar a respeito: Dei, sem escutar ou sem ligar para o 
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escutado, deixa a mesa sem dizer palavra e se vai aos lados de Esplendorosa, doutor Granel e a 

maravilhosa Eneida. Lá murmura algo ao ouvido da pequena, arranca dela uma gargalhada que 

vemos sem ouvir e senta, sem cerimônias, coisa de amigo. É automático: o casal abre duas 

bocas sorridentes aliviadas com a presença do radialista. Sua chegada os liberta das 

claustrofobias em que se metiam sabe-se lá por conta de quais magias. Os três conversam com 

gosto. Claro que Dei muito fala e o casal de limita a negar uma informação, confirmar outras e 

se rir com admiração das tiradas engraçadas de Dei, que sem dúvida que as há, embora à 

distância não possamos acompanhá-las.

O homem do canto de nossa mesa – não era mesmo uma garota ali? – se diverte com as 

histórias do garçom que trouxe a garrafa ordenada por Dei. A cerimônia de cortar o capuz da 

garrafa, desarrolhá-la, abraçar seu feminino pescoço longilíneo com xale de linho branco segue 

lenta como velha procissão: os passos do ritual são pontuados pelo fantasioso relato de como a 

diva Yasmin controla com doçura rígida, quase robespierana, as garotas e o rapaz da cozinha, 

levados por ela sem piedade à destrutiva missão de atender sua exigências disparatadas de 

cuidados com os detalhes e, na mesma toada, de desejá-la e amá-la mais que a qualquer coisa.

“Desejá-la?”, quer saber o senhor do canto da mesa, brilho lascivo nos olhos circundados por 

cílios brancos e marés de rugas.

“E não? Essa é a parte mais fácil”, o garçom ri, “até para as mulheres da cozinha. Algumas 

trabalham com ela desde os tempos antigos, quando ela tinha outro negócio.”
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“O lupanar”, ajuda a séria mulher que substitui o senhor, loura cheia de suspiros enfadados 

que retira ao maço um cigarro.

“Que?”, o garçom pergunta.

“Nada, só quis dizer que sei do que se trata”, a mulher sorri, acende o cigarro e é um rapaz que 

dele despede a primeira fumaçada. A voz já naturalmente é outra:

“E sério que cozinham peladas?”, sussurra. 

“Não!”, diz o garçom. Derruba um dedo de vinho como prova. “Nem sempre.”

“Ótimo, pode servir”, o agora homem de longos dedos finos, quase femininos, informa.

Ora, mas que estamos a fazer? Entreter o camaleão leitor com o que ele e ela conversam é por 

demais tolo, em especial considerando a ímpar possibilidade de capturar alguma informação 

relevante de além mesas, lá daquele sítio onde Onofre Dei investiga algo que o interessa ou, vá 

se saber, apenas conversa a toa com seus amigos. Mas se a curiosidade também ao leitor frita 

os olhos e atiça os sentidos, como a nós outros sucede, deixemos de falsidades em relação à 

distância que nos separa de Esplendorosa e Granel: esses tantos metros só existem se os 

queremos. Já não se disse que aqui o tempo é argila macia implorando contorno? Se ele o é, 

também o espaço, pois claro que como qualquer vivente medianamente aculturado nesses 

tempos não faltamos à aula do professor Einstein, aquele que sem respeito a leis de trânsito e 

cintos de segurança e potência de motores em cavalos de vapor nos convidou a encilhar um 
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raio de luz qualquer e sair sobre ele, talvez até metendo esporas no coitado, para desdenhar dos 

relógios e das fitas métricas, como se já não existissem suficientes problemas para os 

relojoeiros e os alfaiates, ambos enfiados em crises de desemprego mundo afora, quem sabe 

até por culpa do douto mas nem por isso menos amalucado físico alemão. Em resumo, dá-se 

um jeito de lá da mesa longínqua se aproximar sem daqui sairmos. É vantagem e tanto. Pode-

se considerá-la fantasiosa e até se duvidar de seus resultados, por certo, e no entanto sobre 

qualquer coisa é permitido jogar sombras de dúvidas. Nosso domínio sobre espaço e tempo, a 

bem da verdade, vem de máquina ainda mais antiga que o cavalgável raio iluminado de herr 

Einstein: é algo que chamamos, em falta de melhor imaginação, de “grua de Flaubert”, 

mecanismo aperfeiçoado pelo sábio francês para romper distâncias e xeretear, invisível e 

incólume, vidas alheias. 

Ora, que seja a máquina que for. Cá está já a nossos olhos Esplendorosa amassando uma mão 

contra a outra e ouvindo doutor Granel, obviamente irritado, a dizer que jamais quebraria sua 

jura médica de sigilos, ainda mais forte que aquela mantida por padres confessores, em troca de 

nada e, pior, se tal ação poderia pessoalmente o prejudicar. Pois então claro se põe que temos 

situação paradoxal, diz o radialista Onofre Dei suando como se ainda chovesse e apenas sobre 

ele, já que do nada o italiano não tirou a informação e, até onde sei, a diva tampouco conhece 

o que foi feito da criança, embora indubitável que tenha ela suas desconfianças porque tudo 

isso que fizemos é tão estupidamente óbvio que até me constrange, mas é também, penso eu, 

de obviedade que precisa de umas informações para o ser, e estas Giuseppe não as tem assim 

como ninguém além de nós – o médico, a parteira e o reagente da poção que sou, isso além de 

Yasmin, seguramente, por ser a mãe e ter isso suas implicações, as mais estranhas ao menos 

para nós homens, que não as alcançamos as sutilezas. 
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“Mas o que diz, o que diz, ela sabe?”, Esplendorosa segue em voz chorosa.

“Cala a boca, pelo amor de deus”, diz Granel, levantando e pegando a encantadora Eneida ao 

colo, “calem a boca os dois. Não vêm o que fazem? Que é uma estupidez?”

Esplendorosa torce as mãos abaixo do nível da mesa, sobre as coxas soberbas. O radialista Dei 

olha com desprezo para Granel, que começa a lentamente se afastar, Eneida montada aos 

braços.

“Não fala nada?”, Dei olha para Esplendorosa. 

“É que ele está certo, e há aí a menina, isso não é assunto de criança”, ela diz, voz claudicante, 

mas Dei a interrompe com sonora palmada sobre a mesa:

“Que seja então. E não pensem, jamais, que não foram alertados. Isso ainda não acaba bem.”

Doutor Granel já vai longe confidenciando algo à menina, que se diverte deliciada como fez 

quando Dei segredou-lhe alguma graça. Se Granel escuta a ameaçadora declaração de Dei, não 

dá mostras. E sobre o que afinal fala o bêbedo radialista? Quer dizer, seria tão claro que 

impossível de vermos? Ou é de tal infantilidade o roteiro que se nos apresenta que o 

desprezamos por não suportarmos a simples, insutil e sempre óbvia realidade?
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Capítulo 6

Acontece algo interessante ali à entrada do bar. Como se disse, e como decerto já se vê, há um 

passadiço de uns tantos degraus cimentados em meio a extenso gramado. O bar é assim platô 

no topo de colina verde seccionada, e justo nessa rachadura do verde é que algum rumor se 

forma. Onofre Dei, que deixava a mesa de Esplendorosa em direção à nossa, gira e para lá vai. 

Ainda despede vapores do enérgico tapa lascado à mesa – mas mesmo os gases sulfurinos 

secretados por ele debandam apressados à visão que se apresenta. Ela, a bela Yasmin, lá chega. 

O bar é tomado de alvoroço elétrico que sua presença usa criar. Responde umas perguntas de 

raspão, evita pessoas, sorri a outras e se derrama sobre Dei – este cambaleia, talvez pela força 

quase sobrenatural da mulher, talvez pela avantajada ração de vinho sorvido. Ela o abraça 

ternamente e se deixa cair nos braços dele, a feitio de amante de filme de amor antigo, cena 

quase em preto e branco que nos chega em zoom perfeito, as lentes dos olhos trabalhando em 

sintonia afinada para recuperar todo detalhe que não se pode perder. A tela não admite ruído e 

de fato não se ouve palavra das bocas dos dois amigos, e nem haveria coisa a falar que não 

fosse tola frente ao que ocorre. A beleza daquela a quem chamam núbia é como uma 

punhalada em qualquer razão. É por provável que a dor secrete humores de beleza na amídala, 

em vesícula ou qualquer outro secreto quinhão do corpo humano, pois que nem tão incomum 

é se ver na mais doída circunstância os mais luminosos semblantes. Sim, a dor por vezes 

fabrica o belo, é o que se vê. A tempo de relógio parado, podemos admirar a perfeita crispação 

da pele de Yasmin, com luz fluida a contornando em sonhos que não são, a bem da verdade, 

partes dela, mas de nós outros que a observamos e nela imprimimos nosso desejo. Quem sabe 

Yasmin nem exista – que impede ser ela uma vontade coletiva substanciada? Mas mesmo que 

assim seja ela se move agora, despede-se com maciez de fado do peito e dos braços de Dei e, o 
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segurando pela mão, anda em flutuação de barco sem aparentemente prestar grande atenção ao 

que seja, o radialista como lastro, e ambos cortam o horizonte de mesas com paradas a cada 

tanto para prestar uma informação a Granel (“em coma induzido, tudo certo, mas quero 

conversar com você”, dedos em afago nos cachos de Eneida), a uma senhora de traços 

orientais que se conhece ser a prefeita (“deixei a informação lá, agradeço muito”) e a outros 

tipos que ela escolhe pelo percurso, até desembocar na beira da portinhola do balcão onde o 

marmorizado Francisco se estaciona, olhos vagos. Yasmin larga a mão de Dei. Ela não dá 

chances ao maître: o alcança em instantâneo e lança os antebraços e mãos finas por sobre seus 

ombros. Francisco a enlaça as costas. Congelam-se ali, sombra e luz, o rosto dele envolto nos 

cabelos dela, e umidades, não se sabe se feitas pelo calor abundante, pela tensão entre ambos 

ou pelos olhos comprimidos, untam as faces encontradas uma na outra enquanto a balbúrdia 

do bar, desinteressada da cena, volta a crescer, cada freguês envolto em seu cômodo quinhão 

de dor e prazer sem maior preocupação se não a própria, e os dois unidos já não são senão 

estátua cinzelada em ilha que os rumores cingem como ondas, lançando uma e duas gotículas a 

se somar às que escorrem por seus rostos, e só escorrem porque há uma lei de gravidade as 

chamando ao solo, pois de desejo elas ali ficariam, autônomas e em formato de lago, 

arrefecendo a dor, o calor ou o que quer que as tenha gerado.

Adiante no gramado do mesmo modo úmido, mas sem dúvida em virtude de chuva e não de 

águas secretadas por corpo humano, uma fugaz sombra gargalhante corre sobre os matos e 

ruma para a avenida e circula entre os carros. Os olhinhos de Eneida se arregalam seguindo o 

passante veloz e ela o indica a Granel, que não faz gosto em voltar-se à cena. Besta ele: perde a 

chance de ver, como o vemos, Giuseppe quase nu em disparada. Onofre Dei, que como pode 

notar vem retornando a nossa mesa, também observa a aparição, e nos chega rindo com algo 
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de infantil no rosto – sinceramente, ele diz, o italiano que imaginamos enlouqueceu. E se 

querem saber, vou ser sincero, creio que todos nos amalucamos. Não viram que lá estava eu a 

convencer a nossa pobre enfermeira sorumbática Esplendorosa, que nome seria esse que lhe 

deram?, e a meu confrade Granel, outro que lhe conviria novo nome, a convencê-los os dois a 

me dizer uma mísera verdade, e nem a isso se aventuram, ou não sabem o que seria verdade ou 

se negam a enxergá-la ou ainda, e eis o pavor, dela se envergonham frente a um amigo, coisa 

que suponho soa inconcebível a todos, ou seria meu erro e então justo a amigos é que se deve 

maior vergonha por delito cometido? Não, veja, não estou criando suposição de que tenham 

delinquido, mas por que se negam a falar o que eu gostaria de ouvir? De fato estou prestes a 

dizer algo que não devo, e quase o faço como vendeta, o que até certo ponto me pareceria 

justo dada a conformação das ocorrências, e tenho duramente aprendido que um mal só se cala 

com outro, me perdoem os ouvidos sensíveis e me desculpem os deuses pelo dito, que bem sei 

me será breve cobrado duramente quando ao conhecimento de minha esposa cair, ela tem lá 

suas razões para não aprovar meu fígado negro, como o de Stephen Zweig mas não sou do 

tipo que se mata, e se então a vendeta é inevitável já que anunciada que se fale logo uma 

informação que por sua dureza soará talvez maledicente, embora seja apenas uma informação, 

e ela, essa informação, esse fato concreto transformado em palavra assoprada, é que meu 

confrade Granel, que é douto médico e benquisto na cidade, mantém uma relação de 

ambigüidade social com Esplendorosa, vale dizer são casados em não-essência mas apenas em 

papel frio, se gostam mas não o bastante a se freqüentar os corpos, desenharam um contrato 

de sobriedades em que a infelicidade crônica dela pode se exercitar pelo impossível e o amor 

dele a outro homem pode se disfarçar em um infernal jogo de espelhos em que julga viver feliz 

ou em certo equilíbrio. Indubitável que essa não é a vendeta, esse é dado que ouvindo o que se 

disse logo se sabia, penso até ter sido verbalizada a situação curiosa vivida pelo casal que 
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adotou essa criança maravilhosa, os deuses me saibam ser clementes por não ter eu mesmo o 

feito, e bem podia tendo a ajudado a encontrar logo que nascida esses dois como mãe e pai, 

diga-se bons pai e mãe, por natural melhor do que eu poderia ter sido, porém talvez a menina 

perca o pai por uma dessas contingências da vida, e essa é das piores, a morte, ou sua 

possibilidade mais imediata, mais desenhada no cotidiano, em virtude de meu amigo ter se 

contagiado durante uma operação banal de vesícula, apêndice, seja lá o que mexia no corpo de 

outro, um desprezível pingo de sangue o voou até os olhos e pronto, o micróbio se imiscuiu 

nele, dançou uma valsa de morte nele, e conquanto se fale que as garrafadas mágicas 

transformadas em pílulas coloridas possam mantê-lo são e salvo dos micróbios por todo seu 

prazo de vida, conquanto se saiba que isso é verdade é também uma verdade relativa, e meu 

amigo Granel mais se pega no relativo que na verdade, de forma que anda alimentando uns 

pensamentos nada estranhos porém nada bons a respeito de seu próprio fim e, pior, cisma 

envergonhado com a possibilidade de morrer, morrer se transformou em vergonha, como se 

fosse falha pessoal, algo a ver com caráter ruim, fraqueza, feiúra e tudo que não é aprovado e 

bom e perfeito como todos deveríamos ser, então expirar é a quintessência da fraqueza, quem 

morre tem culpa pelos cheiros expelidos e pela situação que experimenta, é o aborrecimento e 

a vergonha elevados a sua potência máxima, e esse é o mundo em que vivemos, no qual a 

beleza da morte se reduz ao preço do funeral e à pusilanimidade do defunto, não ao fim dos 

fins, não à observação de sua banalidade tão perfeita quanto um cair de tarde ou um orgasmo, 

essas dissoluções que as olhamos e nelas por tantas vezes nos negamos a ver o belo do 

arremate, da impermanência, da viagem à transparência.  

Embora tenha dito isso com alguma seriedade contida, quase funérea, há alegria no rosto 

redondo e avermelhado de Onofre Dei, o bom radialista que encanta as manhãs da cidade e, 
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por vezes, solta também a voz de barítono modulada nas noites, aqui sim claro que em 

gravação, não obstante o gravado ter também sua graça a quem o ouve já que nem é tão difícil 

estar a passear no auto, sob o embalo das ideias de Dei salpicadas por umas tantas melodias de 

jazz por ele apreciadas e, súbito, vê-lo ali à esquina ou ao café entornando um capuccino ou 

mesmo virando uns copos e falando a se baldar com qualquer um que passe à rua, já que 

parece conhecer a todos pelo primeiro nome e de todos ser conhecido, tal a profusão de 

confrades coleciona. Mas o interessante, reveja o que dissemos agora, é não se encontrar nas 

palavras menção à presença de sua esposa. Não deixa de ser curioso ele a ter citado, de forma 

crítica mas bem-humorada, se tanto uma vez nessas horas todas em que nos guarnece. Teria 

nosso nobre anfitrião algum problema em relação a ela ou mesmo alguma séria doença de 

ciúmes, dessa que por vez faz homem de bom caráter abster a mulher de presença social, 

quando naturalmente ela se deixa conduzir a esse estado lamentável de manipulação, ou ainda 

teria a moça doença capaz de impedir livre trânsito? Correndo o risco de receber resposta 

truncada ou ríspida admoestação do radialista, ousemos a ele perguntar a pergunta que nos 

acode. 

Dei ri à questão. É isso mesmo que nota também? Está um pouco sombreado seu rosto, mas 

os olhos brilham um brilho de riso, não é? A boca levanta as pontas das asas – confere? – e ele 

até suspira. “E breve vem o cabrito”, torna a suspirar. Não terá ouvido a interrogação? “E 

breve nada disso, eu digo nada disso mesmo, terá qualquer valor”, continua o radialista. “Vejo 

que a senhora ali à frente, que faz pouco bem me parecia homem barbado, perdoe-me a falta 

de atenção, ficou aflita com a indagação a mim lançada, como se bicho feroz fosse eu capaz de 

ação violenta, asseguro isso ser lenda criada por uns amigos que ajudei a enterrar, e aí há outra 

lenda contida nessa desagradável experiência de jogar o punhado de terra sobre o caixão de 
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quem se ama, por certo a amigos se ama mesmo àqueles que criam lendas para fazer graça e 

depois não sabem como conter a diabrura cometida, o que por si já significa não ter eu o poder 

de tirar a vida a quem quer que seja, por favor não se deixe enganar pelas vozes que gastam 

tempo falando estranhezas a meu respeito, ainda mais que se tais poderes encerrasse minha 

mulher não teria passado à invisibilidade, como para meu desgosto passou, nem estaria eu 

também tentando fazê-lo de formas variadas, mas nenhuma realmente eficaz e rápida como 

pular de parapeito ou se arrojar à frente de locomotiva. Claro que entendo a pergunta, eu 

mesmo a tendo suscitado ao comentar que minha mulher não aprecia meu fígado negro e sem 

dúvida me lançaria à cara quaisquer negativismos meus, mas não imagine que ando a par de 

fantasmas, a explicar-me os atos a eles, balbuciando com o ar no corredor da casa, tagarelando 

no meio da calçada como idiota sem alguém ao lado, falando ao volante do carro como se uma 

cabeça do painel emergisse. Não o faço. Os espectros por infelicidade não me freqüentam. 

Teria curiosidade de ouvi-los e prazer em abrigá-los caso o fizessem. Mas o amor, eu digo com 

certo recato por às vezes me envergonhar falar em amor, ele tem uma característica de 

permanência que os tocados por seu dom o sabemos. Não se trata de aparição do além – é tão 

só essa particularidade, que faz o amor se penetrar naquilo que somos, se entretecer nas linhas 

que nos compõem, e quando isso ocorre o amor que recebemos fica assim a ser uma voz a 

mais dentre a infinidade que cria nossa voz, daí eu dizer que ouvirei boas da minha mulher, 

apesar de ela não mais existir”, Dei desenha ao ar um melancólico arco com mão direita e a 

deixa cair lenta sobre a mesa. Sua vara de condão, lascada de parmesão, escorrega para a palma 

como a simbolizar algo, mas nada simboliza. É tão só mão com um teco de queijo dentro. Seus 

olhos nos passeiam os rostos e estamos todos, ele inclusive, quase em paz. Curioso como o 

silêncio interior pode toldar a balbúrdia externa, por mais diversa e ruidosa seja esta.
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E no entanto é chegada a hora. O cabrito lá vem. Temos decerto receio em o anunciar, já se vê 

pela forma direta e meio sem graça se o faz, dada a dificuldade de demonstração sem truques e 

magias multimídia da tensão que doma os atores, começando do maître Francisco e chegando 

ao último dos garçons – aquele mesmo rapaz magricela que já nos esteve a serviço. Da 

magnífica Yasmin não falamos que longe está do horizonte de eventos: após deixar o 

comprido abraço emprestado a Francisco, e dele receber o mesmo em troca, se pôs cozinha 

adentro, e desta não temos visão e tampouco ideia de como soarão seus móveis, bocas de 

fogo, instrumentos de corte e mistura e alquimia, nem ainda como se imprimem aos olhos o 

moço e as meninas que servem aos mandos da diva. É terreno em que nos gostaríamos de 

aventurar e ao qual, porém, não nos achamos permitidos à visitação ou preparados pela 

imaginação a penetrar sorrateiramente. Trata-se com certeza de área vasta em perfumes e 

essências, com luzes de chamas e umas sombras sublimes como se pintadas por grão-mestre de 

óleos e aquarelas, sem aquele clarão de centro cirúrgico que apetece a alguns construtores de 

cozinhas modernas – tipos, aliás, que no nosso fraco entendimento nada sabem do que seja 

preparar comidas. Se existe o risco de nos enganar quanto ao miolo do quarto de cozinhar? 

Pois, como não? Talvez a aparência brejeira exterior da cozinha, esculpida em velhos tijolos 

sem pele e madeiras grossas incrustadas de musgos e pequenos vegetais peludos, nos leve à 

noção romântica de salão colonial – quando o interior pode até se revelar um estupendo ninho 

de modernidades, com seres digitais ajudando ou mesmo gerando a comida que nos será 

apresentada, as garotas de Yasmin robotizadas cortando vegetais em escala fordista sobre 

mesas em metal composto evolando luzes lilases. Sim, esse desastroso cenário é possível. 

Vivemos um mundo em que quase nada é o que aparenta. Aos que queremos enxergar, nos dói 

a vista buscar a realidade sob tantas camadas de tinta, tantas evoluções circenses camaleônicas. 

Não seria mesmo isso que causa encanto na Noite do Cabrito? Sua rústica natureza, ainda que 
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revestida de uma pantomima de imprevisíveis sabores, não seria a única possível resposta de 

momento à imensa farsa em que vivemos? Mas, perdão, estamos a transformar a delícia em 

metáfora, e nada há de menos metafórico que o perfume soberbo de azeite tostando alhos e 

ramas de alecrim a nos alcançar agora, clarins anunciando o advento do banquete. 
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Capítulo 7

E lá se manda Onofre Dei para a cozinha. Não parece ser ato que se faça, mas ele é peça da 

casa. Aqui é, como Bandeira, amigo de rainha e rei. Tudo pode etc. Veja como cruza o limiar 

mágico, o portal da caverna dos cozimentos, sem qualquer cerimônia: simplesmente entra, 

como fosse mera porta de vai-e-vem, dessas de mola movida, o que sem dúvida é, porém sem 

o mera. Não há nada de mera ali. Não entraria assim a mais iluminada sacerdotisa nos vapores 

de Delfos, e ele o faz talvez até por desconhecer a gravidade de sua obra e, assim, portanto, 

sendo pelos espíritos da cozinha perdoado. Isso de fato é curioso: por que se intui os seres 

superiores e invisíveis perdoarem a feitos de inocentes quando, na palpável realidade da vida, a 

ninguém e nenhum nada é perdoado pela natureza? Tolice, claro, questão sem nexo. Estamos é 

mordidos de inveja por Dei ter avançado onde gostaríamos de estar – e mais ainda 

considerando lá a presença de Yasmin em sua máxima potência, pelo que se diz, no auge do 

reino em que reina. 

Que haverá ali, que surpresas, que belos artefatos e supinas moças? De que cores serão seus 

pelos e unhas, que sutis ou grosseiros panos usarão sobre os corpos? Serão belas ninfas ou 

inexpressivas transeuntes da rua, quase transparentes por suas figuras comuníssimas? 

Interessante que não se as tenha visto nenhuma delas aqui ao ar livre, exceto uma em 

momento fugaz no cair da tarde, mas então lá estávamos preocupados em entender quem era o 

cavalheiro que observávamos – logo se descobriu ser Giuseppe – e por descuido nela não nos 

detivemos. Agora, curioso, não sobra na memória sequer um traço da personagem que vimos 

(e por certo a vimos), como se tivesse sido uma sombra ou mais uma das invisibilidades que 

vivem a nos bulir, normalmente sem que percebamos. 
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Está um calor dos infernos aqui. Terão algum tipo de arrefecimento na cozinha? Íamos quase a 

considerar que a resposta viria com o radialista, quando dali retornar – se vem pingando, o 

quente de lá é maior que o de cá. Mas Dei pinga o tempo todo. A informação seria inútil. 

Estamos a ficar ansiosos, é o que parece? Sim. Não, não, é só o vinho, o abafado, o fato de 

estarmos quase cansados de não saber o que ocorre com Giuseppe, ele que vimos correndo 

seminu para a avenida e dela sumindo nos escuros da noite, quando, em verdade, deveria estar 

convalescendo no hospital ou, se morto, estar quieto na laje do morgue. Bem confuso tudo 

isso. E aí vem, com um punhado de tampas de garrafa chacoalhando nas mãozinhas bem 

desenhadas, a linda Eneida. Entra por sob as mesas, passa embaixo de cadeiras, vem 

vasculhando o chão e recuperando as tampinhas de metal, as balançando como chocalho ou 

pandeiro, e cantando uma musiquinha infantil – mas o que ela canta não combina em nada 

com a melodia:

Pois se há um jeito

Se há um jeito

Haverá de surgir

Há de surgir

Bem no formato

No formato

Mais que perfeito

Escutou também? Que raios de canção infantil é essa? Deve lá de ser coisa de Piaget e seus 

tijolos, por certo, que isso em nossos ouvidos quase nos faz corar – se fosse possível hoje em 
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dia um ser corar – dado o absurdo desse encadeamento de palavras. Criança que se preza deve 

cantar casos de cachorrinhos latindo e ovelhinhas balindo no fundo do quintal, se tanto, nada 

dessas temerárias construções que, santo deus!, parecem tiradas de filme de horror. Deve ser o 

calor, a vozeada do bar, que ela certamente não canta o que ouvimos. O lamentável é que a 

criança segue sem tropeço na mesma canção, e nos chega perto o bastante para alguém mais 

informado das covas ouvitórias afirmar que o faz afinadinha, o tom em lá menor, não que faça 

diferença mas é em lá menor que a danada nos passa ao lado da mesa e prossegue até as bordas 

do precipício da cozinha, ali há manadas de tampinhas que agora se juntam na sacolinha feita 

em dobra do vestido na altura do ventre, e a música segue. É uma lição a aprender: há também 

invisíveis sonoros, o que por pouco não escapava a nossa busca. Da mesma forma que as orlas 

das coisas olháveis esmaecem quando não as prestamos atenção, também os sons, que são 

outro tipo de coisa visualizável, podem fazê-lo. Pois a casa se encontra no auge da balbúrdia, 

os nativos todos excitados com a premente chegada da carne enterrinada em molho e 

temperos, e os garçons berrando ordens uns aos outros e ainda aumentando o volume da 

música das caixas acústicas sorrateiramente espalhadas por todo o canto, tudo isso são ruídos a 

não querer mais, e no entanto eles não existem para nossa percepção que se ajustou a certo 

único ruído afinado em lá menor, pondo tudo o demais em suspensão silenciosa, como a que 

dizem precede os graves momentos derivados de acidentes e coisas assim, a exemplo do 

ocorrido com Giuseppe quando o carro capotou. Tira a poesia da imagem, claro: nesse caso, 

ele não teria ouvido Vesselina Kasarova entoando Mozart enquanto o horizonte rolava 

calmamente a sua frente, destruindo o auto que o levava e trincando e depois quebrando em 

cacos seus ossos, não do auto mas dele, Giuseppe, e a nós agradaria muitíssimo mais que sua 

destruição, se inevitável, se fizesse a som vivo e bonito, não em silêncio subterrâneo aquático, e 

tudo indica que foi no líquido abafado a frequência experimentada por ele.
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Graças a deus o radialista sai do quarto de cozinha, que ele nos tira dessa impressão triste de 

fado – já se usou essa comparação aqui a algum canto, parece que o tom melancólico nos pega 

por vezes. E vem atrás de Dei, maravilha dos olhos e das sensações, a núbia Yasmin envolta 

em miasmas de sensualidade, como se os evaporasse, como se composta deles, e por certo 

deles é composta caso contrário não os evolaria, anda lindamente apesar de vestida em dor, e 

enquanto Onofre Dei vai reto e passa pela menina que colhe tampas de garrafa a mulher 

delicadamente se inclina e pega ao colo Eneida, ah, o momento único do encontro do mesmo 

com o mesmo, como se o filho pródigo retornasse ao regaço caseiro sem nem avisar sua 

chegada e ali simplesmente se pusesse ao pé de quem ama e de quem o ama e se intrincasse 

naquilo em que por direito é intrincável, e é o belo que ao belo retorna quando as duas juntas, 

uma aos braços da outra, seguem sobre os pés de uma e o desejo de ambas passeando com os 

cachos dos cabelos misturados e os rostos colados e algo de perfeito as envolvendo em seu 

caminho lento até a mesa de Esplendorosa e do médico Granel, onde a pequena apeia ao colo 

da mãe e pronto – a magia se desfaz, embora outra magia se construa no mesmo instante em 

que Esplendorosa a beija e se interessa pelas tampas que a menina espalha na mesa.

Dei se perdeu em lugar que não vemos. Yasmin, após entregar Eneida, senta ao lado do casal. 

Ela encara Granel com um sorriso tão autêntico quanto possa ser um sorriso. Que faz aqui?, 

(ela não larga o sorriso mas é como se quisesse jogá-lo longe), é seu amigo morrendo e parece 

que nada acontece, Não é isso não é isso, É o que então? o que o faz não se mover nem 

quando seu único amigo morre?, Quem diz que é único?, Eu digo e sei o que digo e você sabe 

também, Não é o único, Quer se fazer de idiota ou o que? porra, por que está aqui e não no 

hospital, me fale, me convença de que ele está certo quando o trata como alguém que merece 
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respeito, Também estou morrendo e, você vê, não há ninguém me velando, Morrendo 

qualquer um de nós está, porra, mas não brinco de filosofia, Nem eu, Nem você? que bosta de 

amigo é? tem ideia de como ele está? É provável que eu morra antes dele, a aids me come o 

miolo com mais velocidade que as hemorragias dele e nem me há solução que a ele existe, Que 

se foda sua morte rápida se sua vida se limita a ficar parado olhando, Yasmin diz, e o sorriso 

que vinha mantendo se desfaz em avalanche silenciosa, pois o que disse o fez em voz baixa e 

bem contida a ponto de não interferir na conversa sobre tampinhas de garrafa que Eneida e 

Esplendorosa mantêm a poucos centímetros, de maneira que só a ouvimos pelas graças de 

nossos poderes especiais nesse bar adquiridos, ou só aqui percebidos, mas eis que o médico e a 

bela seguem a falar e agora Granel está inquieto, se mexe muito na cadeira, faz menção de 

levantar e permanece sentando, a energia do movimento o elevando e ele se ficando, uma 

tensão que se instala no médico e o faz construir no rosto um trejeito de choro infantil, mas o 

choro não acontece e se soma ao irrealizado movimento de fugir, a comparação razoável seria 

com águas de tempestades entrando em alvoroço no falso remanso de um dique, este prestes a 

romper mas semelhando a inalterável, Granel balança a cabeça com vigor, leva as mãos ao 

rosto e as esfrega  como se quisesse esmagar os olhos para nunca mais olhar nada além de seu 

próprio escuro, mas quando Yasmin levanta ele também o faz e pergunta por que ela está ali e 

se acha isso justo, por que Francisco continua ali e se também a ele as perguntas acusatórias de 

Yasmin se aplicam, e Yasmin tem agora um sorriso de nojo e com ele diz, o escutamos tão 

límpido que talvez o povo do bar todo o ouça, que tanto ela quanto Francisco ficam por ter 

sido pedido por Giuseppe, e então ela dá as costas a Granel, à encantadora Eneida e a 

Esplendorosa, abre sorriso de primavera e rola entre as mesas, entre as pessoas e a agitação 

barulhenta com o semblante tomado em brilhos que podem ser de raiva ou lágrimas, mas de 

um ou de outro sendo não a impedem de corrigir a postura inadequada de um garçom que 
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serve pelo lado esquerdo do cliente, fazer piada com outro habitué sobre o regime da esposa e, 

mais a frente, dizer à porta da cozinha, com postura marcial, as duas únicas palavras que a 

freguesia quer ouvir: “pode soltar”.

Chega a ser impiedoso essa mulher com olhos em água, circulando sem que notem sua tristeza 

e tendo de tomar os lugares que o hoje fraco maître Francisco não ocupa e ainda as lacunas de 

relações públicas que por direito a Giuseppe competiam. Não que ela demonstre a tristeza, isso 

de demonstrar trata-se mais de nossa observação colocando pesos em suas costas, belas costas 

que o vestido desnuda pela metade ou talvez um-terço. 

Mas nem ao radialista Dei as atribulações de Yasmin parecem justas. Vem ele dizendo que 

pessoa com tal histórico de aflições bem poderia se poupar de fazer o que não quer, e ela não 

quer fazer o que faz aqui, mas estou é inventando piada porque Yasmin não é mulher de 

considerar o ruim como ruim e, se bem notam, tira prazer do que pratica, chora só com 

metade do rosto e seu choro contém paciências que a mim me escapam, de modos que cada 

um pode olhá-la pelo lado que interessa ao olhar, e não digo novidade se contar que quase 

todos só a observam pela metade feliz por fazer algo bom, algo que gosta e que é o momento 

dela bem agora, sem pensar se seu objeto de amor morre no futuro ou se havia morrido até 

antes de bater o carro, e isso é um excelente motivo de comemoração já que, assim, ela nos 

informa que viver não depende da vida, dessas externalidades que se ensina ser vida, embora 

claro devemos prestar atenção se há falta de vinho à mesa mesmo com ela pregando que não 

será o vinho a nos redimir e tampouco o cabrito, que lá vêm as terrinas e fumegam de um jeito 

que não resta alternativa senão se deixar levar por elas, cumprir nosso papel e deixar que o do 

cabrito se cumpra. Verdadeiramente – Onofre Dei senta e engrena com cuidado de gesto 
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estudado o guardanapo à moda de babador –, verdadeiramente o que importa é observar e não 

se importar.

“Não se importar?”, pergunta o camaleão – a leitora-leitor, a paráfrase de Giuseppe encarnada, 

como se quis ao início deste relato apenas como experiência líterometafísica ou qualquer outro 

subterfúgio semelhante –, pois vem a pergunta com irritação e a irritação prossegue nos olhos 

do ser mutante, presos em Dei, “quer dizer que se põe no lugar de francoatirador que recusa o 

gatilho? Deixa que o injusto passe à frente sem mover nada além dos olhos? Fosse o que diz 

levado em conta há apenas uns anos e o senhor estaria, desculpe mas estaria, pendurado a uma 

fogueira na Espanha ou fervendo em algum tanque de Treblinka!”

“Ah, não tenha dúvida”, Onofre Dei termina de ajustar o guardanapo e estica o braço para 

preencher a taça do convidado, “e certamente hoje em dia viveria situação ainda pior se tivesse 

resolvido nascer mais a leste ou mais a oeste, em um desses lugares onde gente como eu 

continua não valendo grande coisa. Mas, aqui onde estou, me há o conforto de terem feito o 

serviço sujo por mim. Não vou reclamar disso nem fazer desfeita com o herói que me 

antecedeu. Se luto, mijo sobre as cabeças daqueles que me emprestam os ombros para que eu 

olhe mais longe.”

“E o futuro que viva com os problemas que deixou de resolver, não é?”

“Pode ser. Nem sou tão forte assim, nem tão heróico nem tão bravo. Sou só um bêbado. 

Bêbados dizem coisas que vocês precisam ouvir por não ter ousadia de pensar. Por onde acha 

que os deuses falam? Pela garganta dos pregadores das igrejas enlameadas ou dos portavozes 
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corporativos é que não. Não, receio que não. Esses são os torpes, e é irônico que a eles se 

preste mais atenção que a embriagados, mas, por favor, não me soque”, Dei diz empurrando 

discretamente o maço de cigarros para os lados da mesa, talvez esperançoso de que isso possa 

ajudar o camaleão a serenar – o que de fato seria interessante, as bochechas do senhor à 

extremidade se encontram em fogo e seus punhos fechados, pesados sobre a mesa, soam 

ameaçadores. 

“Não o quê?”, ele diz pegando o maço com a mão tensa, os nódulos brancos dos dedos 

estranhamento aparentes.

“Não me soque!”, Onofre Dei ri, o homem da ponta o escrutina um segundo e também 

resolve rir e respiramos todos aliviados, que isso andava mesmo por caminho esquisito. 

“O que li em algum lugar, e concordo”, Dei ainda não se satisfez, “é que andamos planejando 

o mais mirabolante ataque a deus, e sim, aqui digo do maior deles, criamos essa patética 

civilização só para isso e agora, bem agora, se descobre que ninguém tem a mínima ideia de 

onde deus se encontra. Da minha parte, desconfio que ele está ali”, o radialista aponta a terrina 

de seus três litros que nos chega a mesa.

O perfume é maravilhoso. Mas espere um pouco antes de terçar garfo e faca – vamos deixar 

que os ruídos e movimentos do mundo nos voltem a tocar, que já deve ter observado o quanto 

nos distanciamos deles nos últimos minutos, envoltos que ficamos em redoma de silêncio e 

sombra enquanto esses dois nossos amigos tentavam brigar. É como brisa fresca que o mundo 

a nós retorna, as luzes do entorno são reacendidas e o vozerio feliz transtorna nossos tímpanos 
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– é a felicidade da vida, se nos permite imagem batida e nem por isso menos correta. É bonito 

ver como é simples a alegria. Como qualquer bobagem pode alimentá-la. Alguém que chega 

atrasado, veja na escadaria, já dispara os mecanismos e roldanas que faz radiantes os rostos de 

quem espera, e um desses rostos se levanta e abraça o atrasado e segreda qualquer coisa a seu 

ouvido e, presto!, a radiância também nele se instala.

“A felicidade é uma virose”, diz uma voz de suspiros feminina saindo dos lados onde o garçom 

chega com a generosa tigela. Os três à mesa nos surpreendemos, mas por certo não é dele a 

voz – Onofre Dei é o primeiro a se dar conta e levanta da mesa em êxtase.

“É uma honra que não pensei hoje merecer”, ele diz para a voz, que natural se trata da voz de 

Yasmin, vinda na sombra do rapaz que põe a terrina na mesa.

“Vá se catar, gordo”, ela ri, enlaçando o radialista pela lateral e nos dirigindo os olhos negros 

que, ao menos em nós, nos causa uma comichão na altura do diafragma e torna penosa a tarefa 

de respirar. “Espero que gostem. Sei que vieram de longe por isso, Dei me disse uma dúzia de 

vezes, e peço que desculpem por não fazer sala. A gente”

“Não precisa explicar”, o radialista a corta. “Também estamos torcendo pelo italiano.”

Yasmin olha Dei com desconfiança. 

“Que foi?”
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“Nada”, ela diz, e sua beleza é como um dia nascendo cansado após semanas de tormenta, 

“mas você sabe que pode ser inútil, não é?”

“Torço assim mesmo”, Dei fala.

“Sei. É tão absurdo. Antes de ser sedado, ele pediu que eu viesse. Disse que eu devia ficar feliz 

aqui. Que qualquer outra coisa seria errada, e que ele saberia se não estivéssemos bem. 

Chantagem de quem acha que vai morrer, vê? E não sei porque caralhos vim.”

“Porque é o certo, menina. Isso de ficar em hospital olhando doente, sinceramente, o fazemos 

por nós, para nos sentir bondosos. Não tem a ver com o acamado. Giuseppe deve achar o 

mesmo que eu.”

“Que seja”, a diva diz, expira sonoramente e se solta de Dei, batendo palmas: “a primeira mesa 

servida e fazem pouco do guisado?”

“É isso”, diz Dei. “Fica com a gente?”

“Claro que não”, a núbia ri, e então temos certeza de que é um sorriso profissional.

“De fato”, o radialista Onofre Dei diz enquanto ela se afasta, “não há cabrito no prato. É 

empréstimo poético. Yasmin, quando o inventou, queria dizer da complexidade de seus 

sentimentos para com Giuseppe. O italiano é o cabrito. O cordeiro.”
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“Tão só uma blasfêmia?”, pergunta a metamorfose em que a estimada leitora – e por 

conseguinte o querido leitor – se transformou. “Uma diabrura, um jogo com os cristãos, 

brincadeira sem graça nesse nível?”

“Não, não. Bem que seria engraçado colocar-se Giuseppe a pasto sobre a mesa, todo mês, 

como fosse o deus católico, não cristão mas católico, sua carne devorada enquanto ele rodava 

as mesas a ver as impressões dos fregueses, conferir o acerto do vinho de um ou outro 

comensal, esse tipo de ocupação nobre que têm os donos de restaurantes em nome da perfeita 

deglutição dos carboidratos, da educação afinada das glândulas gustativas para perceber certa 

sutileza do coentro posto a dedo miúdo ou da manjerona fresca jogada aqui e ali. Creio que 

seria ainda melhor que a realidade.”

“Sei, é, sim, mas não importa”, o leitor diz impaciente, “mas, deus do céu, como não tem 

cabrito? Não chamam a isso Noite do Cabrito?”, pergunta puxando um trago do vapor 

cheiroso do prato que o garçom monta à sua frente.

“Posso quase garantir. É dessas brincadeiras de amantes. Não o digam por aí, mas é só 

brinquedo de alcova. Desses de...”

“Pode garantir ou garante? Tem ou não tem?”, ele e ela voltam a farejar o prato, agora 

montado e belo como um Kandinsky de traços cheios, cores e grafismos entrecruzados ora, 

levemente tangentes ora, a mancha larga do cozido dominando o quadro como erupção 

vulcânica em planície de porcelana, as gotas do macarrãozinho árabe insuladas a um canto feito 

cardume e uns tons verde-azulados de algo vegetal displicentemente arrumados a enfeixar tudo 
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em certa lógica que, paradoxal, não nos atinge na mente que pensa, mas naquela de bicho que 

compreende sem entender.

“Mas claro que há”, Dei suspira e limpa uma gota de saliva na comissura da boca. “É 

homenagem de alcova, pelos deuses! O nome do homem. Cabrito, cordeiro, é ele. Giuseppe é 

o cabrito: Giuseppe Cordeiro. Seu problema, com todo o respeito, é que não quer ver. 

Giuseppe é tão italiano quanto a Diva ou eu ou você, quanto qualquer brasileiro, mistura 

aleatória de sabores, e nem duvide que haverá nele alguma lembrança genética de seu bisavô ou 

de mais antigo ancestral nascido em terras de romanos, como por certo há de haver qualquer 

traço do cabrito-bicho nessa maravilha de que vamos nos empanturrar, e o que digo é que o 

Giuseppe italiano é só invenção dele mesmo, ou talvez nossa, provável que de ambos, já 

disseram aqueles antigos que o universo é uma bela sala de exibição de cinema, nada além 

disso, e que como todos somos filhos da mesma bactéria, e portanto todos negros, indianos e 

judeus, nem difícil será lembrar-se do Torá quando diz que só enxergamos do mundo aquilo 

que levamos dentro de nós, mas vamos deixar isso para outro momento que o que vejo são 

nossos esplêndidos pratos prontos. Está liberado, filho”, Onofre Dei desenha uma agradecida 

mesura com a cabeça ao atônito garçom que tenta acompanhar o palavrório do radialista.

“É comida do amor”, diz nosso convidado. Seus olhos estão fechados, há essa expressão de 

júbilo na boca que mastiga, fios de suspiros escapando das narinas agora largas e logo mais 

afiladas, no jogo camaleônico que nos fartamos de mostrar e bisar.

Saberia quem nos acompanha a glória de experimentar esses traços que misturam o suculento 

ao suave, a delicadeza de uma nota isolada à solidez de um naipe completo de metais, baixo 
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sincopado, bateria e guitarras em tom grave? Nos tenta a ideia de contar a receita do prato, 

suas horas de descanso prévio em vinha d’alhos amortecidas por carinhos de mão de raros 

massagistas, as especiarias lançadas ao azeite talvez apenas para entreter os legumes em odores, 

os dedos prendendo brilhos de faca e de tomates sobre a tábua para lançá-los em cascatas 

vermelhas ao fogo. Nos tenta, mas já desistimos há muito por temor de que as palavras 

maculem a verdade do prato, tirando dele sua força, a substituindo pela força feminina de gozo 

e jogos de esconder que as palavras não se cansam de mostrar que têm.

No entorno, repetindo o que disse Onofre Dei sobre o Torá, o vozeio decresce até fingir que 

some: é trocado por sussurros e grunhidos, dos que fazem vesícula e outros nossos 

ornamentos internos, e por um sem fim de estalidos de metal contra prato, talher que raspa em 

dente, vidro que outro igual encontra e toda essa feliz plenitude de ruídos que nos põe em 

contato com o que quer que seja o prazer de comer em bandos. Dói entender que, assim, 

quase se chega ao fim, ao objetivo da noite, mas isso não nos deve tirar da mente que estamos 

vivos agora, não daqui a cinco ou vinte minutos. Seria atroz pecado olhar o futuro – coisa que, 

por normal, tem como único condão transparentizar o presente, torná-lo inócuo, inexistente 

em essência. E a vida só corre como deve correr quando fincamos pés no agora e podemos ver 

que à direita, um tanto à frente, os pratos estão intocados na mesa de Esplendorosa – apenas 

dela, sim, pois o médico Granel e a pequena Eneida dali sumiram. Esplendorosa treme 

visivelmente, soluça, ampara a testa na mão cujo cotovelo já se encontra amparado na mesa. O 

maître Francisco corre a socorrer a mulher em prantos. Conversa com ela, a abraça, balança a 

cabeça repetidas vezes. O choro diminui até se tornar regato e secar. Francisco a ajuda a 

levantar e a segura pelo braço.
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Onofre Dei não tira os olhos do prato: acontece sempre, diz, ela tem muitas sensibilidades. 

Peça a um desses meninos que ofereça guarda a ela em nossa mesa, Dei olha muito sutilmente, 

quase que só com as pálpebras, ao caro leitor, no masculino sim pois que agora é um homem 

de traços longos e bonitos que tem acento na ponta da mesa, e nem precisamos insistir ou 

dizer que a sugestão do radialista tem tom de ordem para que o camaleônico conviva lance a 

mão ao ar, já lá está ela balançando e um garçom a vê e nos vem em voo raso, escuta o que 

tem de escutar e sai planando ligeiro, confia a informação a Francisco e este a repassa a 

Esplendorosa, tudo assim nessa forma de motocontínuo porque temos pressa de voltar as 

mãos, a atenção e a boca ao cozido maravilhoso que aguarda o retorno de nossa gula, que de 

fato é tanta que nem prestamos muita atenção ao vício de observar e não nos perguntamos o 

que terá acontecido para que tanto choro Esplendorosa derramasse e tampouco onde foram 

Eneida e Granel, e ainda que relação tem a falta dos dois e as lágrimas, e isso entre outras 

coisas mais.

E então o que sucede é que o garçom volta, aí chega ele, enquanto Francisco e Esplendorosa 

se movem em outra direção, para mais longe, passam pela portinhola do balcão e entram por 

dissimulada passagem na parede ao fundo, que estranhamente não tínhamos até o momento 

notado existir, e o garçom diz que Esplendorosa agradece, que virá sim mas antes quer se 

recompor, conversar com Francisco e o por a par de umas tantas coisas que a perturbam, o 

garçom diz tudo isso e sai, some, vai pelas mesas atender e some por ter se transformado em 

um garçom entre vários garçons, foi-se sua individualidade, ficou como aqueles rapazes que 

enchem academias a fazer músculos e se tornam um tão igual ao outro que nem o outro nem o 

um existem, se tornam o mesmo e indissolúvel monte de músculos invisível por excessiva 

repetição, e agora vamos pensando e falando e comendo ao mesmo tempo, buscando 
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preencher nosso vazio de satisfação com o desaparecimento da comida já que, assim como a 

nós viventes, o objetivo das coisas de comer é o sumiço, a mais total invisibilidade, a 

dessubstancialização.

“Seria por isso que se vem a bares beber a não mais querer em grupos cada vez maiores, seria 

para sumir em cardume de iguais, para dizer basta à insuficiência que a vida ordinária oferece 

quando comparada à vida inventada nos livros e filmes e imaginação?”, pergunta o camaleão 

com infantilidade mas como se estivesse a ler nossos pensamentos.

“Isso é bobagem”, o radialista responde passando miolo de pão nos sucos que restaram no 

prato. “As pessoas se embebedam desde o sempre e se os bares estão mais cheios é porque 

sobra gente no mundo. Se começam a filosofar os bares, o planeta se acaba antes do estoque 

de garrafas, é o que basta saber, sinceramente, o digo a sério, não se chega a lugar algum 

inventando razões para o que não tem razão, para o que é por ser, como a vida é esse lugar em 

que o sol nasce e as coisas giram e os bichos se comem sem objetivo se não continuar, nada 

tem objetivo além disso, nem a dor nem as tristezas que nossa amiga banha na pia do lavatório 

para vir com a cara limpa, a inútil cara limpa do choro que vimos e sabemos e que alguns entre 

nós talvez tenham sentido por lembrar dos próprios choros, e não duvide que virá ela 

sorrindo, falsa sorrindo, evitando enxergar em outros olhos o reflexo do que nela dói para 

esquecer o motivo, e se a vida for boa e suficiente e curta o bastante então o esquecimento será 

aceitável, sem necessidade de chafurdações nas memórias em busca de explicações que não 

existem e que se existem são insuficientes a compor a vida, que na verdade é isso que aqui 

fazemos e não a explicação, a explicação é a torpe distorção de espelho mal intencionado, 

nada, nada além disso.”
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“Bobagem é o que você fala”, diz Esplendorosa, que estranhamente ouvia de algum desvão 

além das costas de nossa mesa, “isso é uma asneira sem fim, um amontoado de palavras que só 

olha a quem as dita, uma estupidez que nem poderia sair de outra boca senão a boca de alguém 

que não conhece o amor, que despreza compaixão, que se imagina melhor que deus para não 

enxergar o que de fato é. Seu discurso é patético.”

“E no entanto eu também a amo”, o radialista nos surpreende com a agilidade de levantar 

instantaneamente e, em uma longa mesura de filme, puxar a cadeira para Esplendorosa.

Ela ri e o beija nos lábios. Seus olhos ainda brilham úmidos mas há o sorriso forçado nos 

músculos que sustentam seu rosto, como bem disse o radialista. Aceita a cadeira e senta-se 

com vagar, aguardando que Dei a empurre por sob sua bunda. Os dois se olham nos olhos 

como se contivessem segredos: como amantes ou como recém conhecidos em aberto flerte. 

“Por não me conhecer e por estar junto a quem estão”, Esplendorosa sorri ainda flertando 

com Dei, “talvez imaginem que sabem de mim mais do que eu mesma saiba. Eu me acostumo. 

Não se preocupem.”

“É, e eu que sou acusado de dizer bobagens”, Dei diz. “Essa mulher é a mais sublime tolice 

ambulante que pude conhecer. Se houvesse deus e anjos, ela os seria todos e sobraria para nos 

contentar. Mas é uma mulher que sofre, não é?”, o radialista pergunta a ela, e tudo que fala não 

se nos dirige, mas é tão só a ela que se destina. É tão claro que nos põe como se estivéssemos a 

olhar a tela grande do cinema, sem qualquer chance de reação além de nos mexer 
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desconfortáveis na cadeira, olhar a um lado e a outro ou coçar uma coceira que nem existe de 

fato.

“Não me foda”, ela responde. “Estão bebendo vinho? Aceito”, ela pega o copo de Dei e toma 

um gole avantajado.

“E o que foi feito do marido?”, o radialista quer saber.

“Marido. Ah. Sabe que amo aquele cara? Marido. Bem que podia, não?”

“Que foi feito dele?”, Dei insiste.

“Ahhhh”, ela diz, suspirando e nos olhando um a um na mesa, com vagar. “Ele foi lá fazer a 

cagada definitiva. Mostrar o pai morrendo a Eneida. Para que ela não tenha de perder um só 

pai. Ele acha que vai morrer logo mas não se contenta com isso. Tem de piorar tudo. É o jeito 

que ele tem de amar. Cansei de evitar por ela. Acho que é isso. Mas é estranho porque se todos 

morrem logo ali na esquina, como ele pensa, eu é que fico para cuidar da tristeza dela. Não é 

engraçado?”

Dei olha inquieto para os lados. “Não tem nenhum garçom?” Levanta e chacoalha as mãos. 

“Precisamos de um copo, um copo e mais vinho.” E levanta o corpão que agora oscila a olhos 

vistos. “Ora, alguém viu.” Dei sinaliza com as mãos o formato, ou o que se supõe ser o 

formato, de um copo.

84



Funcionou. Quem traz o copo é Francisco. O maître o deixa à mesa sem cuidado e mira Dei:

“Venha um minuto aqui”, o chama.

Dei levanta, mãos apoiadas na mesa, mas está bêbedo em excesso. Senta outra vez:

“Diga. Não há mais muito segredo.”

Francisco dá as costas e se vai. Quase some nas tramas invisíveis do bar lotado, gente em pé, 

sentada, andando, entrando e saindo do foco de luz em que nos mantemos no centro do palco 

da visão que há da casa. Quando o último fragmento de sua camisa branca está a sair do foco, 

se volta. Retorna. Pega uma cadeira na mesa vizinha. Ela é colocada ao lado de Onofre Dei, 

um tanto atrás porque já não cabe alguém no horizonte de nossa mesa. Dei o olha e Francisco 

olha a Dei. O fazem em estranho silêncio. Não é só silêncio de voz. É de alma. É de algo que 

pede compreensão. Ou socorro. 

“Pedi um favor a você há seis anos”, o maître Franciso fala.

“Pediu: pediu que eu não falasse nada que você não pudesse escutar.”

“Exato. Mas agora mudou. Quero saber.”

“Não posso dizer. Não agora. Não nunca. Isso mudou.”
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“Agradeço”, Francisco diz, e escute bem o tom com que o diz, “e peço que reconsidere.”

“Fale com ela. Ela pode dizer o que você não queria ouvir e agora quer.”

Francisco enrubesce. Nota como tensiona as mandíbulas e seus lábios ficam finos e claros? 

Não fosse a barulheira do bar poderíamos ouvir, por provável, os dentes rangendo. Não nos 

cabe a ninguém na mesa falar o que seja. Nem a Esplendorosa, que tem os grandes olhos 

desenhados a riscos de cajal tão abertos que parecem prestes a se descolar das cavidades onde 

se guardam.

“A negra”, o maître começa mas pára: um tempo inteiro em que universos podem brilhar e 

sumir, a música cessa e o vento espalha a vida como palhas de fantasia. “Yasmin. Ela não pode 

me contar o que seja no momento. Foi também ao hospital. Estão todos lá. Quase que só falta 

você, minha amiga”, Francisco passa a mão pelas costas de Esplendorosa e a puxa 

delicadamente. “Quase porque Giuseppe também lá não se encontra. Desapareceu.”

“Graças a deus”, Esplendorosa diz, rosto aliviado.

“QUE?”, o radialista Dei exclama.

“Sumiu do quarto, da UTI, do hospital”, diz Francisco. “Sumiu do coma.”

“QUE?”, Dei repete, outra vez em pé, mas menos balouçante que há pouco.
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“Qual a surpresa?”, Esplendorosa pergunta.

“Ele disse que o italiano desapareceu do hospital, pelo amor de deus!”, diz Dei. “Como 

assim?”

“Pelo amor de deus falo eu”, o maître Francisco levanta da cadeira com as mãos sobre a mesa. 

“Acha que sou idiota? Vi o semvergonha correndo pela avenida, pelado, tão bem quanto sei 

que todos aqui viram.”

“Não, não aquilo”, Dei começa, mas Esplendorosa o interrompe: “Não vi porra nenhuma 

pelada na avenida, porra, do que é que está falando?”

“É o seguinte”, Francisco começa a falar, nos olhando a todos na mesa, mas pára. Suspira 

quem sabe tentando esfriar os vermelhos que o tomaram o rosto. Parece prestes a fazer uma 

bobagem qualquer, como ter um ataque cardíaco ou algo semelhante.

“O que é isso?”, Esplendorosa repete o tom histérico já experimentado mas agora uma oitava 

acima, e é triste ouvi-la perguntar porque parecia óbvio que ela o sabia, que ela também havia 

acompanhado Giuseppe à nossa mesa e depois rolando pelo bar e berrando pelos lados do 

balcão e sumindo no meio do povaréu e tudo o mais, e o triste vem não exatamente de 

Esplendorosa não tê-lo visto mas dela não fazer parte de nosso talvez esquizofrênico talvez 

iluminado clube.
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“Ele passeou por aqui”, diz o camaleão que é a leitora e o leitor, “sentou bem aí onde você 

está” (pois!, olhe o arrepio pela espinha de Esplendorosa) “e saiu nu na avenida. Todo mundo 

viu.”

“Viu o caralho!”, Esplendorosa diz. “Porra, meu, vocês estão bêbados. Até um velho como 

você, que é que pensa que é?”, agora ela se dirige apenas a Onofre Dei, o sábio radialista, que a 

observa com a testa franzida, um ar de desgosto como do pai desatento que flagra o filho 

aprontando algo que não deveria, qualquer coisa como assaltar na esquina ou vender umas 

drogas ou se aboletar a um canto escuro oferecendo o corpo em troca de trocados, e por fim o 

que há é que nem o arrasado de seu semblante resiste ao choro dessa feita seco, sem lágrima 

que se veja, despencando impiedosamente do pobre rosto de Esplendorosa, ele mesmo tão 

enrugado dos rios que passaram a noite a correr-lhe face abaixo que só faz lembrar os 

calcinados terrenos do sertão a pleno verão, mas cá está  uma alma que faz algo além de só 

observar, e é do maître Francisco que falamos pois que ele, sem delicadeza mas com a 

elegância do gesto certo, que deve ser feito custe o que custar, segura Esplendorosa pelos 

ombros e a chacoalha uma duas três quatro vezes talvez mais que nos penitencia contar, e 

segreda coisas ao ouvido dela e quase que a beija o recôncavo da orelha e por um triz não a 

mordisca o pescoço de pele clara encharcada a perfume e cremes, e segue a fazê-lo, os 

chacoalhões e as palavras miúdas a ponto de não as alcançarmos, em uma dança a milímetros 

de erótica e a centímetros de violenta que aos poucos a tira do transe da tristeza, a apazigua e 

nos permite suspirar sem entender o que tanto a dói mas a entendendo por cada qual ter suas 

dores incompreensíveis que vez por outra só mesmo pedem um chacoalho que tenha o 

bastante de energia e o tanto de sedução capazes de remoldar o seja lá o que for que se carrega 

nos miolos ou no coração, a depender da inclinação de cada um. E é um alívio vê-la em paz, 
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uma de suas mãos a passear leve sobre o cenho outra a segurar a mão de Francisco que ainda 

em seu ombro descansa.     

“Calma”, o maître sussurra. “Mesmo se ele contar, ela não quer a menina. Deixe que as coisas 

aconteçam. Calma.”

Onofre Dei esqueceu a sede de vinho e seu copo, que passou a noite a se agitar em um sobe e 

desce frenético, descansa na mesa ao lado do antebraço largo do radialista, os pelos ora 

brancos ora negros ora vermelhos alevantados como de animal de caça frente ao objeto de 

cobiça. Seus olhos tomaram um tanto do triste que escorria de Esplendorosa. A mão grande 

sobre a mesa parece cansada. Ela já tentou se erguer algumas vezes mas volta ao descanso. 

Não se sabe o que faria se a içasse. Talvez esbofeteasse a mulher que o interpelou tão 

grosseiramente, talvez elevasse a taça de vinho ou mesmo sacasse do vácuo um teco de 

parmesão e se pusesse a nos enfeitiçar a todos girando varinha de condão e contando uma 

história longa e incandescente sobre vertigens que acometem viajantes antes do último passo 

ao cadafalso da juventude ou da velhice ou de um amor. Ou talvez só pegasse a mão dela e a 

estreitasse como fazem os amigos. Dei porém nada faz. Só a espreita prenhe de movimentos.   

“Desculpe”, Esplendorosa diz, quebrando o silêncio terno que nos tomara nosso foco de luz e 

de ilusão, e pega ela os dedos de Dei e os aperta, inverte o que devia ter sido feito e põe cada 

coisa no lugar onde deveria sempre ter estado. Dei sacode a cabeça, sutil movimento, e sorri.
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“Entre um velho e outro”, o radialista pondera, “escute o que aquele ali diz. Ele está certo. 

Yasmin não fará nada. Nem escutará. Ela não quer ouvir. Não quer ver. Nunca quis. Ela e o 

italiano só querem sumir.”

“Ele já conseguiu”, Francisco desenha um sorriso ao dizê-lo mas o sorriso é quase um tremor 

em seus lábios.

“Que é que vocês viram?”, Esplendorosa tem em cada mão a mão de um dos amigos.

Francisco balança a cabeça.

“Hora de fechar a conta”, Onofre Dei, o radialista, diz.
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