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Nasci no interior de Minas Gerais, numa pequena cidade rodeada de 
montanhas as quais eu jurava esconder mistérios que um dia seriam 
revelados. Isso ainda não aconteceu, pois as montanhas continuam no seu 
silêncio profundo e eu, esperando pelos seus segredos. Fiz o curso de Letras 
Clássicas, tornei-me professor de Literatura e, ao longo dos anos, falei 
muito para aqueles que queriam ouvir pouco. Até que decidi deixar de falar 
e pus-me a escrever. Publiquei um pequeno romance para adolescentes, 
Júlia e Jim, escrevi roteiro para curta-metragem, Tarde de autógrafos, até 
me dispor a narrativas mais longas. No fim de 2012, formei-me jornalista 
e exercitei o meu papel de crítico, escrevendo sobre cinema. Atualmente, 
dedico-me aos livros e aos filmes. Ainda moro numa cidade no interior de 
Minas, numa rua de casas iguais, mas de pessoas tão diferentes. Isso é o 
que mais me encanta. Fazem-me companhia uma cadela de raça indefinida 
e o filho dela, um cachorro bastante ranzinza, mas que me divertem ao 
espantar as maritacas que insistem em acabar com as carambolas verdes 
e amarelas num pé que resiste ao tempo, talvez por ter sido plantado por 
minha mãe, que já se foi. Ainda sou professor, mas hoje em tempo bem 
menor. Sou roteirista e, no ano de 2016, escrevi o meu primeiro longa, A 
cidade e as flores, histórias cruzadas de pessoas simples de uma cidadezinha 
do interior.
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Nesta breve narrativa, a linha tênue entre ficção 
e realidade se faz presente. Há um menino que 

se torna um guerreiro, há um livreiro, guardião de 
preciosidades registradas pelo homem que repousam em 
caixas trancadas, pois o que elas são capazes é para se 
manter na obscuridade. Apenas os iniciados são capazes 
de acessar esse mundo paralelo com seus mistérios 
infindáveis. 

O LIVREIRO
01. 
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O LIVREIRO

Correr os olhos por aquelas fileiras intermináveis era o hábito 
corriqueiro daquele jovem vestindo jeans, uma camiseta já gasta 
e uns tênis para os quais se dariam uns bons anos de vida. Os 
olhos curiosos que iam de cima a baixo pareciam contrastar com 
os bolsos que deviam estar vazios, pois, todas as vezes que ele 
deixava aquele local, não carregava nenhum pacote, por menos 
espesso que fosse. Ao final do dia, era sempre o mesmo gesto, de 
olhos baixos, possivelmente por ter de abandonar os amigos que 
habitavam as páginas que ele, invariavelmente, folheava. 

No princípio, fora uma situação estressante, pois queriam 
expulsá-lo dali, imaginando que ele pudesse constranger os demais 
fregueses, ou mesmo se atrevendo a ler os volumes sem pagar por 
eles. Isso, afirmativamente, não era o propósito daquele local, pois 
necessitavam de circulação de dinheiro para que o negócio fosse 
adiante. Mas tudo tem suas particularidades e ali não foi diferente. 

O jovem continuou insistindo em suas idas até lá, fazia sempre 
as mesmas coisas e, no fim, passou a ser conhecido pela sua 
rotina, que, se não era lucrativa para a empresa, ao menos não 
comprometia em nada aquele grande espaço. Ficou mesmo amigo 
do mais antigo dos funcionários que ali trabalhava, conhecido por 
seu temperamento mais reservado, mas também pelo respeito que 
gerava no ambiente, não só pela sua antiguidade ali, mas pelo 
seu conhecimento de muitas daquelas páginas que se insinuavam 
por entre capas coloridas, sobressaindo-se entre ilustrações que, 
invariavelmente, contribuíam para uma melhor compreensão do 
que se pretendia.

Passou a ser mesmo um paradoxo a convivência daqueles dois, 
o do jovem e o do antigo livreiro, o primeiro pelo seu despojamento e o 
segundo, do alto da sua elegância e comportamento irrepreensível, 
parecendo se manter como o guardião de todo o conhecimento ali 
depositado. 
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Um dia, não necessariamente pela primeira vez, o jovem 
questionou sobre determinado volume que ficava num local 
à parte, contido em um pequeno móvel com uma portinhola de 
vidro, com uma fechadura a colocar numa posição segura os que 
se atrevessem a colocar as mãos naquele volume. No entanto a 
curiosidade é a amiga inseparável do conhecimento e o jovem, 
que já passara por muitos daqueles livros, começou a se interessar 
por aqueles espécimes longe dos olhos dos que transitavam por 
aqueles corredores. 

Os demais frequentadores eram bem previsíveis nas suas 
buscas, nos seus desejos, procuravam pelos mesmos títulos, 
sobretudo os que estavam na moda, aqueles que as celebridades 
insistiam em mostrar nas suas aparições relâmpago. Isso é bastante 
comum quando se quer demonstrar um certo vestígio de cultura, 
embora, normalmente, quando associamos determinadas títulos a 
determinadas fisionomias, é como se víssemos um ser futurista 
trajando roupas medievais. Nada a ver, mas, melhor não discordar, 
pois pode ser o que movimenta tudo isso e possibilita a impressão de 
raridades que a poucos interessam, mas que de fato valem alguma 
coisa. 

O jovem, por mais de uma vez, se deteve diante daquela 
caixa misteriosa com seus volumes lá dentro. Desconhecia aqueles 
autores, apesar de ser um curioso no que se refere a quem escreve, 
procurando sempre se informar das últimas novidades, até como 
uma forma de reciclar o que ele poderia antever para uma futura 
leitura. 

Um dia, estando ele ali com seu olhar inquisidor, mas sem 
perspectiva de solução para suas dúvidas, o velho livreiro se 
aproximou.

 - Interessado?
 - Bastante, mas não conheço, gostaria de saber do que se trata.
 - Vou te contar um segredo, o que não é pra todo mundo, 

mas apenas para uns poucos escolhidos. Trata-se do livro das 
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imperfeições, é de um obscuro autor que, dizem alguns, é um sujeito 
que teve algumas experiências não usuais.

 - Que tipo de experiências?
 - Qualquer resposta seria suficiente, pois, como disse, são 

experiências não usuais e elas têm esse nome, justo por isso, fogem 
das convenções, mas, para não deixá-lo tão curioso, digamos que 
sejam experiências de além da vida como a percebemos.

 O jovem olhou para a caixa com olhar de curiosidade, mas 
também de não entendimento do que o homem dizia com tanto 
mistério. Imaginou ser por demais subjetivo, ou que, por outro lado, 
poderia aguçar ainda mais seu espírito investigativo.

 - Dúvidas, meu jovem, parece-me que não entende o que digo!
 - Posso dar uma olhada, folhear, ler alguns trechos, tentar 

entender?
 - Certamente que não, por isso está trancado aí e só vim 

falar com você, pois, diferente dos demais que frequentam aqui, 
você parece ter algo mais, de não ficar preso somente a essas 
banalidades que são publicadas aos borbotões, mas se interessar 
por algo mais consistente. De qualquer forma, a resposta é não, 
ele foi-nos confiado apenas para ficar aí dentro, não pode vir para 
o lado de fora, as consequências seriam desastrosas.

 - Por quê?
 - Digamos que não há mais porquês a serem respondidos, 

simplesmente ficamos assim, você não pergunta mais nada e eu 
volto para detrás do balcão, de onde não deveria ter saído, mas saí 
porque não sei exatamente como explicar...

 - Porque talvez eu devesse ler o que está escrito aí dentro.
 - Não deixa de ser uma possibilidade, mas é bem remota, 

embora, quando trouxeram esse volume para cá, havia uma 
indicação bastante misteriosa é bem verdade de que um dia alguém 
deveria ler, mas teria que arcar com as consequências de libertar 
o que se esconde no interior dessas páginas.

 O livreiro afastou-se com um olhar enigmático e o jovem ficou 



8

ali com ares de curiosidade que certamente iriam atormentá-lo por 
dias e noites a fio. Mas isso não era para ser resolvido exatamente 
naquele instante. Melhor ir comer alguma coisa, andar pelas ruas 
um pouco, porque quando se anda solitariamente, e isso ele fazia 
sempre, as ideias vão surgindo. E assim o fez, saiu dali e foi direto 
andar pela longa alameda que cortava a pequena cidade cheia de 
cafés e de outras livrarias, mas que não chamavam tanto a atenção 
quanto aquela.

 Seria ele o escolhido para ter acesso àquele misterioso livro? 
Não se sabe ao certo se pretensão ou mesmo inocência, mas o que 
passava pela cabeça daquele jovem era exatamente isso. Enquanto 
mastigava um sanduíche mecanicamente e sorvia goles generosos 
de uma bebida que lembrava suco de vinho, ele arquitetava, se não 
uma forma de ter acesso àquelas páginas, quem sabe por meio de 
outros tomar conhecimento do que havia ali. 

 Não se demorou muito no local onde se encontrava, no 
estabelecimento comercial na rua quase deserta de um local 
simples, bem afastado de onde ele costumava frequentar. Esse 
era um dos seus caprichos, nunca se satisfazer com o pouco a que 
tinha acesso, sempre pensava em outras possibilidades de sair 
dali, intrometer-se por entre as pessoas que ele julgava importante, 
não que soubessem mais do que ele, disso ele tinha consciência, 
mas de bens que ele julgava ter direitos e para isso sua mente 
arquitetava sempre maneiras de presentear a si mesmo. Quem 
sabe naquelas páginas tão bem guardadas naquela livraria não 
houvesse as respostas para suas indagações ou mesmo planos para 
que seus desejos se materializassem. Ele sempre teve a noção de 
que todas as páginas escritas são mágicas, são capazes de trazer 
em si as orientações e as soluções para coisas que todos julgam 
sem solução. Disso não havia dúvidas, ele era um crente em que 
os autores poderiam ser muito bem seres iluminados a mostrar os 
caminhos para os perdidos ou para aqueles que os encontrassem. 
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 Chegou à sua humilde casa, passou por uma senhora que 
lavava pratos em volta de uma humilde pia. Ela sorriu e ele retribuiu 
indo até ela dar um delicado beijo, fazendo com que ela sorrisse ainda 
mais. Ao lado, uma criança menor dirigia um caminhão imaginário, 
ou melhor, a metade de um brinquedo, mas que fazia a alegria 
daquele pequeno corpo sentado ali no chão, por sobre um tecido já 
gasto pelo tempo e rodeado por outros brinquedos, nenhum deles 
completo, faltando uma roda aqui, uma cabine ali, mas o que não 
faltava era a satisfação nos pequenos olhos que nada perdiam de 
vista. Já no seu quarto, deitou-se por sobre a colcha desfiada que 
cobria a cama e fechou os olhos, deixando que sua imaginação o 
levasse por onde ela desejasse. Mas os desejos eram os mesmos 
e quando menos esperou estava lá na livraria, agora iluminada 
pelas lâmpadas noturnas, por onde se entrevia a escada convidativa 
para o pavimento superior. O menino abriu os olhos e viu que à 
sua volta não havia nada daquilo que ele pôde ver ainda há pouco. 
Permaneceu imóvel por alguns momentos e, logo em seguida, de 
um salto, pôs-se de pé e foi em direção à rua. Todos dormiam na 
casa, pois os instantes que ali permaneceu na cama foram longos. 
Fazia frio, mas ele se abraçou e caminhou a passos firmes. Logo 
estava diante da imensa livraria.

 Não havia guardas a fazer ronda, pois a vizinhança era 
tranquila na pequena cidade com suas casas de cores berrantes 
em que as pessoas mostravam seus sorrisos nas imensas janelas 
que, eventualmente, ficam abertas para que o calor das noites 
se tornasse mais suportável. O menino, diante da porta de vidro, 
rodeada por tantos outros vidros de onde as capas coloridas se 
insinuavam, percebeu que ela estava aberta, o que não foi motivo de 
estranhamento. Sabia que, nas noites frias, ali servia de abrigo aos 
poucos abandonados pelo destino. Ouvia também que esses menos 
afortunados recebiam inclusive refeições para que aquecessem 
seus corpos magros. Mas não era inverno, pelo menos ainda, e a 
porta já se encontrava aberta. Por que não entrar? E assim ele o fez 



10

e, logo em seguida, estava ao pé da grande escada de madeira com 
a luz batendo suavemente em cada degrau, indicando o caminho 
para o pavimento superior. Ele subiu e foi direto ao lugar que tanto 
desejava e buscou uma forma de adentrar o recipiente com o mistério 
que havia em seu interior. Abriu suavemente a portinhola e tomou o 
volume em suas mãos. Sentiu como se fosse uma rajada forte de 
vento a invadir seu rosto, sentiu o frio da noite bastante escura lá 
fora e se virou para uma fresta por onde passava o vento, que ele 
sentia, a lhe castigar as faces. 

Do mesmo jeito que viera, tudo se fora e uma luz se abriu 
à sua frente. A forma era de uma imensa porta que se moveu 
pesadamente. Lá dentro um vasto campo em que cavaleiros corriam 
de um lado a outro com suas imensas espadas e lanças bem 
posicionadas, atirando naqueles que vinham em sentido contrário, 
gritando compulsivamente, brandindo também espadas. De repente 
ele estava no meio daquele turbilhão. Olhou para si e suas vestes 
haviam mudado, ele também tinha uma espada em uma das mãos 
e uma lança na outra. Ele se pegou surpreso por instantes que 
pareceram uma eternidade, mas não teve muito mais o que pensar, 
ao ouvir a voz de um homem que parecia o comandante daquele 
agrupamento.

 - Vai ficar parado aí até quando? Espera por uma espada no 
coração ou que a lança ponha seu fígado para fora? Vamos homem, 
avante...

 E saiu deixando ainda mais perplexo aquele menino que 
embora tivesse a mesma fisionomia de sempre, tinha o corpo 
musculoso, como nunca imaginara. Percebeu-se um verdadeiro 
guerreiro e sentiu o sangue correr de maneira diferente por suas 
veias. Tudo se aquecera, o suor corria ainda tímido por sua face, mas 
já dava mostras de que breve seria aos borbotões, principalmente 
quando aquela espada e aquela lança entrassem em ação. E foi 
o que aconteceu. Gritando como os outros guerreiros, ele foi de 
encontro aos que também gritavam, vindo em sua direção. O som 
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que se ouvia, além dos gritos já agora abafados, era o de espadas 
se encontrando, lanças sendo arremessadas e, de maneira mais 
surda, corpos sendo furados e massacrados. Aquilo tudo durou por 
um bom tempo e as perdas se sucediam de ambos os lados. A 
cena que se desenrolou adiante não indicava necessariamente um 
vencedor, mas deixava claro que muito sangue iria correr, de uns 
muito mais do que de outros. 

Após vários golpes que abateram vários adversários, o jovem 
guerreiro sentiu uma lâmina a lhe percorrer cada centímetro da 
artéria na altura da perna direita e ele, de uma só vez, foi ao chão. 
As imagens pareciam lentas, a respiração parecia difícil, aquele 
que ainda há pouco o chamava para o combate deu uma olhada 
consternada para o corpo estrebuchando. Ele nada pôde fazer a 
não ser tentar abrir um pequeno círculo em volta do corpo estirado 
no chão. E assim que ele pôde se abaixar, os olhos do guerreiro 
estendido no chão se fecharam pela última vez. Pareceu haver 
um clarão e era como se todos se voltassem para aquela cena 
inimaginável, já que tantos corpos havia e somente aquele chamou a 
atenção. A batalha havia sido paralisada como se houvesse um pacto 
diante de certas perdas. Aquela era uma delas. Todos recuaram e 
carregaram seus mortos. O que se julgava capitão daquele grupo 
arrastou o corpo do jovem guerreiro por entre outros corpos e se 
escondeu na névoa que, subitamente, se fizera presente.

 O dia amanheceu e as portas da livraria ainda permaneciam 
fechadas. Lá dentro, apenas o velho livreiro andava de um lado a 
outro, com luvas devidamente calçadas nas mãos habilidosas que 
recolhiam o que restava do corpo pálido pela perda de praticamente 
todo o sangue. Uma das folhas do livro que, por sinal, era de 
tamanho fora dos padrões, sendo bem maior, tinha pequenas 
marcas vermelhas que foram cuidadosamente limpas. Uma folha 
como aquela era uma lâmina perfeita capaz de provocar cortes 
profundos que nem o mais habilidoso dos cirurgiões seria capaz de 
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suturar. E justo uma delas havia dado uma guinada, provavelmente 
compelida pela corrente de vento que vinha da pequena fresta na 
extremidade e cortado caprichosamente a artéria daquele jovem 
rapaz cujo corpo ali agora jazia sem vida. 

Ele foi recolhido e o sangue meticulosamente limpo para que 
nenhuma prova houvesse do que ocorrera ali. Daquele jovem não se 
sabia muita coisa, exceto que frequentava o local e, eventualmente, 
comprava um livro de menor valor, indicando que ele não era lá 
de muitas posses. Supostamente, ao menos é o que se imagina, 
ninguém daria pela falta dele, sobretudo pelo fato de que nunca fora 
visto falando com ninguém por ali, exceto com o livreiro, o único 
interlocutor que ele havia encontrado. Não se tinha certeza de que os 
outros que frequentavam o local ou mesmo os que trabalhavam na 
livraria dessem pela falta dele, tamanha a indiferença e desenvoltura 
com que ele andava pelos corredores, sem ser notado na maioria 
das vezes. 

Feito o serviço, o livreiro deu-se por satisfeito e se dirigiu às 
portas para que possibilitasse o acesso dos primeiros clientes que 
já se aproximavam, afinal era dia de lançamento de um volume de 
escritor proeminente. Depois, o livreiro voltou-se para o livro que 
havia retornado ao seu lugar de origem, na caixa envidraçada e 
abriu a pequena porta e abriu a capa do imenso volume. Lá dentro, 
como se saltando aos olhos do livreiro que lia as primeiras linhas, 
vislumbrou a fisionomia do rapaz, devidamente vestido em suas 
roupas de batalha, empunhando uma espada e uma lança, cada 
uma em uma das mãos e chamando os seus comandados para 
enfrentarem os que vinham correndo em sentido oposto. Antes, ele 
parou e se virou e os seus olhos encontraram os olhos do livreiro. 
Não houve recriminação, não havia tristeza naqueles olhos, apenas 
a determinação de uma personagem que tem um dever a cumprir. 



Há tempos, um grupo de pessoas disse que 
interromperia o processo de “evolução” do planeta, 

não tendo mais filhos, terminando, assim, a existência. 
Afinal, julgava que o ser humano fosse um dano à Terra e 
que, desaparecendo, a natureza voltaria a reinar soberana. 
Nesta narrativa de caráter distópico, o autor traz essa 
proposta para a sua história, acompanhando um pequeno 
grupo de pessoas, vivendo em um hotel. E esse grupo não 
pensa diferente do primeiro grupo citado aqui...

O ÚLTIMO HOMEM 
DA TERRA ERA UM 
COZINHEIRO CEGO

02. 
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O ÚLTIMO HOMEM DA TERRA ERA UM COZINHEIRO CEGO
                                                                            
Havia o vazio das casas que se amontoavam quase abandonadas 

em volta das ruas solitárias. Meninos correndo pelas ruas pertenciam 
a um passado já bem remoto. As missas costumeiras, na grande 
igreja no alto da praça, cessaram quando o último padre, já de 
idade avançada, abençoou uma última vez os fiéis que vinham 
minguando ao longo dos anos. Não havia qualquer tipo de renovação, 
novos fiéis não vinham e os poucos que restavam eram abatidos 
implacavelmente pelo peso dos anos. Os cães não mais se atreviam 
em direção às lixeiras, nem os gatos se banhavam com suas línguas 
ásperas quando se insinuava o sol da manhã. Havia sim uma tristeza 
inconsolável no semblante dos moradores que restaram, mas, ao 
mesmo tempo, uma serenidade, uma resignação inquestionável. 
Afinal, tudo fora feito de comum acordo, quase não houve apartes 
nas discussões que antecederam a decisão, os poucos que assim 
procederam resolveram ir-se, embora voltassem conscientes de 
que em todo lugar era a mesma coisa, a mesma decisão. Assim, 
resignados ou não, deveriam apenas seguir as instruções que lhes 
eram dadas, comportar-se como fora estabelecido e não se atrever 
a nada, simplesmente esperar, não pelo inesperado, mas pelo que 
sabiam que aconteceria um dia. 

A placa que encimava a entrada do hospital havia se 
desprendido, não havia médicos, não havia pacientes, apenas a 
poeira se acumulando sobre macas, camas, pisos e os prazos de 
validade dos medicamentos se excedendo pela carência de uso, 
os aparelhos para exames se enferrujando até que se tornaram um 
grande mistério pela falta de operadores. Era um museu grotesco 
do que fora um dia um formigueiro incessante de pessoas indo e 
vindo, de choros inconsoláveis e de risos que aos poucos foram 
cessando. 

O hotel era o único prédio em funcionamento regular, mesmo 
que não houvesse um grande número de hóspedes, e o serviço 
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de quarto fosse praticamente nulo. Apenas uma velha senhora 
cuidava dos excessos, mas há tempos não havia mais excessos e 
sua obrigação era próxima de zero. Apenas três hóspedes havia ali 
e não ocupavam necessariamente cada um uma suíte, pois o mais 
comum era que se reunissem num dos quartos ou qualquer outro 
ambiente que lhes parecesse habitável e se punham em longas 
conversas e mesmo em jogos que ficavam pela metade, pois não 
havia nenhum propósito em terminar tudo aquilo. Não pagavam 
diárias, pois também não havia nenhum propósito para o suposto 
dinheiro que entraria no caixa, além do que o dinheiro perdera seu 
valor, estava nos cofres abertos da única agência bancária, qualquer 
um poderia pegar e fazer o que bem entendesse, além do que havia 
também em todas as casas à disposição de quem se interessasse. 
Não havia interesse, essa é a verdade, pois ninguém olhava para um 
futuro previsível, ninguém discutia questões econômicas de como 
aplicar o dinheiro que ali fosse gerado, não havia discussões sobre 
o tema que rondou todas as sociedades por séculos e séculos. 

A comida cuja data de validade ainda não se expirara ficava 
ali mesmo, nas prateleiras, sendo retirada conforme a necessidade 
de quem por ali passasse, sem que houvesse alguém ali no caixa, 
esperando que o cliente debruçasse ali suas mercadorias e, em 
seguida, pagasse pelo que levaria consigo. Eventualmente, as 
refeições eram feitas ali mesmo, sem haver o desgaste de levar 
tudo aquilo para outro lugar e depois ter o trabalho de limpar pratos 
e talheres, além da necessidade de reposição em armários ou em 
lugares outros. 

O passeio ao mercado passou a ser um dos mais frequentes 
pelos moradores da cidade, pois era sim o mais prático, e isso era 
tudo que queriam. As farmácias tinham seus estoques próximos 
a zero, tinham o mínimo necessário para uma dor mais aguda, ou 
um mal mais preponderante, apesar de que isso só é necessário 
em sociedades cujas pessoas estão em disputa por alguma coisa 
e não há nem mesmo um único alento em uma praça arborizada, 
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ou num salão de jogos que se enche todas as tardes nubladas para 
as danças e as músicas de outrora, com sua linguagem monótona, 
enquadrando um grupo de pessoas que parecem abandonadas ao 
acaso. 

Era uma tarde quente! O ventilador de teto avançava 
preguiçosamente dando voltas e voltas sem ter a mínima vontade, 
ao menos era o que demonstrava, de refrescar quem quer que 
fosse. Os três homens estavam dispostos em torno de uma mesa, 
distribuindo cartas de um baralho já gasto, sobretudo pelo fato de 
não terem a intenção de sair dali e ir ao mercado em busca de 
outro. Seria o mais simples, lá estariam os pacotes esperando por 
eles, bastaria pegar um ou mais, se quisessem evitar a repetição 
daquela inutilidade de volta e meia ir ao mercado em busca de 
alguma coisa. Mas isso também não era nenhum incômodo depois 
da decisão de anos atrás. 

O silêncio mórbido dos três foi interrompido por um barulho seco 
vindo do andar de baixo. Em princípio, só se viraram em direção 
àquele som, mas não expressaram nenhum desejo de se levantar 
dali. Somente quando chamaram pelo nome de Amélia e, não 
encontrando resposta, os três se levantaram e se foram, ansiosos 
pelo que podia ter acontecido. No chão, a velha senhora estava 
estirada, mas ainda respirando, apesar de com muita dificuldade, e 
no seu rosto havia alegria. Os três ficaram à volta dela e ela tentando 
dizer alguma coisa, mesmo com toda a dificuldade, a respiração 
ofegante e mesmo o que parecia ser uma dor intensa a lhe invadir 
os olhos.

 - Finalmente, já era mais que hora! Se cuidem vocês aí.
 - Acho que nem tenho o direito de perguntar se quer que a 

gente faça alguma coisa... – disse o que parecia ser o mais novo 
daquele trio tão improvável quanto à chegada de uma ambulância 
ali para prestar socorro.
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Nada se ouviu, nem o telefone que, àquela altura já estava 
desligado fazia tempo. Não havia para quem ligar, não havia o que 
fazer, exceto dar um enterro digno àquela mulher, mesmo todos 
sabendo que breve não haveria ninguém ali para testemunhar se 
foram dignos ou não.

A mulher ainda disse algumas palavras que pareceram meio 
fora de propósito a uma pessoa que deixa este mundo.

 - Valeu cada momento, cada decisão que tomamos! Não creio 
que a gente vá se ver de novo, porque não estamos de mudança. 

Os outros dois, que nada haviam dito até aquele momento, 
simplesmente abaixaram as cabeças e começaram a rir 
descontroladamente. A mulher, que ainda tinha um sopro de vida, 
também sorriu. Apenas o que dissera algumas palavras ficou sério, 
mas sem recriminar ninguém. Ele se levantou quando percebeu 
que ela tinha dado o último suspiro e, juntamente com os dois, 
providenciaram o transporte do corpo. Não houve necessidade 
de uma funerária por perto, já que não se afastavam muito de 
onde se hospedavam e providenciaram caixões que ficaram já à 
disposição das eventualidades como a que acabara de ocorrer. 
Fizeram os preparativos e levaram o caixão até o local adequado 
ao sepultamento. Não era propriamente um cemitério, era apenas 
o quintal de uma casa em frente ao local onde estavam, mas era o 
que tinham decidido. Os corpos não ficariam expostos ao tempo, 
inclusive às ações de animais que pudessem passar por ali, mas 
também nada de excessos, de sofisticações. Tudo se apresentava 
simples como tinham acertado. 

O resto do dia foi consumido no bar do hotel que ainda 
funcionava de maneira precária e velhos filmes numa televisão 
alimentada por um aparelho desses que têm algumas possibilidades 
de ainda transformar em imagem alguns dispositivos que lhe são 
introduzidos. Os filmes eram sempre os mesmos, já que há muito 
não se produzia nada de novo. Os estúdios foram fechando, os 
canais de TV foram saindo do ar, as livrarias já não mais existiam, 
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o que se encontrava eram os mesmos clássicos de outrora que 
fizeram tanta gente sonhar e imaginar um novo mundo. O que se 
via, no entanto, ali não era exatamente o que as mentes mais férteis 
haviam imaginado. 

Um dos três moveu-se para a frente, onde havia um maço 
de cigarros, tirou um e acendeu. Após uma longa tragada foi 
interrompido por um dos outros dois.

 - Você não tinha parado com isso?
 - Sim, há vinte anos...
 - E por que isso agora?
 - E por que não?
O silêncio foi a resposta. Simplesmente não houve 

argumentações, uma vez que cada um tem a liberdade de escolher 
a forma como vai deixar este mundo. 

Os três passaram a tarde ali em frente à velha TV, mal trocando 
palavras, sendo que cada um estava ensimesmado, relutando até em 
olhar para os vizinhos. Já haviam se acostumado àquele quarteto, 
apesar de cada um ter suas ocupações. Agora não mais haveria 
a única presença feminina por ali. Mesmo tendo já ultrapassado 
várias barreiras da existência e não despertando mais o interesse 
daqueles homens, ela era a única e agora simplesmente deixava 
de existir. 

A noite prometia bem mais que as luzes coloridas acesas ali 
no imenso salão do hotel que certamente recebera várias dessas 
festas em seus tempos de glória. Não havia grande movimentação, 
apenas dois homens desfilavam em seus fraques, sorrindo um 
para o outro, como se estivessem esperando a entrada triunfal 
de inúmeras estrelas do cinema pela porta de frente, entalhada 
em madeira de lei, que já começava a dar as primeiras mostras 
de desgaste. Mas nem por isso perdia sua majestosa estampa 
e ali testemunhava de maneira soberba os convidados que por 
ali passavam, ou mesmo simples hóspedes em algum momento 
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festivo do hotel. Pelo borbulhar do líquido nas taças, os dois bebiam 
champanhe e desfilavam de um canto a outro, fazendo gestos em 
direção a pessoas imaginárias. 

Após se movimentarem de um lado a outro, decidiram por se 
sentar à grande mesa que já estava posta para um inusitado jantar. 
O chef amador, que nunca tinha colocado em prática os inúmeros 
conhecimentos adquiridos em vários programas que povoavam os 
canais de TV em tempos passados, era o responsável pela cozinha 
naquela noite. E ele quis fazer algo diferente, mesmo porque nunca 
tinha feito algo assim. 

Durante sua vida, dedicara-se à pesquisa de plantas, suas 
propriedades e mesmo seus efeitos como alucinógenos, além de 
possíveis venenos. Poderia ser dito que ele tinha saído daquela 
famosa década em que os hippies tomaram conta do mundo com 
suas propostas de paz e amor e coisas do gênero. Ele estivera lá, 
e agora, no outono de tudo, decidira visitar o que foi seu trabalho 
um dia e ver se de fato tinha valido a pena acumular todo aquele 
conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, acreditava que não era 
momento para julgamentos dessa natureza. No entanto, procurou 
pelos ingredientes que eram possíveis de ser preparados, buscou 
plantas que ainda cultivavam ao menos para não perecerem de 
uma vez por todos, já que os alimentos enlatados já davam mostras 
de se decomporem, devido ao tempo que os últimos aparelhos de 
conservação eficazes já tinham sido desligados, ou mesmo parados 
de funcionar em razão de falta de manutenção, coisas assim. 

Reunido tudo de que ele precisava, pôs as mãos à obra e 
começou a elaborar alguns pratos que ele julgava possíveis. Na 
cozinha, sentiu-se como um maestro combinando tudo como só os 
grandes músicos, devidamente dirigidos, é claro, sabem combinar. 
Um pouco de música também não fez mal e ele ouviu Chopin, os 
prelúdios que o acompanharam por toda uma existência. Depois de 
horas a fio naquela labuta que se julgava gratificante, ele finalmente 
concluiu sua obra e era o momento de anunciar que tudo seria 
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servido. Lá no salão, os convidados já estavam impacientes, pois 
desde a partida da única mulher que ali havia, não tinham tido uma 
experiência como aquela e, portanto, andavam de um lado a outro, 
até o momento em que o cozinheiro invadiu o salão, abriu um lardo 
sorriso e sentenciou.

 - O jantar será servido de imediato! Por favor, ocupem seus 
lugares!

Olharam a um canto e não havia música, pois a orquestra 
já tinha sido dispensada há muito tempo. Mas nada que um bom 
aparelho de som não possa prover, e nisso também o cozinheiro 
tinha pensado e providenciou a música. Assim, a felicidade parecia 
ser a tônica daquele momento e uma nova garrafa de champanha foi 
aberta e todos beberam num brinde simbólico ao que iriam comer, a 
grande obra do grande chef ainda um ilustre desconhecido no campo 
da gastronomia e, destino traçado, não seria nunca conhecido, a 
não ser que ele próprio deixasse isso ali registrado, embora nem 
mesmo isso tivesse algum valor. Vaidades à parte, foi servida a 
entrada e, em seguida, o prato principal composto de inúmeras 
folhas de cores diferentes e sabores diversos. 

 - Pensei em algo mais leve, afinal, devemos pensar na saúde... 
Uma sonora gargalhada beirando à ironia foi ouvida somente 

pelos três, e dada por eles mesmos. Aprenderam a ser irônicos e a rir 
de si mesmos, o que é a melhor forma de se viver. Provavelmente, o 
fígado, nesses casos, é o último a parar de funcionar. Mas junto com 
aquela imensa salada, havia também algo de outros reinos, o que 
dava um tempero diferente. E todos se puseram a comer, exceto o 
cozinheiro que ficara de pé, com sua taça de champanha, bebendo 
devagar e observando os outros dois se saciaram compulsivamente. 

A sobremesa não chegou a ser servida, pois algum tempo 
depois estavam os dois ali apoiados sobre a mesa com os olhos 
perdidos na imensa parede ocre à frente deles, enquanto as cortinas, 
já corroídas pelo tempo, balançavam por trás das janelas de madeira. 
Os dois não tinham mais vida. O cozinheiro olhava para os dois 



21

com um olhar de não entender absolutamente nada ou de entender 
tudo e ser a única testemunha possível. Não haveria perícia para 
saber a causa das mortes, mas uma das folhas chamou a atenção 
do velho cozinheiro. Nos seus tempos de botânico, aquela folha 
era das mais temidas por seu alto teor de veneno. Mas já fazia 
tempos que ele não recorria a seus livros e pegara aleatoriamente 
as folhas no pequeno canteiro, sem se importar com aquela que 
se insinuava por entre as outras, vinda do outro lado da cerca e 
sorrateiramente se destacando pela sua cor intensa e seu cheiro 
sedutor. O cozinheiro ainda olhou para ela, mas nada era possível 
de ser feito, só mesmo reconhecer que aquela planta tinha sido 
a causa da morte. Num gesto mais que inesperado, ele ergueu a 
taça, depois de enchê-la novamente, e brindou aos outros dois. Saiu 
tranquilamente, após apagar as luzes do salão atrás de si, afinal os 
mortos não precisam de luz e sim de paz. Lá fora, havia promessa 
de chuva e ele se dirigiu ao seu quarto, observou cuidadosamente 
se tudo estava exatamente no seu lugar e deitou-se. Seu sono foi 
profundo.

O tempo passou como sempre, sem trazer nenhuma novidade 
àquela alma solitária diante de um copo de uísque mais que 
envelhecido, pois há muito havia deixado de ser fabricado e só 
restava o estoque no mercado a que recorriam quando buscavam 
algo diferente para saciar até mesmo a curiosidade. O cigarro, em 
uma das mãos, indicava o retorno do vício depois de anos a fio retido 
apenas na memória, se considerarmos que o vício é muito mais um 
hábito de repetição que se insinua pelas fendas da memória e do 
pensamento e não, como pretendem alguns, uma ligação com algo 
físico. Mas não há de interessar qualquer discussão dessa natureza, 
simplesmente por não haver elementos suficientes e adequados 
para uma pesquisa como essa. O velho cozinheiro está ali, parado, 
fumando, tomando seu uísque sem uma única pedra de gelo, pois 
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isso havia deixado de existir. 
Uma fenda de sol entra pela janela que desponta ao final do 

velho corredor, percorrido insistentemente nos últimos tempos, 
como uma caminhada costumeira a um jardim florido. O desgaste 
no chão de madeira é nítido, as cortinas na janela parecem se 
segurar em desespero, restos de comida se acumulam no canto da 
porta. Ele, por sua vez, tem a rotina de colocar ao lado de fora, em 
uma bandeja, o que não ingeriu durante as refeições. Naturalmente, 
espera por um criado imaginário que irá recolher tudo aquilo, mas 
isso é só a imaginação de quem olha para os restos que se acumulam 
e percebe que há restos de tempos que se esquecem, por terem 
sido há muito tempo. Não há odores, pois ele mesmo se encarrega 
de borrifar algo que impedirá o ar de ficar corrompido. Afinal, a 
dignidade deve ser a companhia mais constante a ser desfrutada 
a qualquer tempo. 

Ele anda vagarosamente, pois já não tem a destreza de outrora, 
seu corpo é apenas o fiapo magro do que já foi um dia, ao menos 
é o que diz o retrato cuidadosamente dependurado ali no quarto e 
vagarosamente se aproxima da janela ao fim do corredor. Com suas 
mãos trêmulas, ele abre a janela e seus olhos já muito tomados 
pela escuridão do interior do hotel são assolados pela intensidade 
da luz do sol. Naquele momento, ele não vê absolutamente nada, 
nem a fragilidade da madeira da janela. Suas pernas penam para 
sustentá-lo e ele, involuntariamente, avança à frente e o que ocorre 
é visto simplesmente como uma fatalidade, mas não há ninguém 
para ver. O desequilíbrio toma conta do corpo já combalido e ele cai 
de uma altura considerável a alguém naquele estado. Lá embaixo, 
acostumando os olhos à nova realidade, dá uma última olhada 
e o sol parece sorrir para ele e, em seu delírio, imaginando que 
seja um sorriso de gratidão. Em seguida, apagam-se as luzes em 
definitivo. De agora em diante, não há testemunhos de mais nada, 
simplesmente o que a mente é capaz de construir na sua habilidade 
inquestionável. 
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Lá se foram uns bons meses desde que o cozinheiro serviu 
os amigos e depois teve o infortúnio de cair do segundo andar 
e quebrar algumas partes que, àquela altura, seria impensável a 
recuperação. As folhas, em sua intromissão, sobretudo quando não 
são cortadas, já haviam avançado, tomando as paredes do prédio 
onde ficava o hotel e da mesma forma todas as paredes que ainda 
se seguravam de pé. Um velho cadillac, que já estava estacionado 
a um canto da rua fazia algumas décadas, mantinha apenas um dos 
faróis que não estava quebrado como testemunha do que fora uma 
rua, de onde se alinhavam casas e casas e pessoas nas calçadas, 
com suas roupas que, por fim, deixaram de ser consideradas moda 
e estavam mais para um desfile do que fora um dia, de um passado 
que não fazia mais sentido, exceto pela boa música e por toda 
manifestação artística que se podia apreciar. Logo, não restaria mais 
nenhum vestígio do que houve por ali, pois a natureza, com sua 
agressividade típica, invadiria tudo e se tornaria de novo soberana. 
Logo, a decisão que os habitantes do lugar tomaram um dia, também 
não faria mais qualquer sentido, pois haveria apenas a natureza a 
contar a história do seu ponto de vista, do seu equilíbrio, tendo sido 
somente ameaçada por quem um dia andou por ali.

FIM 



Pedro Barinsky vê beleza em praticamente tudo à 
sua volta, em particular naquilo que ele mesmo 

produziu. Os prédios diante dele, as praças simetricamente 
harmonizadas, o vinho Chardonnay que consome 
regularmente à hora do almoço... Mas ele não se satisfaz 
em apenas apreciar essas belezas, ele quer aprisioná-las! 
E ele vai perceber de maneira inusitada que tudo é fugaz, 
tudo se esvai, de uma forma ou de outra. E essa percepção 
ocorre da maneira mais inesperada possível...

O ARQUITETO
DE STALIN

03. 
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O ARQUITETO DE STALIN

Com seu olhar aquilino, seu rosto arremessado à frente, uma 
mistura de curiosidade e admiração, Pedro Barinsky caminhava 
com passos firmes, determinado, indiferente aos cães e gatos que 
por ali circulavam e mesmo aos menos favorecidos que esticavam 
seus chapéus ou o que quer que fosse para ver se eram agraciados 
por uma pequena migalha. 

Pedro nem se dignava a olhar os que estavam abaixo, pelo 
contrário, censurava aquelas criaturas em trajes puídos, mãos sujas, 
rosto carcomido pelo tempo. Julgava-os destoantes do ambiente do 
qual ele tanto se orgulhava, uma vez que tinha projetado tudo a seu 
redor. Por isso, a cada manhã, era sua rotina, caminhar olhando 
os detalhes daquelas construções, até chegar ao seu escritório, 
propositadamente, no último prédio, que, para ele, era o último a 
ser apreciado.

Entrava quando lhe abriam a porta com cerimônia, acreditando 
assim não fazer uso indevido de suas mãos que deveriam ter um 
só propósito, o de projetar obras de arte. 

Ele era um sujeito elegante, vestia com equilíbrio o corpo 
esguio, com quase dois metros de altura. As mãos que traçavam 
as linhas com precisão sobre a tela pareciam ter traçado o corpo 
daquele homem. Cabelos claros, bem como os olhos, inspirava 
sonhos e desejos incontidos no sexo oposto. 

Pelo que se sabia dele, sendo bastante reservado, é que nunca 
havia se casado e morava sozinho num apartamento aconchegante 
em uma dessas ruas para as quais não se dá muita importância, 
mas são capazes de esconder o que há de melhor no prazer da 
intimidade. Havia boatos, havia suspeitas, mas nunca externados 
publicamente, apenas pelos cantos, o que para muitos não passava 
de inveja. 

Pela hora do almoço, sentava-se sempre à mesma mesa, no 
mesmo restaurante, na imensa alameda. Obviamente o restaurante 
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era um projeto dele, bem como a cadeira da qual se servia, além dos 
torneados das mesas, equilibradamente distribuídas pelo ambiente. 
Comia sempre sozinho, não gostava de ser incomodado até que, 
num desses momentos inesperados, uma mulher se aproximou da 
mesa onde ele estava, atreveu-se a projetar-se na direção dele, 
falando de uma forma que não lhe deixou alternativa.

- Posso me sentar aqui? – perguntou ela com sua voz suave 
e incisiva.

Não havia nada a se fazer, exceto concordar com um gesto de 
cabeça. Por certo, ele a observou nos mínimos detalhes e seus olhos 
emanaram uma luz como a de uma pessoa que nunca vira outra 
pessoa como aquela. Quando ela falava, suas palavras pareciam 
vir em ondas das quais ninguém consegue se livrar e acomodavam-
se suavemente nos ouvidos do outro e ali permaneciam pela 
eternidade ou mesmo além dela. Seus movimentos de corpo eram 
de um conjunto harmônico sem que houvesse qualquer coisa que 
pudesse estar fora de lugar. Ele só conseguiu dizer:

- Aceita uma taça de vinho?
- Chardonnay, de preferência... – respondeu ela, sensualmente!
O garçom pareceu ter sua mente invadida ou mesmo que já 

houvesse semelhante informação antes, pois ali já estava, quando 
ela pronunciou a última sílaba, com uma garrafa já aberta e na 
temperatura ideal. Ele colocou a medida exata na taça diante dela 
e ela bebeu com toda a volúpia possível a uma mulher com aquela 
beleza. Não deve ser difícil imaginar o que passou pela cabeça de 
Pedro, mas deve ter sido algo como, finalmente encontrei o modelo 
perfeito, que nada pode alcançar ou substituir.

Beberam, riram, conversaram, almoçaram como se fossem 
velhos amigos ou amantes, na falta de um termo ainda mais 
apropriado para aquele par que parecia fugir das convenções, do 
simples tocar a terra como os demais mortais fazem. Depois se 
despediram, não sem antes planejar o que viria depois e ela se foi 
da mesma forma como veio, sumindo numa neblina imaginária e, 



27

súbito, fora do alcance de qualquer visão. 
Ele voltou ao escritório, mas não conseguiu produzir tanta coisa, 

demonstrando aflição pelo passar das horas, pela proximidade do 
momento de voltar para casa. E foi o que fez tão logo julgou que as 
horas já passadas assim o permitiam.

O tempo não fazia sentido naquele momento, não podia ser 
calculado, o que se sabe é que ali estava ele de banho tomado, com 
roupas mais confortáveis do que as do dia a dia, com um copo de 
Martini à sua frente, pela metade, uma pequena cereja mergulhando 
e subindo alternadamente, um miolo de pão integral como um tira-
gosto improvável. Do pão descobriu-se logo a serventia, quando 
um pássaro pousou na janela. Isso mesmo, ele tinha fixação por 
aqueles pequenos seres com seus olhares penetrantes e suas asas 
coloridas equilibradamente como se fossem desenhos simétricos 
perfeitos, produzidos não pela mão humana, incapaz de tantos 
detalhes precisos como aqueles. O melhor seria atribuir tal façanha 
a um ser superior, isso para não se perder em pensamentos e deixar 
de usufruir da beleza daquela criatura com seu ruflar compassado 
de asas. Pedro, colocando as migalhas sobre o parapeito e o 
pássaro, tendo seu humilde prazer se comparado à beleza que sua 
plumagem mostrava. 

Pedro distraiu-se por um instante com a chegada da mulher, 
cujo nome ele ainda não sabia, na ânsia de conversar tudo na hora 
do almoço. Ele se dirigiu à porta e, quando olhou para a janela, 
ela já estava vazia, o pássaro tinha batido asas e ele sorriu meio 
que sem jeito pela perda daquela visão que ele tanto apreciava. 
No entanto, ali à sua frente, uma imagem que fazia parelha com 
a do pássaro. O pássaro e a mulher pareciam a mesma imagem, 
apresentada de diferentes formas. 

Ela se adiantou, como se quisesse preencher uma lacuna 
imaginária.

- Esqueci de dizer, Galatea a seu inteiro dispor!
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Pedro tinha os olhos afetados por aquele comportamento, pela 
elegância da informação que lhe chegava, pelas palavras quase 
expostas numa pauta musical como notas na melodia. Não houve 
mais nada a se dizer e os dois se abraçaram e se envolveram por 
momentos intermináveis, por lençóis remexidos, por incontáveis 
bebidas de sabores ácidos e doces como a visão e a escuridão. Já 
recompostos, depois de tempos que pareceram intermináveis, os 
dois se encararam como se fosse a primeira vez.

- Quem de fato é você? – pergunta Pedro desejoso de uma 
resposta que lhe agrade, que não o deixe andar numa linha frágil 
e absurda.

- A sua maior imaginação e a sua maior prisão! – respondeu 
ela...

- Hahahahaha – gargalha Pedro!
- Sou todas as suas obras, suas esculturas, suas pinturas 

e também o pássaro que voa para a sua janela todas as tardes, 
quando você toma sua bebida e oferece o pão para o viajante alado 
– continuou Galatea pausadamente. 

Ela vai dizendo as palavras que martelam agora a cabeça 
daquele homem, ao mesmo tempo que vai se recompondo e fazendo 
menção de ir embora. Ele, por sua vez, não está tão senhor de si, 
está a um canto, um animal acuado, mas sem perder o olhar de 
quem tudo domina. 

- Você não pode ir embora assim! – diz ele, alterando a voz.
- E por que não? Acaso ainda não aprendeu que você não 

pode aprisionar todas as coisas, aí inclusa a beleza! Isso é para 
ser experimentado, apreciado e não dominado! A beleza não é feita 
para ser prisioneira, nem ao menos dos olhos! – conclui Galatea.

Ela, por fim, pega a sua bolsa, último detalhe que ainda faltava 
para compor a sua personagem inteira e sai, deixando boquiaberto 
Pedro que luta consigo para acreditar naquilo que tinha acabado 
de acontecer. Ele também se veste e se dirige a um outro cômodo 
da casa, mais precisamente para onde, ainda há pouco tomava 
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sossegadamente sua bebida e dialogava com o pássaro que já o 
vinha visitando com certa frequência. 

E lá estava o pássaro novamente, com sua elegância, seu bico 
perfurante e seus olhos de caçador, observando a presa na areia 
movediça. Os dois se olham, se examinam, homem e pássaro e o 
bichinho tão inofensivo entende o que passa na cabeça daquele 
homem que busca algo para prender o que não deve ser aprisionado. 
Ele voa decidido em direção a Pedro e, sem que haja reação efetiva, 
perfura os dois olhos do homem. Ele expressa toda a dor que lhe 
confia aquele gesto e esfrega os olhos que agora são apenas duas 
pequenas poças de sangue. 

É de manhã, Pedro não tem mais os passos firmes e decididos 
de outrora, caminha tateando com sua bengala por entre os canteiros 
e os perfumes da alameda que ele mesmo projetou não faz tanto 
tempo. Os animais se manifestam com latidos e miados quando 
percebem sua presença. Os sons que eles emitem têm um sabor 
de pena por aquele que anda com dificuldade, embora também 
contenham uma alegria dolorosa. 

Os que se amontoam embaixo e pedem migalhas calam-se, 
pois pelo menos eles ainda podem ver as imensas torres da igreja 
que se elevam aos céus, na tentativa de enviar uma mensagem para 
quem está lá no alto. Somente Pedro, que um dia quis aprisionar 
tudo, agora pode se gabar de que tudo está dentro dele, retido em 
sua memória, pelo menos enquanto ele tiver memória e ela não se 
perder com o tempo como tudo se perde. 

Na mesa do restaurante, agora há um jovem arquiteto, um 
jovem talento, mas também lá está Galatea com sua elegância e 
sua eterna missão de convencer os outros da fugacidade da beleza.



O homem sempre sonhou com a possibilidade de 
transitar entre si e o outro, colocar-se no lugar 

do outro, não apenas subjetivamente, mas, em certas 
situações, isso sendo feito de forma objetiva. Neste 
relato, o autor trabalha com essa hipótese, quando uma 
personagem coloca uma máscara, faz-se passar por outra 
pessoa, mesmo que o outro seja ele mesmo em outra 
época. O problema aqui é quando ocorre a tentativa de 
retirar a máscara e voltar a ser o que era. O resultado não é 
exatamente o esperado... 

EM BUSCA 
DO SEU ROSTO

04. 
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mEm busca do seu rosto

O amplo espaço com equipamentos devidamente arranjados 
em harmonia era onde funcionava o escritório de contabilidade. 
Situado no quinto andar do antigo prédio da rua do comércio, tinha 
amplas janelas de vidro fumê, além de cortinas foscas para impedir 
a entrada dos raios quentes do sol de todas as tardes. Pela manhã, 
era possível deixar as janelas abertas e sentir a brisa que insistia em 
circular, visitando cada uma das pequenas ilhas onde se distribuíam 
os funcionários concentrados em seus afazeres. Em determinados 
períodos do ano, as atividades eram mais intensas, em outros, era 
possível um certo relaxamento, o que deixava todos com ares de 
tranquilidade. As telas dos computadores giravam com números 
precisos, observados com atenção por quem se dispunha em cada 
uma das cadeiras em frente a elas. 

Numa dessas ilhas, sem que seja percebida, uma figura centrada 
em si mesma, olhando fixamente para os números. É somente mais 
um entre tantos, fazendo o mesmo que os demais. O nome está 
em um copo, disposto criteriosamente à direita: Alexandre. Súbito 
ele para, confere as horas e levanta-se. Sempre dá uma olhada à 
sua volta, ninguém nota o seu gesto e sai em seguida. Já fora do 
prédio, dirige-se ao mesmo restaurante das imediações. Outros 
dos seus colegas de trabalho também se dirigem ao mesmo local 
que ele, mas cada um ocupa uma pequena mesa, sendo que não 
se vê mais de um no mesmo espaço, enquanto comem. Ele pede o 
mesmo prato todas as vezes, distribui os talheres minuciosamente 
da mesma forma, coloca o guardanapo sobre as pernas. Depois, 
habitualmente, toma um café e pega o jornal que está ali à disposição 
dos frequentadores do local. 

Ele passeia pelas páginas e seus olhos são atraídos pela 
coluna social, onde uma foto chama sua atenção. A mulher, de 
cabelos claros, possui um sorriso amplo e usa um colar com grandes 
pedras, além de brincos que o acompanham em equilíbrio. Alexandre 
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mantém os olhos fixos naquele retrato, suas mãos transpiram e um 
fio de suor corre pela sua testa. Ele parece em transe e, sem que 
ninguém perceba, dobra a página do jornal, devolve o restante para 
onde estava, vai até o caixa, paga sua conta e sai apressadamente.

 De volta ao escritório, tudo estava deserto àquela hora, 
pois ninguém havia retornado do almoço, com exceção dele que 
antecipara sua volta, imaginando que poderia vasculhar melhor 
aquela imagem e descobrir de quem se tratava. Ele só tinha olhos 
para a imagem não observando mais nada à sua volta. Nem a 
imagem da pessoa que estava ali ao lado dela, também sorrindo, 
também elegante, como se estivessem numa cerimônia. Ele também 
não percebe que os outros já retornam e mantém os olhos fixos 
naquela página de papel. Não nota, inclusive, um dos colegas 
de trabalho que se aproxima, observando a cena do homem com 
os olhos vidrados sobre uma imagem. Ele, não resistindo, e, por 
certo, querendo divertir-se, devido aos hábitos reclusos do outro, 
aproxima-se ainda mais e vai direto ao ponto.

 - Quem é essa aí? 
 Alexandre volta subitamente à realidade e, ao virar para trás, 

nota um certo ar de ironia no colega. Então, simplesmente, dobra a 
página como fizera ao sair do restaurante, olha com cara de poucos 
amigos e responde secamente.

 - Não importa... 
  - Mulher bonita – insistiu o outro. – Se não estiver interessado, 

não se esqueça dos amigos, tá bom? – diz o outro, com um sorriso 
sarcástico.

 Alexandre nem teve a ousadia de dar uma resposta àquele 
indivíduo que, além de não ser propriamente um amigo, não tinha 
nada importante para fazer e estava ali, invadindo seu espaço. Ele 
se volta para os números na sua tela e assim passou a tarde, até 
que, no fim do expediente, apressou-se em chegar à sua casa.

 Ele morava só. Cultivava hábitos de um homem solitário, 
fazendo suas refeições sempre na companhia de si mesmo, cuidando 
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de um pequeno jardim em frente à casa, além de alimentar uma 
pequena tartaruga, presente de um amigo que não via há anos. 
Uma antiga bicicleta dependurada em dois ganchos simetricamente 
dispostos numa parede era testemunha de um possível hábito de 
pedalar, mesmo ocasionalmente. Pelo aspecto físico dele, isso 
se confirmava, pois se encontrava em boa forma, embora já com 
cabelos brancos que se insinuavam entre outros ainda escuros. 

Neste dia, antes mesmo da refeição, ligou o computador do 
seu pequeno espaço que servia de escritório e começou a vasculhar 
seus arquivos de fotos. Num deles, ao comparar com a que trouxera 
consigo, notou que eram idênticas. A mulher da página de jornal 
era a mesma que ele tinha em seus arquivos. Mas ele pareceu não 
estranhar o que acabara de constatar. Ele se recostou na cadeira, 
sorriu e assim ficou por alguns momentos, até que se levantou e foi 
cuidar do seu jantar.

 O movimento da rua tinha cessado, as pessoas tinham se 
recolhido, mas uma luz em uma janela dizia que Alexandre continuava 
diante da tela do seu computador. Do lado de fora, era possível 
notar aquela figura sorrindo, ao pegar um pedaço de papel, tomar 
notas, desligar o equipamento, apagar as luzes e desaparecer na 
escuridão da casa. Quando amanheceu, os primeiros movimentos 
de pessoas na rua já se notavam; junto deles, Alexandre, que se 
dirigia ao centro da cidade, onde trabalhava.

 Durante o período da manhã, cumpriu ritualmente o que sempre 
fazia. Revisou alguns números, consultou tantos outros, elaborou 
planilhas exaustivas, mas sempre com a usual indiferença àquilo 
tudo estampada no rosto. Seus movimentos eram os mesmos, 
repetidos à exaustão, até o final de suas tarefas que ele julgava 
enfadonhas, mas considerava-as como uma espécie de redenção, 
por lhe proporcionar a disciplina de que tanto tinha necessidade. 

Apenas em um momento, ele não foi o mesmo de sempre. 
Parou, correu os olhos em direção às outras ilhas e notou que 
todos se ocupavam de suas tarefas. Ninguém parecia dar a mínima 
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para o que ele pretendesse fazer. Conferiu se era isso mesmo que 
o cercava, retirou uma foto de um dos bolsos, abriu uma tela no 
computador e fez comparações. Seu olhar deu mostras de convicção 
e ele guardou a foto, fechou a tela com a imagem que ele ali colocara 
e voltou a seu trabalho, só interrompendo quando o sinal habitual 
dizia da hora do almoço. Ele pegou seus poucos objetos de uso 
costumeiro e saiu da imensa sala, indo rapidamente em direção ao 
elevador.

 O sol queimava mais que de costume, o suor a correr na testa 
era mais intenso, mas Alexandre parecia não se importar com 
aquilo. Fugiu da sua rotina e não foi em direção ao restaurante onde 
costumeiramente almoçava. Dirigiu-se a um ponto mais afastado 
do escritório onde trabalhava, a uma rua de lojas elegantes em um 
bairro chique, em ruas cheias de carros importados e mulheres 
com chapéus estranhos a cobrir-lhes as cabeças. 

Alexandre, depois de caminhar bastante por aquelas ruas, 
retirou um pedaço de papel do bolso e verificou se de fato o endereço 
era aquele mesmo. Confirmada sua dúvida, parou em frente a uma 
loja onde se vendiam chapéus, moveu a porta e entrou. Ao fundo, 
Alexandre pôde ver a jovem de cabelos claros de sua fotografia. 
Ele sorriu para ela na expectativa de que ela sorrisse de volta para 
ele. No entanto, não foi o que aconteceu. Ela falava ao telefone 
e assim continuou como se não houvesse ninguém ali, além dela 
mesma. Ao término da ligação, dirigiu-se a ele como quem se dirige 
a qualquer um dos frequentadores do local.

 - Procurando por alguma coisa em especial?
 Naturalmente, o desejo de Alexandre era dizer que já tinha 

encontrado, era exatamente ela o algo especial que valeria todas 
as coisas. No entanto, ele se conteve, baixou a ansiedade que o 
atormentava a ponto de quase perder a razão de si e respondeu, 
tão baixo, que ela insistiu para que ele repetisse.

 - Um presente, pode ser aquele ali – diz, apontando para um 
dos modelos expostos.
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 Ela vai ao fundo da loja, entra por uma pequena porta que 
dava acesso a um depósito, fica lá por alguns instantes e volta, em 
seguida, com o que desejava Alexandre. 

 - É um presente, não é mesmo? – insistiu ela.
 Alexandre novamente pensou em responder de maneira tão 

inusitada, como uma forma de que ela percebesse as reais intenções 
dele, mas ela, ou estava extremamente distante do que ele desejava, 
ou simplesmente fazia-se de desentendida, mesmo olhando para 
o rosto daquele homem e percebendo que algo havia de diferente, 
algo que ela não tinha visto antes, ou mesmo se tivesse visto, agora 
lhe fugia de qualquer memória possível.

 - Sim – respondeu Alexandre, quase num sussurro.
 O silêncio se impôs, ela embrulhava a pequena caixa 

cuidadosamente, fazendo dobras no papel para que desse aspecto 
de uma pequena obra de arte. Assim, ela devia encarar cada um 
daqueles objetos. Ela disse o valor, ao entregar a ele o pacote, ele 
entregou a ela um cartão, esclarecendo a forma de pagamento, 
pagou, saiu em seguida. Ela ficou ali parada, meio boquiaberta, 
pois fazia tempo que não se deparava com um tipo como aquele, 
tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo de sua imaginação 
a respeito da figura masculina. Ela se virou, foi em direção a uma 
mesa na lateral, sentou-se na cadeira que arrastou delicadamente 
e pôs-se a contemplar o movimento de pessoas que passavam lá 
fora. 

 Já era noite quando, fora de sua rotina, Alexandre adentrou a 
casa, trazendo em uma das mãos o que comprara naquele início 
de tarde. Colocou o pacote sobre uma mesa e ali ele ficou, sem 
que fosse aberto, sem que fosse movimentado de um lado a outro. 
Alexandre fez o que era habitual e mais uma vez se sentou diante 
da tela do computador. E lá estava a figura da mulher com quem ele 
trocara palavras havia algumas horas. Para ele não havia dúvidas, 
era ela mesma, só que um pouco mais jovem do que ele e ele 
não entendia por que o tempo passava para uns e não passava 
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para outros. Já fazia tempo que ele não a via, mas era ela mesma, 
com toda a certeza, a mulher por quem se apaixonara, mas que 
se perdera em um ponto não se sabia exatamente onde. Era uma 
segunda oportunidade de desfazer algum mal-entendido, de refazer 
algum caminho que nem fora feito uma primeira vez? Seus olhos 
se enchiam de encantamento, seus dedos tremiam incontinentes 
com o desejo de tocar aqueles cabelos, de percorrer cada milímetro 
daqueles lábios de suave vermelho, quem sabe mesmo de enlaçar 
aquela cintura que parecia dançar de um lado a outro sobre as 
grandes pernas bem torneadas! Mas por que ela não se lembrara 
dele, não dissera uma só palavra, eles que foram tão próximos?! 
Teria perdido a memória, um acidente, quem sabe, mas não, por 
trás daqueles olhos que se mostraram indiferentes era ela que se 
encontrava lá, bastaria uma oportunidade para que tudo fosse como 
antes.

 Alexandre retornou à página de jornal onde encontrara a foto 
dela para verificar se algo tinha passado em branco, um detalhe 
que fosse, podendo esclarecer as dúvidas que ele tinha. E agora, 
percebeu a outra figura que ele não tinha notado, uma vez que 
seus olhos se voltaram apenas para a figura dela e não vira mais 
nada. A legenda não deixava dúvidas, falava do casal e, ao ler isso, 
ele simplesmente deu um soco na mesa onde dispusera o papel. 
Depois correu as mãos pelo rosto e enfiou os dedos por entre os 
fios de cabelo e cobriu o rosto, num estado que ninguém tinha 
testemunhado antes e nem ele mesmo se lembrara de algo como 
aquilo. Foi até a cozinha, tomou um copo d’água convulsivamente, 
enquanto seus olhos faiscavam e ele tentava acalmar a si mesmo. 
Com a respiração de volta aos trilhos habituais, retornou para o jornal 
e buscou informações sobre a imagem do homem que ele vira ao 
lado dela. Não foi difícil encontrar o que procurava, pois tratava-se 
de figura conhecida na cidade, um empresário do ramo de imóveis 
que, agora, Alexandre arregalara os olhos pra confirmar se de fato 
era verdade o que lia, morrera há pouco tempo quando andava de 
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motocicleta pela rodovia que cruzava a cidade. As imagens a que 
ele chegou mostravam a comoção e a tristeza estampada no rosto 
dela, no momento do sepultamento. O rosto de Alexandre mudou 
visivelmente, passando de irado a compaixão, a tranquilidade até.

 
No dia seguinte, Alexandre repetiu o gesto de comprar um 

chapéu e ela achou estranho que ele voltasse à mesma hora, 
repetisse a mesma compra e saísse sem dizer além de duas frases 
que não diziam mais do que o essencial para quem está fazendo a 
mesma compra de um mesmo produto. Entretanto, não deu maior 
importância, julgando que ele fosse apenas mais um maluco que 
volta e meia aparece e tem certas atitudes, incompreensíveis num 
primeiro momento, mas que para eles fazem todo o sentido. Claro 
que se ele voltasse no dia seguinte, e fizesse o mesmo dos dois 
dias anteriores, ao menos daria maior atenção ao gesto daquele 
homem e, possivelmente, pediria algum tipo de ajuda, julgando 
que pudesse estar sob algum tipo de ameaça; afinal, não se sabe 
exatamente o que as pessoas pensam e do que são capazes. Mas 
ele não voltou àquela loja e ela, por questões óbvias, esqueceu-se 
de tudo e não deu mais qualquer tipo de atenção ao episódio.

 
Sobre a imensa porta, uma placa discreta em metal fundido, 

quase imperceptível: Máscaras! Alexandre olhou para o alto, 
conferiu o endereço, um hábito que ele tinha de anotar tudo em 
pequenos papéis, empurrou a porta e entrou, procurando por alguém 
que viesse atendê-lo. Isso não ocorreu de imediato e ele se sentiu 
incomodado, até que uma moça de olhos pesados, cabelo liso e 
corpo extremamente esguio, abriu um sorriso tímido diante dele. 

 - Bom dia, em que posso ajudá-lo?
 - Gostaria de fazer uma encomenda – considerou Alexandre, 

de forma incisiva. 
 - E que tipo de encomenda o senhor deseja?
 - Daquelas que têm indicação lá na placa... É isso que fazem 
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por aqui, não é?
 - Não somente, fabricamos outros produtos também...
 - Achei o anúncio de vocês e fiquei impressionado com o que 

prometem: máscaras que não são máscaras... O que é exatamente 
isso?

 - Acredite, é o que o senhor imaginou...
 - É como se eu quisesse deixar de ser eu e me tornar outra 

pessoa?
 - É o senhor quem está dizendo, nós só fazemos a sua 

encomenda!
 Houve uma breve troca de olhares, Alexandre tinha os olhos da 

determinação e o olhar daquela moça vinha exatamente ao encontro 
do que havia na cabeça dela. Ela pediu que o acompanhasse, pois 
iria levá-lo até a pessoa responsável por aquele tipo de serviço, 
já que não era qualquer uma a executar semelhante tarefa. Ele, 
em nenhum momento, titubeou e se pôs ao lado dela disposto 
a acompanhá-la aonde quer que fosse. Andaram por corredores 
escuros em que se viam máscaras e máscaras insinuando-se pelas 
paredes num brilhante jogo de imagens. Depois de muitos passos e 
muitas máscaras, lá estava ele, o artesão, no dizer das palavras da 
moça que o atenderia. Ao se aproximar, nenhuma palavra foi dita 
e, através de um código já estabelecido, Alexandre entregou ao 
homem uma foto, o homem olhou para a foto, olhou para Alexandre, 
fazendo medições imaginárias e saiu, deixando os dois ali sozinhos. 
A moça, então, virou para Alexandre e disse, maquinalmente.

 - A sua encomenda fica pronta em dois dias, venha neste 
mesmo horário...

 - Não há necessidade de medir, essas coisas?
 - Ele já tomou as medidas pelo olhar, agora, o senhor me 

acompanha para o pagamento e pode sair em seguida. 
 Os dois caminharam de volta pelos mesmos corredores, 

entraram numa pequena sala que servia de escritório, ele pegou 
uma quantia considerável do bolso e entregou à moça que deu 
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uma olhada, como se imaginando a quantia que havia ali, abriu 
uma gaveta, depositou tudo lá dentro e sorriu para ele, indicando a 
saída. 

Lá fora, o sol já ia alto e Alexandre sentiu sua pele ficar vermelha, 
mas nada disso importava agora, ele sorriu consigo, imaginando 
que, dentro de dois dias, teria uma outra pele sobre a sua já tão 
conhecida. Ele sorriu inconsequente, quem sabe pelo fato de estar 
já cansado daquela aparência comum ou pela possibilidade de 
que tudo mudasse, caso ele mudasse sua própria pele. Dirigiu-
se ao trabalho, cumpriu religiosamente o que lhe era cobrado 
regularmente, mas, para quem já o vira ali em outras ocasiões e 
prestara um mínimo de atenção, tudo parecia diferente, era como 
se ele se despedisse de tudo, ou pelo menos de si próprio. Ao final 
do expediente, comportou-se como se fizesse um balanço, fechou 
todos os números, as gavetas, organizou os papéis e saiu. Pela 
primeira vez, desde que começara a trabalhar ali, ele foi em direção 
ao elevador, sem se virar para dar uma última olhada no ambiente.  

 Dois dias depois, à mesma hora, Alexandre parou em frente à 
placa: Máscaras! Ele foi recebido pela mesma moça esguia e pálida 
da outra vez, a qual sorriu como de costume e o conduziu novamente 
por entre as máscaras que se insinuavam no corredor sombrio. 
Entraram numa sala, em cuja mesa havia um pacote arranjado de 
maneira meticulosa. A moça perguntou a ele se preferia receber da 
forma como estava, mas ele simplesmente retirou a máscara que 
estava dentro do pacote, contemplou-a e se dirigiu à moça.

 - Você pode me ajudar? – perguntou ele serenamente.
 A moça que, por certo, já tinha a experiência de situações 

anteriores como aquela, não esboçou nenhuma reação de espanto, 
ao contrário, também serenamente, tomou a máscara das mãos 
dele e se posicionou de maneira estratégica.

 - Certamente!
 Ela, então, num gesto habilidoso, colocou a máscara em 

Alexandre, ajeitou cuidadosamente os detalhes que a situação exigia, 
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como esconder algum cabelo que tivesse ficado do lado de fora, 
verificando se o ajuste não comprometia a aparência, fazendo com 
que qualquer um percebesse uma divisa ali no pescoço, sobretudo 
grosseira. Nada disso comprometeu o resultado e Alexandre foi 
conduzido por ela até um espelho para que se visse pela primeira 
vez. Quando ele abriu os olhos, pois fez questão de fechá-los para 
não desfazer a surpresa, sorriu, um sorriso de alguém que poderia 
ter a chance de recuperar algo que se perdera no passado. Ele, 
ao sair, deixou para trás a embalagem que acondicionava aquele 
dispositivo momentos antes. Por ele, deixaria ali o seu antigo rosto. 
Restava agora ser visto por quem ele desejava. E lá foi ele em 
direção à loja de chapéus. 

 A porta da loja estava cerrada, pois àquela hora o calor era 
intenso e se fazia necessário o uso da ventilação artificial, mas a 
atendente deixou cair a revista que tinha em mãos, quando viu do 
outro lado do vidro aquela figura que lhe era tão familiar. Ela correu 
em direção àquele que estava plantada do lado de fora, sorrindo 
para ela, abriu a porta e se atirou nos braços dele. Em princípio, 
espantado, ele demorou um pouco a corresponder àquele gesto, 
mas, em seguida, envolveu-a com seus braços e colocou o rosto 
dela, bem colado junto ao dele e permaneceu por instantes. As 
pessoas que passavam sorriam para os dois, sem entender o que 
acontecia, mas imaginavam ser algo bom, leve, carinhoso. Quando 
ela afrouxou o abraço, afastou-o por alguns centímetros e passou 
a mão naquele rosto que lhe parecia bem familiar. Ele, imaginando 
que o gesto se desenvolvia por outra razão, sorriu, imaginando 
que tudo dava certo, o rosto era o que ela queria. Os dois foram 
ao interior da loja, ela pegou um pouco de água do bebedouro que 
havia nos fundos, por detrás de uma mesa que servia de recepção, 
ofereceu água a ele e tomou um copo quase que de um único 
gole, enquanto observava e observava aquele rosto, como se não 
entendesse o que aquela pessoa fazia ali, mas isso não importava, 
pois a pessoa estava ali e, por certo, imaginava ela, não o deixaria 
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escapar por entre seus dedos, como, devia ter feito outrora. E ele, 
bem acomodado, não tinha sequer a intenção de se afastar, por 
menor que fosse o tempo, por qualquer que fosse o motivo. 

As horas passaram, entraram e saíram clientes e Alexandre não 
se movia, ficando ali, atento a ela, a cada um de seus movimentos. 
Por fim, acertaram que sairiam dali direto para um local onde 
pudessem refrescar as gargantas com um bom vinho e comer algo, 
bem de leve, como demandava a estação quente. Ao fim do dia, as 
portas foram abaixadas, as luzes apagadas, os equipamentos de 
uso cotidiano, desligados e os dois saíram de mãos dadas, andando 
pacientemente pelas ruas que já se avolumavam em pessoas bem 
vestidas, de sorrisos fartos, de andares alegres pelas alamedas 
arborizadas. 

Já no costumeiro pequeno bistrô, os dois se sentaram e pediram 
vinho branco, o predileto deles, isso feito por ela, conhecedora dos 
hábitos dele. Uma massa bem leve também foi pedida e os dois 
comeram e beberam. Ao fim, ela perguntou:

 - Está na hora de você me dizer alguma coisa?
 Ele, por sua vez, ficou mudo, pois de fato não tinha exatamente 

o que dizer...
Ela, então, deu um tempo a ele, dizendo que compreendia o 

fato de ele ter ido embora, sem nada dizer, que deveria ter suas 
razões, apesar do que realmente importava era ele ali, diante dela, 
como nos velhos tempos. Aquela expressão o intrigou, pois não 
sabia exatamente o que ela queria dizer com velhos tempos, se 
nem ao menos o reconhecera nas duas vezes em que estivera 
na loja a comprar chapéus, no caso, o mesmo chapéu, de que ela 
tanto gostava de colocar sobre a cabeça e passear pelos jardins 
primaveris, com suas flores insinuantes, rasteiras, inclusive as que 
subiam em árvores. 

 - Eu tive um contratempo, sabe, acho que um acidente e 
algumas coisas não vêm à minha cabeça tão facilmente – diz ele, 
desculpando-se por não responder a ela como ela desejava.
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 Ela balançou a cabeça negativamente, dizendo com seu 
gesto que nada daquilo importava, como se deixasse de lado 
uma lacuna que pudesse ter havido. Ela tocou as mãos dele que 
estavam distraídas sobre a mesa, acariciou cada um dos dedos, 
embora notasse que não eram os mesmos dedos macios de outrora. 
Possivelmente, ele tivera de fazer algum trabalho que demandasse 
aquelas formas, já um pouco envelhecidas e se lembrou de um 
velho amigo que dizia observar o quão velhas poderiam ser as 
pessoas pelo formato das mãos. Essas, dizia o amigo dela, eram 
incapazes de enganar, bastava observá-las. Mas ela se deteve no 
rosto daquele que estava diante dela, sem dar qualquer importância 
ao que quer que fosse, ou mesmo considerar quaisquer comentários 
que tivesse ouvido outrora. 

Ao término do vinho e da refeição, levantaram-se e foram para a 
casa dela, pois ele dissera que se hospedara num hotel, e que no dia 
seguinte poderia pegar suas coisas. Ela não deu maior importância 
àquilo. Caminharam pouco, pois ela morava bem próxima de onde 
se encontravam, do bistrô francês, onde comeram e beberam vinho. 

A noite foi agradável como noites do passado, quando amantes 
não têm compromissos fora do pequeno espaço em que se 
encontram. Bastam um e outro e um ao outro, sem novas exigências, 
apenas que se faça o que já se fez um dia, sem novidades, sem 
sobressaltos. Quando acordaram, ele preparou o café e fez questão 
de levar a ela na cama. Ela disse que havia gostado da surpresa, 
pois antes era o contrário disso que acontecia. Ele não questionou, 
havia de aprender muito ao longo dos dias, dos meses, dos anos. 
Mas talvez não houvesse dias, nem meses, nem anos, tudo poderia 
se desmanchar. 

Ela foi para o trabalho e ele ficou ali, dizendo que iria organizar 
umas coisas. Após ela sair, ele também saiu e foi em direção ao 
escritório onde trabalhava. Lá, entrou e todos o olharam com caras 
espantadas. Ele disse que era novo naquele espaço, havia sido 
contratado pela matriz e que ocuparia um determinado lugar ali, 
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exatamente o lugar de Alexandre. Percebeu que ninguém questionou 
a ausência, ou mesmo o que pudesse ter acontecido com Alexandre 
e isso fez com que ele entendesse o fato de que não tinha nenhuma 
importância para os demais. Ele sorriu, pois também pensava o 
mesmo dos outros. Fez o que tinha de fazer, sorriu para os outros 
que sorriam de volta para ele, como se todo o tempo que tivesse 
passado ali tivesse sido indiferente a todos, pois, ao primeiro sinal 
de outra pessoa, mesmo ocupando seu lugar, adaptava-se com 
rapidez impressionante. Sem saber se sorria ou se ficava magoado 
com a situação, decidiu sorrir e seguir em frente, fazendo o que 
devia, enquanto esperava o momento de ir embora e ver a pessoa 
que de fato importava.

Quando findou o expediente no escritório, Alexandre foi festejado 
com as boas vindas costumeiras e ele foi convidado a ir beber com 
os demais funcionários. Ele declinou do convite, alegando que já 
tinha algo agendado e poderiam fazer aquilo em outra ocasião.

Sentiu-se exultante, pois da primeira vez, ou seja, quando 
começou a trabalhar ali já fazia alguns anos, nunca fora tratado 
daquela maneira; ao contrário, sempre com indiferença, com 
desprezo por todos os demais. Agora ele se olhava no espelho e 
se reconhecia outro homem e qualquer um que fizesse o mesmo 
iria perceber que ele tinha razão. 

Foi para a loja e ela já o esperava com seu sorriso solto, seu 
ar juvenil, suas mãos carinhosas a deslizar pelo seu rosto. E ele 
notou que ela só tinha mãos carinhosas para o seu rosto e por 
nenhuma outra parte do seu corpo. Mas ele tinha planos, chegaria 
o dia em que ele arrancaria aquela máscara e se mostraria a ela 
como ele de fato era. Bastava um pouco mais de tempo para que 
ele se sentisse seguro quanto à sua atitude e, possivelmente, ela 
também não levar um susto ao saber que existia algo por detrás 
daqueles traços tão bem conservados do rosto daquele homem. 
O corpo ela vira numa certa penumbra, por certo não notaria que 
destoavam os dois. E assim foram-se os dias até que ele, numa 
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tarde de muito calor, resolveu esperá-la já em casa, pois ligara 
dizendo que tinha uma surpresa. 

 Ao chegar, ela já notou os movimentos dentro da casa e sorriu, 
apressando-se a entrar. Não sabia ao certo se devia entrar de súbito 
ou ser vagarosa, observando se ele preparava algo ou mesmo se 
devia ser discreta para não estragar o que ele estava a fazer. Não 
houve impedimentos ao caminhar dela, ela entrou e chegou à sala 
onde ele estava. De costas, em princípio, ele se virou e fez um 
gesto como se tentasse arrancar a máscara, pois ele queria se 
revelar a ela quem era de fato... Ele tentou por três vezes, mas 
nada conseguiu. Ela perguntou, sem nada entender, se ele queria 
arrancar a cabeça. Ele sorriu junto com ela, mas, percebendo a 
inutilidade do seu gesto, foi para o seu plano alternativo e retirou 
um anel do bolso. O pedido foi desnecessário e ela assentiu com 
o sorriso habitual, além de um beijo que selou os lábios dele de 
modo que não disse mais nenhuma palavra. A noite seguiu seu 
curso natural e os acontecimentos sucederam como habituais em 
situações de mesma natureza. Os primeiros raios de sol ainda os 
pegaram na cama, espreguiçando-se copiosamente, enlaçando-se 
os braços. Depois do café, saíram em direções diferentes.

 O turno matutino correu, naturalmente, como correm as manhãs 
sem novidades, tanto na loja de chapéus, quando no escritório de 
contabilidade. Pela hora do almoço, o que não era habitual com 
Alexandre, tornou-se comum com aquele que agora ocupava o seu 
lugar. Convites para almoço, para happy hour depois do expediente, 
os quais, com seu sorriso agora costumeiro, Alexandre recusava, 
educadamente, de modo a não quebrar aquele encanto junto 
aos colegas que o tratavam com tanta deferência. Justo naquele 
dia, ele tinha compromisso para a hora do almoço e, assim que 
o horário chegou, ele saiu e foi em direção a um endereço que 
já lhe era familiar. Chegando, tocou a campainha, sem entender 
justamente por que um lugar daqueles dependia de um gesto a se 
fazer anunciar, imaginando que a pessoa do lado de dentro poderia 
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recusar a presença do outro. Afinal, eles viviam dos que vêm de 
fora e tentam adentrar ali. Ele não esperou muito e foi atendido 
pela mesma moça das outras vezes, a moça magra, de olhos agora 
esbugalhados, cabelos lisos, escorridos organizadamente por cada 
um dos lados da cabeça, agora parecendo preocupada com alguma 
coisa. Ele foi logo dizendo.

 - Eu não consigo tirar a máscara...
 - E assim o deseja? – perguntou a moça, com ar de preocupação.
 - Creio que sim, não posso viver pra sempre dessa forma.
 - E por que não, sua vida não mudou, não está satisfeito com 

a atual?
 - Sim, mas, esse não sou eu...
 - Agora é, senhor Matheus, agora é...
 - Meu nome é Alexandre!
 - Já foi um dia, não é mais.
 - Como assim, não entendo...
 - Simples, nós lhe demos exatamente o que o senhor pediu!
 Dizendo isso, a moça levou as próprias mãos ao pescoço, 

enfiou as unhas por entre uma pequena fenda, quase invisível, na 
base do pescoço, e retirou cuidadosamente o que envolvia algo que 
surpreendeu Alexandre. Era de uma beleza assustadora. Cabelos 
que se avolumavam, olhos claros, nariz afilado, tudo exatamente 
o contrário da imagem que ele encontra ali até aquele momento. A 
boca, simetricamente vermelha, dizia:

 - O senhor queria mudar quem o senhor era. Conseguiu. Não 
despreze suas conquistas. Não tente tirar o que lhe foi dado como 
um presente. Pode ser que não goste das consequências de um 
gesto assim. E não olhe pra mim com a cara tão assustada! Eu 
uso uma máscara como uma forma de evitar que olhem apenas a 
minha beleza. Eu não pretendo deixar de ser eu mesma e me tornar 
outra. O senhor fez essa escolha. Não há volta. Passar bem.

 Disse essas palavras finais com ar de ironia e se retirou da 
sala, deixando Alexandre sem reação. Ele saiu atrás dela, mas ela 
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já tinha desaparecido ou mesmo se travestido em outra pessoa, já 
que tantas máscaras havia ali. Ele percorreu o corredor e parecia que 
cada uma daquelas imagens era algo que tinham abandonado ali, 
até que chegou à última e lá estava ele. Eles o prenderam naquela 
que estava no corredor e lhe deram a que se prendera em definitivo 
sobre ele. Ele abaixou os olhos e ficou ali fixando a si próprio sem 
dizer qualquer palavra. Depois, não encontrando mais ninguém, 
deixou o local e foi para a rua. Lá fora um sol quente castigava os 
que se abandonavam pelas ruas quase desertas. Alexandre olhou 
para o alto e notou que algo escorria pelo seu pescoço. Não tardou 
a sentir-se sufocado e caiu no chão. Seu rosto desmanchava e 
escorria pela calçada quente. As pessoas passavam assustadas e 
nenhuma delas se atrevia a parar e ver o que estava acontecendo. 
Dentro da fábrica de máscaras, o rosto dele que lá ficara se dissolvia 
também, libertando-se. 

 - O senhor teve muita sorte. Esse tipo de matéria pode matar 
qualquer um, não sei como fazem isso!

 Alexandre olhou para os lados e se viu numa cama com 
lençóis brancos enquanto uma agulha espetada em sua veia de um 
dos braços, injetava soro. Ainda assustado, julgou inútil qualquer 
pergunta, pois sabia exatamente onde estava. Não teve dúvidas e 
pediu um espelho a uma daquelas pessoas que ali estavam para 
cuidar dele. Ele o pegou com a mão ainda trêmula e quando viu a 
si mesmo, sorriu e, ao mesmo tempo, soltou um grito de terror.

 Semanas depois, a moça dos chapéus continuava a um 
canto, agora triste, sem saber o que de fato acontecera. Alexandre 
retornou ao escritório e teve a mesma recepção indiferente de todos 
os demais. Ao final da primeira manhã de trabalho, no horário do 
almoço, ele se desviou de todos e foi em direção ao mesmo local 
aonde tinha ido outrora. Lá foi recebido por uma bela moça de olhos 
claros e cabelos insinuantes, além de uma boca simetricamente 
vermelha. Ela se apresentou a ele como aquela que poderia realizar 
seus sonhos. 



A valoração de uma obra de arte supera o valor de 
uma vida, ou pode haver uma compensação, sendo 

que uma possa possibilitar a outra? Neste conto, o autor 
investiga essa possibilidade, colocando em cena vários 
personagens não convencionais, em fuga da concretude da 
vida e procurando uma justificativa para o que produzem 
e para que serve esse produto. Não deixa de ser um 
libelo contra o racionalismo, contra as superficialidades 
e as convenções, tão característicos da sociedade 
contemporânea.

SOB O SIGNO
DA SOLIDÃO

05. 
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Sob o signo da solidão
 

I

Dos dois lados da estrada poeirenta, apenas os restos 
queimados do mato que já davam mostras da chegada inevitável do 
outono. As árvores solitárias ao longo dos imensos descampados 
já perdiam suas folhas, que se atiravam ao chão depois da ventania 
no grande ermo, sem que nada pudesse impedir o vento. Um fiapo 
de poeira levantava-se por detrás da moto que vinha no seu ritmo 
preciso, com seu barulho típico e com um sujeito devidamente 
vestido para aquele tipo de veículo, com suas mãos presas com 
firmeza no guidão que mal mexia. 

A estrada era longa, sem curvas que pudessem surpreender. 
Por uns bons minutos, somente aquele sujeito fazia parte do cenário 
até que, ao longe, pôde-se avistar as múltiplas cores de uma casa 
ao fim daquele trecho. Era como se o destino não pudesse ser 
outro, senão ali. 

Após percorrer o que ainda faltava, o homem na motocicleta 
diminuiu a marcha até que parou em frente à porta de entrada, onde 
já estava uma mulher de meia idade, fumando calmamente um 
cigarro, como se já esperasse a chegada do outro. Ele desligou o 
motor, baixou o descanso da moto, e deu a volta com a perna direita, 
colocando-se junto ao veículo, retirando o capacete, chacoalhando 
a cabeleira escura e sacudindo de leve a fina camada de pó que 
insistia em ficar sobre a sua surrada jaqueta de couro. Sem dizer 
uma só palavra, os dois entraram na casa, atravessaram a sala 
que servia de ateliê, com vários quadros inacabados pelos lados 
e saíram do outro lado, no quintal e pararam diante de um túmulo. 
Ele olhou para a mulher e perguntou:

 - É aí que ela está?
 A mulher que, num primeiro momento, parecia não expressar 

absolutamente nada, disse com toda a calma, característica dos 
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que se sentem senhores de alguma coisa.
 - Exatamente, do jeito que ela quis, bem simples, apenas umas 

poucas flores de vez em quando, não muito perfumadas, ela não 
suportava. 

 - Muito pouco, não? Ela merecia bem mais do que isso – disse 
o homem com um misto de resignação e indiferença.

 A mulher, por sua vez, não poupou a acidez da resposta.
 - Pelo visto não pensavam assim, nem mesmo você, se me 

permite!
 O homem não teve como discordar das palavras da mulher 

ditas com tanta segurança e precisão.
 - Claro, não há o que dizer! Eu só não consegui ficar por perto, 

achei que era demais pra mim, vê-la daquele jeito, se acabando, 
sem poder fazer nada.

 Com a mesma serenidade do princípio, a mulher desfiou 
palavras que pareciam preencher cada lacuna do pensamento.

 - Você não lhe deu nem ao menos a presença, que poderia ter 
sido mais importante do que qualquer outra coisa. Mas, quem sou 
eu para tecer qualquer julgamento! Não tenho esse direito, apesar 
de ter ficado aqui até o fim.

 - E como foi esse fim? – insistiu o homem.
 A mulher ficou alguns instantes em silêncio, parecendo escolher 

cada palavra que poderia dizer para ser o mais fiel possível a tudo 
que ela tinha presenciado. Correu os olhos em todas as direções, 
sorriu levemente, quem sabe buscando na memória a presença 
daquela que já tinha partido. Por fim, disse.

 - Ela, simplesmente, ficava a um canto a maior parte do tempo, 
olhando para o vazio! Pegava um livro, eventualmente, Baudelaire, 
quase sempre, seu autor preferido, e dizia alguns versos, às vezes 
em voz alta, às vezes só para si, às vezes em francês, às vezes em 
murmúrios quase ininteligíveis. Ficava meditativa depois desses 
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momentos e eu ficava aqui, observando, tentando entender o que 
exatamente se passava na cabeça dela. 

 O homem, da mesma forma, manteve-se em silêncio por 
alguns momentos, possivelmente assimilando cada uma daquelas 
palavras ditas de maneira tão convincente, tão delicada. Até que se 
voltou à mulher, bastante questionador, como se tentando arrancar 
algo que já pressupunha que não aconteceria.

 - E só ficou você? Aqueles urubus não apareceram mais, 
tentando sugar o que ainda restava?

 - Apareceram, mas não se demoraram muito, foram logo 
embora, quando perceberam que ela não seria mais capaz de dar 
o que eles queriam – diz a mulher, demonstrando raiva por ter de 
dizer aquilo.

 - E a menina – questiona o homem, mudando o rumo da 
conversa.

 - Mudou-se de vez para a casa da avó, mas, pela primeira 
vez, achei que não era isso que ela queria fazer. Parece que não 
teve escolha e se foi logo depois do enterro da mãe. No fim, ela e 
a mãe deixaram as diferenças de lado e estavam bem próximas – 
conclui a mulher.

 - Posso colocar umas flores? – pergunta o homem humildemente.
 A resposta é bem seca, direta, cortante, como a maioria das 

palavras ditas pela mulher.
 - É um direito seu! Se não estava aqui pelo bem dela, pelo 

menos não estava para o mal.
 O homem sorri meio sem graça.
 - Essa é uma maneira bem elegante de chamar alguém de 

filho da puta!
Daí em diante, tudo se encaminha para uma despedida final 

entre aqueles dois, quando ele coloca umas poucas flores no túmulo. 
Depois de alguns momentos, retira-se acompanhado pela mulher 
e se vai. Chegando à entrada da casa, coloca o capacete, ajeita 
e jaqueta, liga a motocicleta e parte, sem mais nada dizer, sem 
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nem ao menos olhar para trás, levantando um fiapo de poeira que 
se eleva aos céus, tal qual o de sua chegada. A mulher apenas 
observa-o desaparecer ao longe e volta para dentro da casa.

II

O ambiente climatizado com temperatura agradável abrigava 
dois homens próximos a uma mesa de madeira de inquestionável 
valor próxima da janela, de onde, sem que as cortinas estivessem 
fechadas, era possível testemunhar toda a vizinhança com sua 
imensidão de prédios que disputavam espaços cada vez mais 
exíguos naquela parte nobre da cidade. Do lado oposto de quem 
entrava na imensa sala, junto à cadeira solitária, encontrava-se 
Ernesto Trogliatti, um jovem de aproximadamente uns trinta e 
poucos anos, muito bem vestido, corpo de atleta, com um copo 
de uísque na mão, o qual fora servido havia poucos momentos. 
Do lado oposto, Juvenal Correntes, aparentando a mesma idade e 
com corpo também bem torneado, segurando um copo de uísque 
que lhe fora servido pelo outro homem. Juvenal foi o primeiro a 
dizer umas palavras, depois de sorver um primeiro gole.

 - Foi um bom investimento!
Ernesto, rapidamente, foi logo emendando.
- Vai ficar ainda melhor, basta esperar um pouco...
Juvenal olha admirado para a tela que está na parede lateral, 

para onde também volta os olhos Ernesto, dando mais um gole na 
bebida.

- Que explosão de cores! Elas parecem querer sair da tela 
de tão vivas! É a mesma sensação de quando se vê Warhol ou 
Basquiat pela primeira vez.

Ernesto concorda com o que o outro diz, indo um pouco além 
daqueles comentários.

- Está aprendendo com rapidez, meu caro! Eu diria que até 
bem mais rápido do que eu esperaria. Ela é, como posso dizer, 
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uma mistura dos dois, só que de saias, ainda se deve considerar 
esse aspecto feminino. Ela traz essa essência da tragédia, o que é 
uma característica dos grandes. Nunca sabemos se vai conseguir 
colocar pra fora tudo que está lá dentro. Há sempre essa dúvida e, 
quando menos se espera, o processo é interrompido. Não sabemos 
se é intencional e é essa dúvida que fascina tanto!

Juvenal pondera.
- Ela é muito jovem, ainda tem muito a dizer!
Ernesto interrompe.
- Basquiat não chegou aos trinta, Warhol foi um pouco mais 

longe, mas nada que se compare a Picasso, esse sim, muito longe.
Juvenal continua seu raciocínio.
- Pelo que nós sabemos, ela não usa drogas, nem tem problema 

de coração.
- Todos eles, pode apostar nisso, têm sempre alguma coisa 

escondida, algo ali, latente, pronto pra sair, a questão é quando vai 
sair – conclui Ernesto.

Os dois homens riem risos nervosos, ansiosos, daqueles que 
parecem querer estar à frente de tudo. Terminam de tomar as doses 
de uísque, colocam outras doses, começam a beber novamente e 
voltam os olhos para o quadro que parece intrometer-se entre eles.

III

 A sala é de tamanho considerável, inundada por telas e telas, 
algumas prontas, outras ainda faltando os últimos detalhes, alguns 
poucos espaços vazios sem absolutamente nada, exceto por 
um tapete ou mesmo uma cadeira confortável para proporcionar 
momentos de descanso, pegar um livro e dar uma boa olhada ou 
ficar mais perto da pequena mesa onde jazia um copo e uma garrafa 
de vinho, faltando mais da metade. O ambiente é invadido pelo 
Lago dos Cisnes, tocado num aparelho estilo retrô, e uma menina 
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de seus dez anos dança e faz outros gestos coreográficos, com 
os olhos fixos numa mulher de cabelos abundantes, magra, com 
seus um metro e oitenta de altura, diante de uma tela, observando 
e, ocasionalmente, dando uma pincelada aqui e acolá. Por fim, 
considerando-se satisfeita, abre um sorriso e vai até o fim do quadro 
e assina Thifany Heart, além de colocar uma data. Depois, volta-se 
de lado, ao perceber a presença da menina, que continua com seus 
movimentos ritmados, precisos. Ela pergunta com voz delicada.

 - Faz tempo que está por aí?
 - Estou sempre aqui, né, mãe! Mas você nunca vê! Só pensa 

nos seus quadros, no máximo na atleta Júlia Heart, que, por sinal, 
sou eu!

 Thifany corre em direção a Júlia, para diante dela, olha bem 
lá no fundo dos olhos da filha e as palavras saem com dificuldade, 
como se quisessem permanecer lá dentro daquele corpo.

 - Vai ficar tudo bem!
 Júlia fica na defensiva, não querendo se render, apesar do 

abraço da mãe. Suas palavras também saem com dificuldade, 
paradoxalmente desafiadoras e consoladoras!

 - Você disse a mesma coisa, na semana passada, na outra e 
na anterior a todas as últimas semanas.

 Thifany insiste.
 - Agora é diferente, tô com umas ideias para uma nova série 

de peças, vai dar tudo certo, é só ter um pouquinho de paciência.
 - Eu queria que você fosse como as outras mães – continua 

Júlia.
 - Mas eu tenho de fazer isso, a gente não tem mais ninguém 

– justifica Thifany. 
 - Tem sim, a vovó, ela pode ajudar, é só falar com ela – adianta 

Júlia.
 Thifany irrita-se, dando mostras de perder a paciência, mas 

morde os lábios e fala pausadamente.
 - Ela tá colocando coisas na sua cabeça de novo! Meu Deus! 
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Olha aqui, presta bem atenção: sua vó me botou pra fora de casa. 
E sabe por quê? Eu não queria satisfazer as vontades dela. Eu 
falei dos meus desejos e ela disse que isso não enche barriga, e 
se referiu com desdém ao que eu queria fazer.

 Julia faz uma tentativa de contra-argumentar.
 - Tá, e por isso a gente fica desse jeito? Com toda essa 

dificuldade, contanto os trocados para pagar as contas... Não seria 
mais fácil, quem sabe, fazer alguma coisa pra satisfazer a vovó? 

 Thifany pega Júlia pela mão e a conduz a um canto da sala, 
onde estava disposto um colchão, justo para momentos em que se 
exigisse um descanso maior. Thifany conduz delicadamente a filha, 
as duas se deitam, olhando para o teto num primeiro momento e, 
logo em seguida, olhando uma para a outra. Thifany ensaia um 
breve discurso.

 - É tão bom ficar aqui só com você, sem ninguém pra ficar 
dando palpite, pra dizer o que a gente deve ou não fazer... Você tem 
razão, tá difícil pagar sua escola, seu aparelho, essas coisas todas, 
mas a gente sempre consegue. Mas não me peça pra desistir, assim 
como eu também não peço pra você desistir dos seus sonhos! É só 
o que eu tenho pra te dizer, pra te pedir. Me dê uma chance!

 Júlia se aconchega na mãe, seus olhos despejam duas 
lágrimas, fazendo com que ela se volte para si.

 - Eu só não queria que fosse tão difícil pra você, mãe!
 Elas se abraçam, uma acariciando a outra, como forma de 

dizer que tudo vai ficar bem. Depois as duas se levantam e cada 
uma volta para o que estava fazendo. Thifany volta a se ocupar 
dos seus pincéis, mas não deixa de olhar Júlia que se afasta em 
direção à porta, da maneira que lhe é mais peculiar, dando piruetas, 
encantando os olhos atentos da mãe.

IV

Há pessoas que têm os mesmos gestos, estão sempre fazendo 
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as mesmas coisas, usam sempre as mesmas roupas, com ligeiras 
variações, naturalmente. Ernesto Trogliatti era uma dessas pessoas 
e... fazia questão de sê-lo. Não se incomodava em nada com o 
que diziam, mesmo quando as observações beiravam o absurdo. 
Portanto, estava ele lá no mesmo lugar de sempre, com o copo 
de uísque, vestido elegantemente, olhando pela janela, como que 
apreciando um mundo que ele poderia considerar como sua futura 
posse. Ele muda o foco de seus olhos quando uma ligeira batida na 
porta o traz de volta à mais pura realidade cotidiana. Ele diz para 
a pessoa entrar, supostamente por esperar alguém e saber que, 
àquela hora, a pessoa estaria ali, sendo pontual como ele sempre 
exigia de todos à sua volta. A porta se abre e entra Rafaela Neves, 
uma bela jovem de seus vinte e poucos anos, totalmente descolada 
na maneira de vestir e andar, além de trazer consigo uma câmera 
dependurada no pescoço. Ela se aproxima da mesa e é recebida 
com uma mão estendida.

 - Como vai? Sente-se! Aceita uma bebida?
 - Uma água seria bom – responde Rafaela, polidamente.
 Ernesto se vira, vai em direção ao frigobar a um canto, pega 

uma garrafa d’água e serve Rafaela. Acompanhado desse gesto, 
as palavras dele ecoam pela elegante sala.

 - Me falaram muito bem do seu trabalho, mas...você me parece 
muito jovem pra tanta experiência!

 Rafaela surpreende aquele homem tão seguro de si com 
palavras que pareciam ser escolhidas a dedo, sem exageros, mas 
com uma simplicidade que incomodava.

 - Quando a gente quer alguma coisa, é bom começar cedo, 
pelo menos é o que dizem por aí...

 - Não deixa de ter uma certa lógica nisso – completa Ernesto 
com uma ponta de ironia. – Mas, vamos o que importa. Sabe, ela é 
uma promessa e, nesse ramo, isso diz alguma coisa ou... nada...

 - E você quer que eu faça exatamente o quê? – questiona 
Rafaela.
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 A resposta é direta, seca, como uma faca afiada separando 
partes de carne macia.

 - O que me falaram que você faz de melhor, só fotografar, o 
resto é comigo! Traga-me as melhores fotos que você conseguir e 
eu cuido do resto.

 Rafaela, neste momento, dá mostras claras do que pretende 
e sua curiosidade é uma forma de bem acompanhar a sua atitude.

 - E esse resto aí quer dizer o quê? Eu posso saber?
 - Muito bem menina, a curiosidade é uma grande aliada do 

aprendizado. Respondendo à sua pergunta, digamos que eu vou 
transformar suas imagens em impressões.

 - Então as imagens devem ser muito boas mesmo – conclui 
Rafaela.

 Ernesto sorri, mas, deixando a delicadeza da ironia, agora ele 
é sarcástico.

 - Na verdade é o que menos importa. O que interessa é o que 
fazemos com o que temos em mãos! Mas essa não deve ser uma 
preocupação sua. Eu me preocupo com isso!

 - Esses quadros são dela? – pergunta Rafaela, correndo os 
olhos pelas várias telas distribuídas pelas paredes.

 - Sim, eu os comprei há um tempo e as guardei aqui. Ninguém 
sabe que existem... Naturalmente, agora, além de um pequeno 
grupo de pessoas, você.

 - Não deveriam estar numa exposição, pra tudo mundo ver? – 
questiona Rafaela.

 Ernesto é rápido na resposta.
 - Tudo a seu tempo, tudo a seu tempo.
 Ernesto pega um cartão sobre a mesa e o entrega a Rafaela, 

indicando que ali estava o endereço de quem ela deveria fotografar. 
Rafaela pega o cartão, dá uma olhada e o coloca no bolso, depois 
levanta-se, dá meia-volta e sai. Antes de chegar à porta, dá uma 
última olhada em um dos quadros, dirige um sorriso meio sem 
graça a Ernesto que está contra a luz da janela, com um copo de 
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uísque na mão. Ela diz as últimas palavras e depois sai, deixando 
o ambiente quase vazio.

 - Valeu, é hora de trabalhar.

V

Rafaella caminha sob o sol forte por ruas, vez ou outra consulta 
o endereço que tem em mãos, olha à sua volta, conferindo os 
números, volta a caminhar, subitamente para diante de uma porta 
bem colorida, com um banco na entrada, janelas coloridas, flores 
espalhadas aleatoriamente por pequenos vasos. Confere mais 
uma vez o endereço e bate na porta. Espera pacientemente, tenta 
olhar se há alguém lá dentro, dá mostras de desistir, dá meia-
volta, mas é surpreendida pela porta que se abre. Parada diante 
dela, Thifany, com cara de curiosidade, mas, ao mesmo tempo, 
de admiração. Rafaela se veste de maneira diferente, com uma 
gravada colorida caindo pela gola da camisa de manga longa com os 
punhos dobrados. Thifany a observa de cima a baixo, mas também 
é observada por Rafaela. As roupas sujas de tinta de Thifany fazem 
com que um sorriso se instale no rosto de Rafaela. Thifany, abrindo 
um largo sorriso, pergunta.

 - Procurando por alguém? Eu posso ajudar?
 - Acho que é você mesma – afirma Rafaela, abrindo também 

um sorriso.
 Thifany continua, intrigada e acolhedora.
 - E por que é justo eu quem você está procurando?
 - Acho que nem todo mundo anda por aí, assim, sujo de tinta 

e eu procuro por uma pintora, Thifany Heart, é você mesma?
 Balançando a cabeça afirmativamente, Thifany observa o rosto 

de Rafaela, bem castigado pelo sol e abre um sorriso ainda mais 
acolhedor.

 - Senta um pouco aqui, esse banco é perfeito para se refrescar. 
Vou pegar um pouco d’água pra você, ou prefere um suco?
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 Rafaela responde, dando mostras de estar agradecida pela 
oferta.

 - Não quero incomodar, o que você tiver tá ótimo.
 Thifany adentra a casa e Rafaela permanece ali, sentado, 

observando tudo à sua volta, detendo-se aqui e ali em um detalhe 
mais colorido, ou que fuja de um padrão. Pouco depois, Thifany 
retorna com uma jarra de suco, com vários cubos de gelo e dois 
copos. Serve as duas e dão longos goles que tiram a poeira da 
garganta e adoçam a conversa. Thifany é a primeira a falar.

 - Muito bem, qual a sua história?
 - Eu tiro fotos, trabalho para o jornal, me mandaram aqui contar 

a sua história pelas minhas lentes, mas o que eu gostaria mesmo 
era de pintar, assim como você. Qual história prefere? – indaga 
Rafaela.

 - A que te faz sentir melhor! É a melhor história, a única que 
vale a pena ser contada. Todas as outras não passam de invenção 
pra gente ficar entretida em coisas que não importam. Sabe, uma 
forma de matar o tempo até que a morte venha, trazendo o convite 
final – conclui Thifany, com a voz quase embargada.

 Depois de alguns momentos de silêncio, que pareceram 
intermináveis, Rafaela olha para o rosto de Thifany, demonstrando 
que se identifica com tudo o que ela disse e não mais se intimida.

 - É verdade que a gente se parece com os nossos ídolos? 
 - Algumas pessoas dizem que a gente até morre como os 

nossos ídolos – afirma Thifany, incisiva.
 - E isso é verdade? – pergunta Rafaela, meio espantada.
 - Parece que sim, tá cheio de exemplo por aí. Você está lá, 

tranquilo, sentado, tomando um chá ou algo parecido, pensando 
na existência, quando ouve a notícia da morte de alguém que você 
conhece. Você fica triste, faz uma observação tipo, nossa era tão 
jovem, o que será que aconteceu, por que aconteceu e começa 
a ligar as coisas e acaba vendo que a história era a mesma, só a 
personagem é que tinha outro endereço.
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 Após um breve silêncio, Rafaela considera.
 - Acho que não quero morrer de câncer.
 Thifany é bastante seca, como se o momento assim o exigisse.
 - Existem mortes bem piores!
 - Sei não, viu! De repente alguém chega até você e diz que 

não tem mais jeito, não tem o que fazer!
 As duas se olham com cumplicidade e se levantam 

automaticamente, entrando no estúdio e Rafaela observa 
atentamente tudo à sua volta, admirando-se, surpreendendo-se, 
mas nunca indiferente. Faz algumas fotos, não só das telas, mas 
também de Thifany e de Thifany junto das telas. Virando-se para 
uma das telas e logo depois para Thifany, dispara.

 - Me mostra alguma coisa que você tá fazendo agora, tipo 
uma coisa que você gosta.

 Thifany não é tão receptiva como Rafaela pôde ter acreditado, 
mas fica ali diante dela, ouve o discurso sem questionar.

 - Eu nunca faço isso, mas você é bastante convincente. Vamos 
lá, como dizem por aí, para tudo tem sempre uma primeira vez. Não 
deve ser dolorido não.

 Thifany aproxima-se de um cavalete coberto por um tecido 
branco, pega em uma das pontas e a imagem salta em direção aos 
olhos estupefatos de Rafaela. Ainda indecisa, ergue a câmera e 
faz algumas fotos do que vê diante de si. Consegue apenas dizer 
uma palavra.

 - Nossa!
 - Não gostou? – questiona Thifany.
 - Muito, mas é diferente, não se parece em nada com o que 

eu já vi!
 - Todo mundo tem essa ideia de que a gente faz tudo exatamente 

igual – pondera Thifany.
 - E por que fazer diferente? Não está dando certo? – indaga 

Rafaela.
 - A gente faz coisas diferentes para ocasiões diferentes, senão 
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ninguém nota você. Aí você fica lá num cantinho, dentro de você 
mesma, imaginando o que todo mundo pensa de você e pode ser 
que eles nem pensem nada. – acrescenta Thifany, bem pragmática.

 - Já me senti assim por algumas vezes! Mas, deixe-me continuar 
meu trabalho, fotografar mais um pouco. 

 - Gostaria de ver o resultado disso aí. Quase não saio de casa, 
estou muito focado no que estou fazendo. Traz pra mim o jornal, 
promete?

 - Claro que sim – diz Rafaela sorrindo bem à vontade. – A 
gente toma outro suco...

 As duas riem, Thifany volta para seus pincéis e parece adentrar 
um mundo só seu em cada uma daquelas linhas dispostas sobre 
a tela. Era como se estivesse sozinha ali e não desejasse outro 
mundo povoado. Rafaela tira mais fotos, depois se vai, não sem 
antes despedir-se de Thifany que não perde muito tempo e logo 
está de volta aos seus pensamentos e às suas mãos seguras.

VI

Thifany acende mais um cigarro, dá um outro gole na taça de 
vinho que deposita suavemente sobre a pequena mesa que lhe 
serve de anteparo. Ela tem os olhos semicerrados, atenta à música 
que vem do aparelho com ares retrô sobre uma estante ao fundo. 
Mozart é capaz de preencher todos os espaços vazios, pensa ela 
e sorri concordando com o que ela mesma pensa. Fecha os olhos, 
dá um longo trago no cigarro, solta copiosamente a fumaça e, de 
olhos fechados, anda por entre telas que conhece tão bem. Para 
subitamente como se tivesse sido acometida por uma arma de 
grande letalidade. Suas pernas não conseguem sustentar o corpo, 
o cigarro lhe escapa das mãos, a música se eleva num crescendo 
característico e ela vai ao chão. O baque seco de sua queda é 
ouvido do outro lado daquelas quatro paredes e chega alguém 



61

rapidamente, olha para o corpo inerte ali no chão, debruça-se sobre 
ele numa tentativa de reanimá-lo e pega um telefone, chamando a 
emergência. Minutos que pareceram intermináveis separam aquele 
momento da chegada do carro com as sirenes ligadas. Minutos 
depois, após as providências de praxe, o carro sai de sirene ligada, 
em alta velocidade, seguido pelos olhos aflitos da mulher que ficou 
à porta do ateliê. 

VII

 O ambiente é branco, frio, distante, bem diferente das cores 
agressivas dos quadros de Thifany. Mas é ela que está ali sentada, 
esperando ansiosa pela chegada da pessoa que vai falar com ela. 
O teor da conversa ainda é desconhecido. A porta se abre e, após 
a passagem de uma mulher alta, de cabelos claros, com uma pasta 
na mão, fecha-se e a mulher vai se sentar do outro lado da mesa, 
em frente a Thifany, após um tímido “bom dia”.

 - Aqui estão os resultados, mas gostaria de uma outra pessoa 
da família, sabe, é costume nessas situações.

 Thifany, bem insegura, quase gaguejando, afirma.
 - Eu não tenho família... Pode dizer pra mim o que tem aí?
 - Sou a doutora Ludmila e, nestas situações, nós preferimos 

não falar diretamente com o paciente, e sim com alguém próximo, 
sabe, é mais fácil ser indireto nesses casos. Mas, se você mesma 
diz que não tem família, que posso dizer diretamente a você, vamos 
em frente: não é lá coisa muito boa não, a que você tem, é um 
tumor na cabeça – fazendo uma pausa e olhando bem nos olhos de 
Thifany. – Mas sempre existem alternativas, na maioria das vezes 
é possível fazer alguma coisa.

 Thifany fica sem reação por alguns momentos, seus olhos 
parecem testemunhar que o mundo desabou subitamente sobre 
sua cabeça. Mas ela não se deixa abater tão facilmente e vai logo 
perguntando.
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 - A senhora diz que existe sempre alguma coisa pra se fazer, 
é isso? Então me diga, o que eu devo fazer?

 - Por aqui não há muitas opções, ou melhor, não há opção 
nenhuma, no entanto alguns colegas, fora daqui é claro, já conseguem 
resultados satisfatórios com esses tumores que se instalam em 
regiões de difícil acesso no cérebro, como no seu caso...

 - E a senhora vai me encaminhar? Como é que funciona? 
 - Sendo bem honesta com você, isso vai lhe custar uma boa 

quantia e pelo que eu vejo aqui na sua ficha, não consta nem plano 
de saúde! Se fosse aqui, você faria um tratamento como esse sem 
qualquer despesa, mas aí está a questão, não é aqui – afirma a 
médica, olhando fixamente no rosto de Thifany.

 - Engraçada essa vida, eu faço quadros, sabe como é, nem sou 
tão conhecida assim. Um quadro aqui, outro ali, o suficiente para 
esperar o grande momento, mas, de repente, nem acontece. Será 
que os meus quadros pagam pelo meu tratamento? Tô, inclusive, 
trabalhando numa nova coleção, algo diferente, sabe, de tudo que 
fiz até agora. Não sei se a senhora conhece meu trabalho! Ah, os 
críticos dizem que estou me superando, embora a gente não deva 
confiar muito nos críticos, não é mesmo? Às vezes só pensam nos 
seus próprios interesses.

 - Vou ser bem sincera com você, nós somos médicos e não 
donos de galerias, marchands, é isso mesmo? Você deve fazer 
uma transferência para as contas que eu vou indicar a você, isso, 
claro, se pretende fazer o que estou sugerindo, é tudo que eu posso 
fazer por você!

 - Engraçada essa vida, não, doutora? Dizem por aí que as 
pessoas devem ser felizes, sorrir sempre, ter prazeres, para que 
não fiquem doentes. Sendo assim, vão a exposições, concertos, 
veem filmes, leem bons livros... Aí você fica doente, por razões que 
não se sabe e a arte não é capaz de pagar para que você viva, é 
isso mesmo? – questiona Thifany com ironia.

 - Infelizmente, acho que é isso mesmo – conclui a médica, 
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entregando um pequeno papel com instruções para Thifany, que já 
se levantou e está ali bem à frente da médica, estendendo a mão 
para se despedir.

 - Desculpe pelo seu tempo que acredito seja bastante precioso, 
mas, infelizmente, só terá notícias minhas e, por certo, não serão 
as melhores. Talvez a senhora se importe, ou simplesmente saia 
para um jantar com sua família e vocês irão beber um bom vinho, 
quem sabe comer foie gras e ouvirão uma boa música, verão uma 
pintura dependurada na parede oposta, que pode, inclusive, ser 
minha, mas... não importa, não serviu pra nada. Adeus...

 Thifany pega o papel das mãos da médica, pega usa bolsa 
que estava abandonada na cadeira, dá uma última olhada pelo 
ambiente, faz cara de sarcasmo para a pintura ridícula e infantil 
em uma das paredes e sai. Antes de fechar a porta, vê a médica 
impassível, escrevendo calmamente em um caderno de flores, 
contornando as folhas.

VIII

O jornal bastante amassado descansa sobre a pequena mesa, 
junto à garrafa de uísque e o maço de cigarros quase vazios, tanto 
a garrafa quanto o maço. Um pouco afastado, mas também com 
as folhas retorcidas pelo excesso de uso, “As flores do mal” de 
Baudelaire, edição bilíngue que Thifany sempre amou pelo fato de 
poder não só ler os poemas em português, bem como se aventurar 
no francês e sentir as combinações dos sons que ela tanto amou. 
Provavelmente viu naquele desafortunado, assim como ela se sentia 
por fim, uma outra parte de si mesma que insistia em acreditar 
iria percorrer um outro caminho, ver seu nome em destaque nas 
colunas dos jornais, além de suas obras expostas em galerias e 
museus conceituados. Isso não se dera, ao contrário, o que se via 
eram palavras que ridicularizam sua obra, não acreditando o mínimo 
que fosse no que ela poderia fazer como artista que agora estava 
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ali, abandonada à própria sorte, pois nem mesmo a fotógrafa que 
ilustrara aquele maldoso texto tivera a coragem de permanecer ali 
e encará-la. Mas como não gostava de julgar as pessoas, imaginou 
que tivesse sido vítima de pena, ou mesmo insegurança por parte 
daquela jovem que lhe pareceu tão amável, solícita e admiradora 
do que ela fazia. Nada disso mais importava agora, tudo chegara 
ao fim e as cortinas balançavam como se quisessem chamar a 
atenção dos que lá fora passavam para aquele corpo agora estirado 
no chão.

IX

A galeria na movimentada rua central estava repleta de pessoas 
as mais variadas possíveis, desde críticos de arte em início de 
carreira, jornalistas destruidores de personalidades, beldades que 
não sabiam a que vieram ao mundo, além de Ernesto e Juvenal. O 
primeiro com seu ar contemplativo, levava ocasionalmente a taça 
de vinho branco aos lábios que se umedeciam, tocavam um no 
outro e depois expiravam, não o ar, mas outra coisa indefinível, 
possivelmente o sucesso, o término de mais um sucesso 
inquestionável ou simplesmente o alívio de tensões tênues que 
se limitavam ao balanço das emoções mais profundas. Do lado, 
Juvenal, com seu ar de admiração intocado, seguindo o mesmo ritual 
daquele que considerava o mestre naquele quesito. Não demorou 
muito a se manifestar.

 - Mais um grande sucesso! Mais uma vez você conseguiu o 
que queria, o que imaginava, o que projetava...

 - Quando a razão fala mais alto do que qualquer gesto 
impensado, irracional, colhemos os frutos.

 - Quem diria, uma quase desconhecida – acrescenta Juvenal.
 - Nada que umas boas críticas, no momento certo, não façam 

o efeito desejado – pondera Ernesto.
 - E uma boa e providencial doença também. Não há como 
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negar – diz Juvenal.
 Após instantes, Ernesto retoma o fio daquela narrativa.
 - Tem que haver uma dose de tragédia. Ninguém gosta de 

muita felicidade, não faz bem para os negócios... Mas, chega de 
conversa, vamos procurar uma bebida.

 - Tem razão, é só comemorar – conclui Juvenal.



Vivemos tempos difíceis, de incertezas, de 

preocupações, questionamos como será o amanhã. 

É natural que tenhamos estes sentimentos, somos 

humanos e queremos sobreviver. Para isso, existem 

as normas sanitárias propostas pelo governo 

municipal. É o trabalho de pessoas competentes, 

estudiosas, que pretendem o melhor para toda a 

população. Seguir essas normas é dar uma chance 

a mais à vida. Tenhamos consciência, usemos 

máscaras, fiquemos distantes uns dos outros, 

façamos a higiene sempre das mãos. Tudo vai 

passar e serão melhores os abraços, os sorrisos, a 

solidariedade. Mas antes, fiquemos vivos para que 

possamos aproveitar muitos amanhãs que virão!
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