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DEMÔNIO DE MULHER 
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oberta observava os movimentos do pianista da festa ao lado. Viu-o 

depositar a taça de vinho e pedir silêncio. A festa de casamento da qual 

participava acontecia em um cantinho do restaurante. Havia outra, bem 

maior, com piano e pianista.  

- A vida é mais que bela! A vida é! – declarou o pianista, enquanto 

tomava mais um gole de vinho. - Em homenagem à vida... de Ravel... 

Concerto para a mão esquerda.  

Roberta dividia sua atenção entre a música e uma dúvida persistente: estaria 

cometendo um grande erro? Recém começara a profissão de psiquiatra e estava deixando-

se levar por seus sentimentos de mulher e adotando atitudes eticamente, no mínimo, 

duvidosas.  

Professor, seu grande mestre na psiquiatria, provavelmente nunca fora à festa de 

casamento de um paciente. Mas Bruna precisava de apoio, de muito apoio. E Bruna fez o 

que fez para se defender, explicava Roberta para si mesma.  

Jamais iria denunciá-la pelo crime. Nessa sociedade machista, como Bruna iria 

provar que fora em legítima defesa? E fora mesmo em legítima defesa? Roberta procurou 

afastar-se da dúvida prestando atenção no pianista. 

Tomou um gole de espumante e concluiu: “Minha submissão à cultura machista é 

que me faz duvidar de minha paciente”.  

R 
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Que diferença da festa rica do outro casamento! Na que estava, havia apenas uma 

mesa com Bruna e Claudião, seu noivo, mais um casal de amigos dele, mais a mãe do 

Claudião e ela.  

Era a primeira vez que viera ao casamento de uma paciente. Relutara em vir. Mas 

Bruna não tinha parentes nem amigas e queria muito sua presença. O piano, da festa ao 

lado, nem sempre conseguia ouvir. Tinha de prestar atenção na conversa da mãe do 

Claudião, sentada ao seu lado.   

Maiara, a mãe adotiva de Bruna, já havia falecido. Na verdade, pelo que ouvira nas 

consultas, houve aos poucos uma inversão. Bruna mais cuidara do que fora cuidada por 

ela.  Mesmo pequena, quantas vezes teve de fazê-la cheirar álcool para se recuperar de 

desmaio? Quantas vezes teve de se esconder em cima da árvore dos fundos para escapar da 

brabeza infundada de Maiara? 

E era compreensível para Roberta que sua paciente não tivesse aqueles habituais 

amigos de infância ou de adolescência que se convida para o casamento. Na vila em que 

Bruna fora criada, só na base da porrada mesmo! De brigar com pedra na mão! 

O som do piano veio mais nítido. A mãe do Claudião sorria. O casal de amigos 

também. Claudião e Bruna conversavam entre si. Também sorriam. 
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E se Claudião soubesse do passado de sua nova esposa? Talvez a condenasse. Mas 

ela, Roberta, a absolvia. Não era fácil a vida de uma menina em uma vila violenta.  

Um dos homens da Maiara quis estuprar Bruna. Ela tinha treze anos! Treze anos! 

Roberta lembrou o que lhe contara sua paciente: “Cravei a faca na coxa dele. Da janela 

sem vidro, vi o malvado pulando em uma perna só rua afora. Aquela faca foi com ele. 

Corri na cozinha e peguei outra. Continuei sempre dormindo com uma faca embaixo do 

travesseiro”.  

O passado de Bruna não a perturbava, o futuro sim. Por exemplo, recriminara Bruna 

por ainda dormir com uma faca embaixo do travesseiro. Se Claudião fosse se espreguiçar 

e, sem querer, enfiasse a mão embaixo do travesseiro de sua nova esposa e se deparasse 

com um objeto cortante... Na última consulta, insistira para que Bruna abrisse mão da faca. 

Seria mal interpretada. 
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Bruna tinha, sim, sentimento de culpa, não era uma mulher psicopata e fria. Por 

exemplo, quantas vezes ela se preocupava com o barco à deriva... O barco que pertencera 

ao Maligno Malvado e que nunca retornou à costa.  

Bruna, certo dia, expôs suas coxas aos olhos do Maligno Malvado, como ela o 

apelidara. Tomavam whisky. Até um beijo na boca ela deu nele. Cabelos escuros de raízes 

fortes... Homem bonito. E, na época, Claudião ainda não a havia pedido em casamento. 

Podia ser uma oportunidade. “Graças ao sonífero que você me deu, Roberta, estou viva. E 

um cara maligno está morto. Com o sonífero, ele tornou-se fraco. Lutei com um homem 

que praticamente dormia. Nem foi luta. Peixes devem ter devorado o corpo dele”. 

Roberta defendeu-se em pensamento, não receitara com essa intenção, nem sabia que 

um crime iria acontecer.  

Vivenciava um casamento de gente pobre, mas gente que quer fazer o que todo 

mundo faz. Sua paciente estava ali, feliz, maquiada com simplicidade. Uma sombra verde 

para combinar com os olhos verdes. Gostava dos cílios grandes de Bruna. Do batom 

discreto. Identificava-se com ela: também tinha os olhos verdes, também se vestia e se 

maquiava com simplicidade. Roberta bebeu mais um gole do espumante. 

Lembrou-se do que Bruna lhe contara: em mar aberto, o Malvado Maligno cometeu a 

imprudência de dizer: “Para ingressar na minha agência de modelos, você terá de prestar 

favores sexuais”. Foi naquele instante que Bruna o apelidou de Malvado Maligno! Em 

pensamento, claro. E deu nele o beijo da morte e, sem ele perceber, colocou o sonífero no 

copo... Ele bebeu e seguiu descrevendo como seriam os favores sexuais. 

Malvado Maligno bocejou. Bocejou de novo. Quase dormiu. De repente, arregalou 

os olhos. “Demônio de mulher”, murmurou assustado, ao perceber tardiamente as 

intenções de Bruna.  

Um empurrãozinho... E ele afundou.  

Bruna bem que tentou não deixar o barco à deriva. Os barcos abandonados navegam 

a favor das correntes, uma lancha a toda velocidade, à noite, no sentido contrário... Mas 

Bruna não conseguiu manobrá-lo. Voltou a nado. Não foi difícil, ela nadava com os guris 

da vila no lago da pedreira. 

Nessa situação, pensava Roberta, o que sua paciente poderia ter feito? Bem... Poderia 

dizer que iria, sim, fazer os favores sexuais e voltar à costa sem conflito nenhum. Mas ele 

iria querer que os favores começassem ali... 

A faca, a faca embaixo do travesseiro, preocupava Roberta. Seria ainda necessária ou 

estava negando o lado assassino de sua paciente? 
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A festa continuava, o piano seguia dominando o ambiente. Roberta já havia bebido 

mais espumante do que gostaria. Precisou ir ao banheiro. 

Quando ajeitava o cabelo, valendo-se do espelho do banheiro, percebeu a chegada de 

Bruna.  

- Roberta! Minha querida psiquiatra e querida amiga... Sobre a faca... Fique 

tranquila. 

- Não vais mais colocá-la embaixo do travesseiro!? 

- Vou, vou sim continuar com ela embaixo do travesseiro. 

- Mas se o Claudião, ao se espreguiçar, colocar a mão... 

- Acabo de contar para ele. Disse: “Não achas assustador sua nova esposa dormir 

todas as noites com uma faca embaixo do travesseiro?”. 

- E ele? 

- Respondeu: “Bruna, meu amor, eu durmo com um trinta e oito cheio de balas 

embaixo do meu travesseiro.  Todos têm hábitos! E o que é uma faca perto de um trinta e 

oito?”.  

- Puxa! 

- Roberta, Claudião encerrou nossa conversa com um beijo que... Nunca ninguém me 

beijou assim. 

- Puxa! 

 O braço carinhoso de sua paciente a conduziu para fora do banheiro. De volta à 

mesa, não sabia o que pensar. Tomou mais um gole e tentou se concentrar no piano. 

Pareceu-lhe que ele voltara a tocar Concerto para a mão esquerda. Roberta, ao dar-se 

conta de que sorria, ergueu a taça de espumante como se um brinde fizesse, e murmurou: 

- Que demônio de mulher! 
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AS CINZAS DA VOVÓ 
 

1 

 

ai! Você só reclama! 

 - Educo! 

 - Educa?! Pai! Por favor! As tuas falas são como os sons 

vindos das ruas, a gente não presta atenção nelas. Falei bonito, 

não falei? “Sons vindos das ruas” – riu Bê. 

 - Escuta! Nós estamos indo para a cremação da minha 

mãe! Tua avó! O que eu posso fazer para você se comportar? 

 - Por que não iria me comportar? 

 - Há dois anos, no velório da tua outra avó... Preciso lembrar? 

 - Pai, a vó Clô bebia, não bebia? Fumava, não fumava? Bebi... Fumei... Não sei o 

porquê ... Identificação com ela, talvez – riu Bê. 

 - Chegou bêbada e fumando no velório! Tua mãe e teu irmão estão chegando... 

Vamos entrar no carro. A cremação tem hora para começar. 

 

2 

 

 Bê encostou o rosto na janela. O olhar fixo para fora fazia com que os outros carros, 

as pessoas nas calçadas, os prédios, as motonetas, as placas com o nome das ruas em 

português, os banners de propaganda passassem velozmente à sua frente, como um filme 

acelerado. Isso era bom: assim não vinham pensamentos e Bê não gostava de pensar. 

Gostava de rir. De rir dos outros. De chamar atenção fazendo algo inesperado. De 

desestruturar o ambiente. Por quê? Não sabia. Sua autoanálise, reconhecia, era superficial. 

Não dava para aprofundar. Nas poucas vezes em que tentara responder os porquês, 

mergulhara em um misto de enfado e de angústia. 

Percebeu que o pai optara por cruzar a Ponte da Amizade quando o carro já saía dela. 

Ouviu um som forte de turbina de avião na Avenida Wai Long e tentou dormir 

Na porta do crematório, nem sabia se estavam em Taipa ou em Coloane, ouviu do 

pai:  

 - P 
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 - Bê, o que posso fazer para, desta vez, você comportar-se como uma boa neta? 

Uma neta que, com dezesseis anos de idade, já deveria saber respeitar o sofrimento dos 

parentes, dos amigos da avó e do seu próprio pai! E, por obra do acaso, o corpo da minha 

mãe, da tua avó, será o primeiro a ser cremado no primeiro crematório construído aqui em 

Macau. Não precisaremos ir a Zhuhai. 

   Os olhos úmidos do pai não passaram despercebidos por Bê. Sabia observar 

atentamente a reação das pessoas. Não se considerava alguém “sem noção”. Mas as 

informações que captava do “exterior” não influíam no seu “interior”. Invariavelmente, 

viesse o que viesse de fora, sua atitude era sempre a mesma. Por quê? Bê não podia refletir 

sobre os porquês. 

- Não fiz nada diferente do que a vó Clô fazia. Ela bebia e fumava. Eu bebi e fumei – 

repetiu Bê. - Talvez... Uma homenagem... Não sei e nem quero saber.  

- Não estávamos no bar, estávamos? E, com a tua idade, nem em bar você pode 

beber. 

- Só fiquei tonta, falei demais e dei algumas risadas fora de hora...  

- Contou piada. “Como vai você aí, vovó?”. Lembra? 

- Claro. Recém eu havia aprendido na escola uma poesia. Conversa de cemitério, era 

o título. “Como vai você aí, vizinho?”. “Oh! Em excelente estado de putrefação”. Apenas 

troquei vizinho por vovó. E a vó Lê, diferente da vó Clô, nunca vai entrar em putrefação. 

Não vai ser enterrada, vai ser cremada. Pai! Eu tinha quatorze anos, pai! 

- Quatorze anos e tomando vodka!? 

- De lá para cá, você me viu bebendo vodka? 

- Não vi, mas sabe-se lá... 

- Pai, posso te fazer uma proposta? 

- Faça. 

- Você me dá um dinheiro e eu me comporto como uma querida netinha. E eu não 

bebi nada hoje e nem trouxe cigarro. E você nunca mais me viu fumar, viu? 

- Não, não vi. Comprar bom comportamento com dinheiro? Mil patacas? Pode ser? 

- Duas mil! 

- Mil e quinhentas! 

- Fechado! 

Bê sentou-se em uma das cadeiras confortáveis daquele pequeno anfiteatro. Sabia 

que, do outro lado da parede à sua frente, o forno já estava ligado, a avó, a última avó, 

estava sendo transmudada em cinzas. Não gostou de imaginar um corpo queimando. Tinha 



7 
 

de rir. Para sentir-se melhor, tinha de rir de qualquer coisa. Do pai comprando bom 

comportamento?  Não achou engraçado. Teve de levantar e caminhar. Quando uma lufada 

de angústia a atingia e não encontrava nada que a fizesse rir, só restava caminhar, correr, 

fazer alguma coisa.  

Quando deu por si, estava abraçada ao pai. Gesto espontâneo? Não sabia. Talvez 

para merecer os mil e quinhentos... “Não importa”, pensou.  Se começasse a pensar nos 

porquês, a angústia a faria sofrer. 

- Terrível! 

- Terrível? – perguntou sua mãe, sentada do outro lado de onde estava seu pai. 

- Terrível perder a vovó – completou, de um jeito politicamente correto, quando de 

fato o “terrível”, para Bê, não tinha significado algum. 

Afastou-se do pai, da mãe, de todos, e foi até a calçada. “Tenho de sempre estar 

fazendo alguma coisa diferente para achar alguma graça nessa vida. Melhor morrer como a 

vó Clô e a vó Lê”. 

Pediu cigarro a um homem que cruzava pela calçada. Ele não fumava. O que fazer? 

Andou de um lado para outro. Acabou retornando ao anfiteatro e recostando-se em uma 

daquelas confortáveis cadeiras. 

- Bê, acorde... 

- Dormi? 

- Minha filha – era sua mãe -, a tristeza faz a gente dormir. Venha, estão nos 

entregando as cinzas. 

Ajeitou os cabelos e foi até onde estava o pai com a urna.  

- Quero um pouco das cinzas da vovó. 

Havia muita gente em volta do pai e da urna: parentes, amigos de seus pais, amigas 

da avó. 

- Pai – insistiu Bê –, quero colocar as cinzas dentro do coração de uma corrente que 

ganhei da vovó. Levo na mão mesmo.  

- Minha filha, na mão?! – irritou-se o pai. 

         - Você não perdeu aquela corrente? – perguntou a mãe. 

- Achei, está no meu banheiro. 

Uma amiga da avó adiantou-se e ofereceu um vidro vazio de remédio para as cinzas. 
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No carro, o pai, a mãe, o irmão e Bê não falavam. O silêncio só era interrompido 

pelos ruídos do trânsito. Bê encostou o rosto na janela. O olhar fixo para fora fazia com 

que os outros carros, as pessoas nas calçadas, os prédios, as motonetas, as placas com o 

nome das ruas em português, os banners de propaganda passassem velozmente à sua 

frente, como um filme acelerado. Voltou a ouvir o som forte de turbinas de avião. 

Deu-se conta de que já estavam quase chegando quando seus olhos, sem querer, 

leram a placa com o nome: Rua da Pérola Oriental. 

No apartamento, a primeira coisa que fez foi entrar no banheiro. Abriu o vidrinho de 

remédios, levantou a tampa do vaso e jogou ali as cinzas. 

Puxou a descarga e viu as cinzas irem embora para sempre.  

- Chega de velha na minha vida! 

Deu uma gargalhada. Percebeu que era forçada. Não estava achando engraçado. 

Repetiu: 

 - Chega de velha na minha vida! 

Nem risada forçada conseguiu dar.  

Virou-se na direção do espelho e viu nele a blusa que usava, de renda, manga longa, 

toda branca. Presente da vovó? As pulseiras de ouro velho com molas e perolazinhas, 

estas, tinha certeza, foram presentes da vovó Lê. 

Passou os dedos nos cabelos desalinhados e isso a fez lembrar-se das vezes em que a 

vovó ali, naquele mesmo espelho, dizia carinhosamente: “Que cabelos loiros bonitos. 

Como vamos prepará-los hoje? Com tranças?” “Não, não! Eu quero messy hair. Você não 

entende inglês. É tipo ‘acordei agora’”. 

Ao ver a corrente que ganhara da vovó sobre a pia do banheiro, levou um susto! E as 

cinzas?! Ainda bem, aliviou-se, havia sobrado um pouco no vidrinho de remédio. Com os 

dedos, conseguiu depositá-las dentro do coração. 

Colocou a corrente em volta do pescoço, ajeitou o coração entre seus seios e, ao voltar a 

olhar o espelho, viu seus olhos. Eles estavam vermelhos, úmidos. Eles estavam chorando.  
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VERSÃO 771 
 

1 

 

o deixar a ONU, a visão de Ney Arthur fixou-se na escultura do revólver 

com o cano dobrado na forma de um nó. Assim estou, pensou, em uma 

forçada paz interior. Suas narinas são inundadas pelo aroma achocolatado do 

cachimbo de Iuri, com quem viera encontrar-se.   Com lentidão, ambos começam a caminhar 

pela 43th Street. 

Sem rumo definido, acabam entrando em uma loja de perfumes. Com o rabo dos olhos, 

Ney Arthur reconhece a marca do vidro apreciado por Iuri: o mesmo que escolhera.  

- Minha mãe... Lembro o quanto ela se perfumava. Pelo aroma, sempre achei que fosse 

este Chanel número cinco – comenta Iuri. 

Detêm-se mais um pouco na loja, repleta de vidros coloridos, de vitrais desenhados, de 

funcionários risonhos.  

- Minha mãe – continua Iuri – era linda, belíssima. Era feliz comigo, com meu irmão, 

meu único irmão, um ano mais novo. 

Já fora da loja, Ney Arthur percebe que Iuri o observa de cima a baixo: 

- Ney Arthur, sendo franco, não consigo reconhecer em você aquele meu irmão de cinco 

anos. Temos a mesma altura, os mesmos olhos castanhos. Eu estou mais obeso, mas teus 

cabelos estão mais esbranquiçados que os meus. 

- Dois quarentões... Pelo que lembro, meu irmão mais velho chamava-se Jorge. 

- Minha mãe, nossa mãe, não era feliz no casamento. Meu pai, que não deve ter sido 

meu pai biológico, era rude, sem alma. Ela acabou se envolvendo com um homem que, este 

sim, deve ter sido meu pai biológico.  

Ney Arthur abre a boca com intenção de dizer algo, mas não sabe o que dizer. 

- Esse meu segundo pai também não era um “espetáculo” de pai. Trocou meu nome. 

Gostei de Iuri, a versão russa de Jorge.  Minha mãe, ela sim era boa... Você pode confirmar 

isso, não pode? 

Ney Arthur abre a boca, mas não consegue falar antes de Iuri recomeçar: 

- Meu pai, ou este que me raptou, disse que fez isso porque o outro, o primeiro a se 

dizer meu pai, descobrira o envolvimento dele com a nossa mãe. Descobrira, enfim, que 

A 



10 
 

estava sendo enganado e tinha certeza de que eu não era filho dele. Não queria me ter por 

perto... 

- Você deve estar equivocado... – finalmente intromete-se Ney Arthur. – Nunca soube 

de nada disso. Você desapareceu ao ir para a escola... 

- Por que nunca me encontraram? Meu primeiro pai não tinha interesse em me 

encontrar. 

- Quem sabe – questiona Ney Arthur – estamos enganados? Não somos irmãos. Meu 

irmão desaparecido pode ser outro... 

- Outro? Lembra-se do nosso tio-avô? Aquele que dava injeção em si mesmo? Ele nos 

queria unidos. Os presentes - e era quem mais presenteava - dava sempre um único exemplar 

para ambos. Autoaplicava injeção no músculo e até mesmo na veia! Lembra? 

- Meu tio-avô – interpõe-se Ney Arthur, já descendo as escadarias da 42th St Grand 

Central – ensinou-me a aplicar injeção. Creio que eu deveria ter entrado para o Guiness: 

cinco anos e já dava injeção. 

- Seis. 

- Cinco ou seis? 

- Seis, tenho certeza – afirma Iuri – isso se passou pouco antes de eu ser levado embora. 

Fui levado com sete anos. 

Escorando-se no corrimão da escadaria do metrô e observando a silhueta de Iuri, parado 

contra o sol alguns degraus mais acima, Ney Arthur percebe lágrimas nos olhos do irmão.  

Em gesto automático, movimenta seu braço direito corrimão a cima. As mãos de ambos 

aproximam-se. Não chegam a se tocar.  
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O teleférico que leva a Island Roosevelt, The Tram, viaja mais alto que a 

Queensborough Bridge, observa Ney Arthur, aspirando o ar frio daquele início de tarde. 

Já na ilha, entra em um ônibus e desce na primeira parada. Anda alguns metros e, 

conforme combinado, encontra Iuri sentado sozinho em um banco junto a um campo de 

soccer. 

- Em um dia frio como hoje – principia Iuri –, para mostrar-me o mais arrojado entre os 

garotos, joguei-me no laguinho da praça. Laguinho com peixes e com desenhos que 

apontavam a direção do norte, do sul, do leste e outras coisas instrutivas. Em casa, meu irmão, 
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meu único irmão, adiantou-se e contou que um desconhecido me empurrara. E eu que nem 

pedira para ele me ajudar... 

- Uma tarde, no aeroclube – fala pausadamente Ney Arthur – todos correram para ver o 

paraquedista. Na época, os paraquedistas caíam bem longe do local programado. Enroscado 

em uma cerca de arame farpado, não conseguia me desvencilhar. Todos passavam correndo. 

Meu irmão foi quem parou e me ajudou. Era um bom irmão. 

Iuri levanta-se: 

- Meu nome foi trocado quando eu tinha sete anos. Meu segundo pai precisava me 

esconder da ira do primeiro. Pelo menos foi a explicação que ele me deu, anos depois, quando 

eu já questionava o que havia se passado comigo. Se não fosse o amor que conservo por 

minha mãe, poucas seriam as lembranças dos meus primeiros anos. 

- Por que tantos anos sem um telefonema? Afinal, você sabia da minha existência, da 

nossa mãe, da cidade em que vivíamos... 

- Por que uma criança é raptada e não se procura por ela com toda a vontade do mundo? 

É claro que eu fiquei magoado! Muito magoado! Dos fatos da minha vida adulta, recordo com 

facilidade. Quanto à minha infância e adolescência, sofro lapsos grandes de memória. 

- Que eu saiba a memória falha, mas não ao ponto de esquecer o nome da pequena 

cidade natal, da mãe, do único irmão... 

- Uma simples formalidade de Giuseppe Tornatore, lembra-se? O delegado, Roman 

Polanski, acusa o escritor, Gerard Depardieu, de culpado por um crime. Mas Depardieu não 

era culpado, apenas sofria de falha de memória, por isso não sabia explicar corretamente o 

que fizera na noite do crime... 

- Desculpe-me, Jorge... Quer dizer, Iuri. Nem você e nem eu temos culpa de nada... 

Éramos crianças...  

- De certa forma, ainda somos. 

- Ainda somos. E estamos com aquele constrangimento natural de quem não se vê há 

décadas. Como você me descobriu? Soube da morte da mãe? Do pai? 

- Há um ano, um colega novo no trabalho estava atrás de um psiquiatra para a esposa. 

Contou que, no Brasil, ela tratava-se com um tal de Ney Arthur. Enfim, comecei a me 

interessar. Fui descobrindo. Soube da mãe... Do primeiro pai... O segundo morreu no dia em 

que me formei em jornalismo. Coincidência, apenas coincidência. 

Ney Arthur prefere não acompanhar Iuri no Tram. Permanece no banco a sós. 
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Redescobre um passatempo de infância: ater-se aos sons. Bem longe, a sirene de uma 

ambulância; mais para cá, o apito de um barco. Sobre ele, o fru-fru das folhas da árvore que 

lhe faz sombra. 
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Em uma cafeteria aquecida na 79th Street, há neve nas calçadas, Ney Arthur ouve Iuri 

contar que o seu segundo pai havia lhe dito que amava muito a sua mãe, que, inclusive, viera 

morar em uma casa vizinha para vê-la todos os dias. Durante sete anos, insistira para que ela 

se separasse e fosse viver com ele. Desistindo, levara-o junto porque, segundo ele, o primeiro 

pai, desconfiado de que Iuri não fosse seu filho, poderia maltratá-lo. Temia por sua vida. 

Levado para uma cidade grande, como Nova Iorque, andou muito confuso. Queria voltar para 

a mãe, sentia muita falta dela. Por outro lado, estava deslumbrado com a nova escola e com os 

presentes que ganhava.  

- Os fatos do dia a dia foram me absorvendo e o passado foi ficando cada vez mais 

distante – explica Iuri, convidando Ney Arthur para uma caminhada no Central Park. – Tinha 

que aprender inglês, que gostar de beisebol... 

- Você vive aqui desde os sete anos? 

- Sim, mas ainda me sinto estrangeiro, um peixe fora d’água. Um peixe que foi retirado, 

contra a vontade, de seu aquário... Estudei aqui, fiz jornalismo e trabalho na ONU há muitos 

anos. Casei. Não tenho filhos. E você? 

- Uma filha adolescente. 

- Você conseguiu ser médico e eu tenho esse bom cargo aqui em Nova Iorque... 

Reconheço o teu esforço de corresponder ao meu chamado. Sei que veio a um Congresso... 

- Vim mais para te ver... Iuri, eu me lembro de uma cena... Do pai, pálido com uma 

arma apontada contra si. Deduzo que quem o ameaçava deve ter sido este... Este teu segundo 

pai. 

- Ele gostava de armas. Aqui nos Estados Unidos, com a venda liberada, tinha um 

arsenal em casa. Morreu limpando o cano de uma arma. Infartou. A mãe também foi infarto, 

não é? E o primeiro pai? Desse eu nem quero saber. 

Na parada de ônibus, Iuri despede-se: 

- Amanhã, no mesmo horário, na The New York Public Library? 

E, já entrando no ônibus, grita: 
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- Procure lá o livro de Kurt Rank! 

 

4 

 

Inquieto na cama do quarto do hotel, Ney Arthur acaba levantando. Pela janela, observa 

os terraços com neve. Sei o quanto sofri - reflete - ao perder a presença de meu único irmão e 

a alegria de minha mãe. E ele? Deve ter sofrido ainda mais. Ney Arthur permanece por muito 

tempo em uma espécie de sono acordado. Ao dar-se conta da proximidade do horário do 

encontro, veste o casaco grosso e sai à rua. 

Alcançando a esquina da Quinta Avenida com a 43th Street, lê no prédio centenário à 

sua frente: The New York Public Library. Sobe as largas escadarias por entre esculturas de 

dois imponentes leões e entra em um mundo de silêncio, no máximo contidos murmúrios. 

Mundo do silêncio e da procura, conclui Ney Arthur.  

Dirigindo-se aos terminais localizados ao noroeste da sala 315, no terceiro andar da 

biblioteca, consulta o catálogo computadorizado. Nada encontra. Volta-se, então, ao sul dessa 

imensa sala, repleta de gente sussurrante, em busca do velho catálogo, o catálogo de livros. 

Com os olhos fixos nos grandes livros escuros, esbarra em alguém... Iuri?! Iuri à sua frente e 

segurando nas mãos exatamente o volume que procurava. 

- Kurt Ranke... Deixe-me ver... É de 1943 a sua pesquisa. Kurt Ranke enumera 770 

versões sobre o tema dos dois irmãos – explica Iuri. 

Ney Arthur pega o pesado volume em suas mãos e o folheia lentamente. Não sabe o que 

dizer. 

- Veja esta Revue Archéologique, 1852 – aponta Iuri, retomando o livro. - Emanuel de 

Rouge escreve que o conto de fadas mais antigo de que se tem notícia foi encontrado em um 

papiro egípcio de 1250 a.C. Trata do tema dos irmãos. Na quase totalidade dessas 770 

versões, o irmão que deixa o lar acaba em perigo e é salvo pelo irmão que permanece em 

casa. 

Ney Arthur tosse, nervoso: 

- Nessas versões todas, o irmão que sai manda notícias. 

- Não, não – exalta-se levemente Iuri. – Um irmão percebe que o outro está em perigo 

sem ser avisado. No conto egípcio, por exemplo, um deles vai beber e percebe que a bebida 

muda de cor, fica vermelha.  É um conto de exceção. Porque, nele, o mais velho dos irmãos, 

que saíra de casa, percebendo a bebida avermelhar, volta para casa e salva o mais novo. 

Normalmente é o contrário: o irmão que fica vai em busca daquele que sai. 
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Iuri recoloca o livro no lugar. 

Na escadaria defronte ao prédio da biblioteca, junto a um dos leões, em meio ao vento 

cortante e à neve que cai em flocos finos, Ney Arthur vê Iuri lhe estender a mão: 

- Obrigado por responder ao meu chamado. Obrigado por ter vindo a Nova Iorque. 

- Recomeçamos? – perguntou Ney Arthur. 

- Recomeçamos. 

- Um abraço? 

- É o irmão mais velho quem abraço o mais novo – tenta sorrir Iuri. 

Ao afastarem-se após o rápido e constrangido abraço, tomam rumos opostos.  

De repente, Ney Arthur percebe uma mão no seu ombro: 

- Desculpe. Quero muito saber o nome da minha sobrinha.  

- Anne – respondeu Ney Arthur, retirando uma foto da carteira e entregando-a a Iuri, 

que a observa demoradamente. – É parecida com nossa mãe. 

- De gênio também? 

- Também. 

- Bom gênio – comenta Iuri, por entre lágrimas. 

Devolve a foto e afasta-se sem nada dizer. 

Coração com batidas fortes, Ney Arthur anda algumas quadras sem destino certo. De 

tempos em tempos, com a manga do casaco, enxuga os olhos.  

Ao dar por si, está na Broadway. Percebe que sua paz interior não é mais paz forçada. 

Compra algodão-doce e come ali mesmo, na rua, em meio aos flocos finos de neve.  

Ao notar que come com gulodice, tenta sorrir. E, por alguns instantes, Ney Arthur 

consegue sorrir. 
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OS VELHOS E O MAR 
 

1 

 

uando seu filho se jogou... Fui pego de surpresa – explicou Pedro. 

- Se não estivesse chovendo tanto, desceria contigo até a cruz. 

Quando ele se jogou, a maré estava bem baixa – detalhou Milton.  

- Apesar de saber que esquizofrenia é a terceira maior causa de 

suicídio, não esperava que acontecesse... 

- Pedro, você foi o melhor psiquiatra que ele teve. Eu também fui pego de supresa.  

Ambos estavam em pé junto a uma grande janela de vidro. A casa de Milton 

localizava-se junto a um abismo, lá embaixo, o mar. Pelo barulho, Milton calculava o 

tamanho e a força das ondas. Naquela tarde, supôs serem encorpadas e deveriam estar 

batendo forte nas rochas do sopé do abismo. 

- Milton, os sábados à tarde ainda te empolgam? 

- Olha, Pedro, desde que me aposentei, todas as tardes são tardes de sábado. E já se 

vão dez anos, então...  

- Você se aposentou aos setenta? 

- É... Quando fui jubilado na Universidade, aproveitei e fechei o consultório também. 

Daí, você sabe, vim para cá, logo fiquei viúvo, depois perdi meu filho... 

- Também penso em parar. Faço setenta no mês que vem. Tenho medo de não achar 

o que fazer. Minha mulher diz que gostaria de morar na beira do mar.  

- Você ainda não cansou de ouvir problemas e problemas e problemas? 

- Há casos, Milton, que já não tenho a mesma paciência. Essa semana, para dar um 

exemplo, o filho de um amigo meu, já falecido, pediu que eu o ajudasse. Um charlatão! 

Atendia uma senhora e não sabia o que fazer. Cheguei tarde, ela recém havia se suicidado. 

Vi o corpo no chão... 

Milton, ao perceber que o olhar de Pedro se voltara para observar a sala, teve a 

impressão de que o assunto não iria adiante. Aliás, para eles, psiquiatras, pensou, algumas 

das tragédias humanas eram repetitivas. 

- Q 
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- Minha casa, você está vendo, pouco mudou. Esta sala se segue na cozinha, ainda 

não quis colocar uma parede divisória. 

Milton levou Pedro à mesa da cozinha. 

- Com essa chuva e esse frio... Nada como um chá quente – comentou, enquanto 

observava Pedro. 

Cabelos brancos ralos, sobrancelha com fios brancos, o esperado para a idade. Mas 

as rugas, muitas rugas. Apesar dos anos a mais, achou-o tão enrugado quanto ele. 

- Pedro, já que falamos em suicídio, posso te contar aquele que mais me abalou? 

Vendo seu companheiro de chá fazer que sim com a cabeça, continuou. 

- Sofri tanto ou mais do que na morte do meu filho. 

Bebeu um gole do chá e prosseguiu: 

- Amanda, se não me engano era esse seu nome, trinta e poucos anos, tinha uma filha 

pequena. Sofria de depressão, mas ficava muito bem com determinado antidepressivo. Mas 

Amanda não podia parar com o remédio, duas vezes fizera isso e a piora fora imediata, 

inclusive com ideias suicidas fortes. Ela e o marido tinham plena consciência disso. 

Inclusive, ele, por precaução, colocou grades em todas as janelas do apartamento. Amanda 

era cheia de vida, bonita, culta, meiga. Um dia, fui chamado à sala de recuperação. Uma 

paciente não pudera ser operada, nada mais havia o que fazer por ela. Tinha jogado-se de 

um quinto andar, pelo visto caíra de pé, pois fraturara quase todos os ossos, mas não os do 

crânio. Seu cérebro estava preservado. Eram tantas, mas tantas fraturas... Uma equipe de 

médicos a examinara... Coagulopatia intravascular disseminada... Tromboembolias... 

Infecções... Os ortopetisdas perguntaram-se: operar quais de tantos ossos fraturados?  E 

para quê?  

- Sei, sei. Não havia como salvá-la. 

- Não havia. Quando cheguei no leito, Amanda disse-me: "Prometi ao senhor que 

não iria parar com o antidepressivo. Queria emagrecer uns três ou quatro quilos e, como 

estava tão bem, e como me sugeriram que o remédio poderia estar me dando fome"... 

"Você nem está com sobrepeso", respondi assim, tecnicamente. Amanda falava sem parar. 

"Acordei de noite para ir ao banheiro. Quando vi a basculante... Consegui passar por ela só 

quando decidi entrar primeiro com as pernas... Por isso caí em pé. Doutor, eu quero muito 

viver, não quero morrer. Amo minha filhinha, meu marido... Você sempre foi franco 

comigo. Eles me operaram? Eu tenho a impressão que não. Não me diga que não há mais o 

que fazer. Vou ficar boa ou não? Seja sincero comigo!". Tive vontade de sair em disparada, 

de atravessar a primeira parede, a segunda parede, a terceira parede.  
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- Posso imaginar. 

- Queria ser ejetado e pairar em cima de um oceano e mergulhar nele até o fundo. 

Tive vontade de chorar aos berros. Mas um médico chorar aos berros na sala de 

recuperação... Nunca me esforcei tanto na minha vida para ficar em um lugar. Poderia 

mentir: "você já foi operada, logo estará boa". Mentir para Amanda e mentir para mim. 

Poderia dizer a verdade e ela, ainda lúcida, talvez tivesse estrutura para despedir-se da 

filha, do marido. Achei que não teria... Eu mesmo não estava tendo... E então, com a mão 

sobre a testa dela, o único lugar que eu tinha certeza de que não estava com fratura, eu 

menti. E saí dali quase correndo.  

Ambos largaram o chá e foram até a grande janela que dava para o mar. Em silêncio. 

 - Amanda ainda viveu três dias – completou Milton.  

- Mesmo agitado, o mar me traz paz - comentou Pedro. 

- Às vezes, como agora quando lembro da Amanda, imagino-me no fundo dele. 

 

2 

 

Ao ouvir a campainha, Milton caminhou vagaroso à porta. 

- Lembra de mim? Sou o Nestor... O Fortão... Resolvia tudo na porrada. Resolvia 

não, complicava... 

- Ah! Sim! Há quantos anos...? Você era mecânico... Um filho pequeno... 

- O Lucas. Fui preso, lembra? Bati num cara e fui preso. Saí da cadeia e voltei para a 

oficina. 

- Entra. 

- A visita é breve, bem breve. Deixo onde meu guarda-chuva? 

Milton apresentou-o a Pedro e os três sentaram nas poltronas da sala. O mar seguia 

agitado. Dava para ouvir ainda mais forte o barulho das ondas jogando-se contra o 

rochedo. 

- Então, o senhor também é psiquiatra? Vou lhe contar o que o dr. Milton fez. Após a 

temporada atrás das grades, eu já estava integrado ao trabalho na oficina quando um cara 

rico, poderoso, meio dono da cidade... 

- Sim! Sim! – interroumpeu-o Milton. - Você tinha levado teu filhinho junto ao 

trabalho e ele fez alguma coisa que incomodou esse homem que estava lá para arrumar o 

carro. Lembro! 
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- O bandido deu um soco que quebrou dois dentes do menino! Num relance, meu 

olhar cruzou pelo seu. Vi nos seus olhos um grito: "Não! Não faça isso!". Eu ia mesmo 

matar o desgraçado.  

- Pelo que eu te conhecia... 

- Disse: "Crianças incomodam mesmo". Peguei o meu menino no colo e fui para os 

fundos da oficina. À noite, entretanto, eu acabara de afiar uma adaga quando o senhor 

chegou na minha casa. Matava ele fácil. Depois, a cadeia e a miséria para o meu filho e 

para a minha mulher. Pobre não briga com rico. 

- O Lucas estava muito assustado... 

- Foi então que o senhor me abraçou com força e, referindo-se à atitude que eu 

tomara na oficina após ver meu filho ser espancado, afirmou: "Acabei de ver o nascimento 

de um homem! De um homem!". A princípio, não entendi. O senhor abraçou-me e 

continuou: "Vivi hoje um dos momentos mais bonitos da minha vida. Vi Nestor 

transformar-se em um  homem!". 

- Lembro! Lembro! 

- Pensei a noite inteira. Até então eu me orgulhava por ser forte o suficiente para 

bater em qualquer um e não levar desaforo para casa. Comecei a ficar orgulhoso, pela 

primeira vez, comecei a ficar orgulhoso de mim por não ter espancado aquele bandido rico. 

Ao amanhecer, cheguei à conclusão sobre o que faria no resto de minha vida. 

 Os olhos de Milton e de Pedro cresceram. 

- Sabem a que conclusão cheguei? Pelo resto de minha vida eu deveria ganhar 

dinheiro e ficar rico. 

- Rico?! – exclamaram, em uníssono, Milton e Pedro. 

- Rico. Muito rico. Meu filho precisava de um pai que também fosse poderoso. 

- E...? – inquiriu Pedro. 

- Na oficina, aprendi a consertar máquinas de terraplanagem. Fiz um acordo com um 

empresário. À noite, após o trabalho na oficina, eu arrumava as suas máquinas já 

desenganadas e ele, em pagamento, as cedia a mim por alguns meses. Era também uma 

maneira de testá-las. Nesses meses, eu as alugava. Hoje, sou proprietário de cinquenta 

máquinas. Sou rico!  

- Você é rico? 

- Sou muito rico.  

- E o Lucas? 

- O Lucas é engenheiro, faz pós-graduação nos Estados Unidos. 
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- Admirável! Fortão, quer dizer, Nestor. Admirável o que você fez... – exclamou 

Milton. 

- Em vez de um preso pobre... – comentou Pedro. 

- Doutor, há tempos o procuro. Quero lhe retribuir. Dinheiro não é  problema. O que 

está lhe faltando, doutor? 

- Nestor, não me falta nada.  

- Quero lhe dar um grande presente. 

- Você acaba de me dar um grande presente. 

- Quero, pelo menos, lhe dar um abraço. 

Nestor abraçou forte e demoradamente Milton.  Depois, caminhou até onde havia 

deixado o guarda-chuva. Súbito, retornou e entregou um cartão com seu endereço. Depois, 

pegou o guarda-chuva e saiu pela porta de entrada sem dizer nada e sem fechá-la.  

Milton, em pé, observou-o desaparecendo por entre os pingos da chuva...  

Retornou à poltrona. 

Após um tempo calados, Pedro recordou de um recado. 

- Milton, a Roberta e o Reinaldo te mandaram um abraço. Disseram que você os 

inspirou a serem psiquiatras.  

- Obrigado. 

- Sabe o que eu disse a eles? 

- Não. 

- Que você havia inspirado a mim também.  

 

3 

 

Após um longo silêncio, quebrado apenas pelos ruídos das ondas, Pedro exclamou: 

- Que visita! 

- Um presente. Saber que uma ação minha colaborou para a construção de vidas boas 

de serem vividas é um grande presente. 

- Tenho uma história diferente para contar. Posso? 

- Claro, Pedro. 

- Há não muito tempo, comprei uma moto. Só saía aos domingos pela manhã e não ia 

longe. No máximo até as cidades vizinhas. Andando por uma rua de uma cidade pequena, 

um colega, meu conhecido, com quem tive problemas, nunca o achei boa gente, fez sinal 

para que eu parasse.  
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- Você sabia que ele morava ali? 

- Não, não sabia. Não o via há mais de dez anos. Ele me abraçou como se fôssemos 

grandes amigos.  

- Ele sabia que você não o tinha em boa conta? 

- Com certeza. Sua esposa estava dentro de um carro, segunda esposa. Desceu e me 

cumprimentou. Me fez lembrar que eu fora professor dela na faculdade. 

- Também é médica? 

- Sim, bem mais jovem que ele. Disseram que iriam ao posto de gasolina que ficava 

há duas ou três quadras. Insistiram para que eu fosse junto, assim conversaríamos um 

pouco. Vacilei, mas acabei entrando no carro. No posto, enquanto o frentista colocava 

gasolina, ele perguntou se eu soubera do assalto a um banco ocorrido em uma outra 

ciadade bem próxima. Disse que sim. Daí ele afirmou que fora ele quem assaltara.  

- Ele?! 

- Só podia ser brincadeira. Ele insistiu, contou detalhes do assalto. No posto, haviam 

muitas pessoas e chegavam mais algumas.  

- Você deve ter perguntado por que ele estava te contando... 

- Sim. Disse que precisava contar para alguém e que sabia que eu era ético. E que, se 

fosse descoberto, teria de fugir do país e eu seria o contato dele.  

- Por que você? 

- Ele disse que fora por acaso, por ter me visto passando e por minhas qualidades. Eu 

saí do carro sem dizer nada.  

- Deu no pé! 

- Quando eu estava saindo do carro, um sujeito maltrapilho me pediu dinheiro. 

Insistiu, agarrou meu casaco. Me desvencilhei dele e fui embora.  

- Antes de continuar, quero te oferecer um licor. A história está boa, não quero que 

termine logo. 

Milton abriu um balcão, pegou uma garrafa e dois copos bem pequenos. 

- Um brinde ao nosso encontro! 

Após beberem e encherem de novo os copos, Pedro retomou: 

- Quando eu fui me ajeitar para subir na moto, tive um temor: será que o pedinte 

roubou minha carteira? Não, ela estava comigo. Porém, ao abri-la, constatei que meus 

documentos estavam ali, mas meu dinheiro havia sumido. 

- Punguista. 

- Quem me roubou: o colega ou o pedinte? 
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- Eu pensaria no pedinte, ele até agarrou teu casaco.  

- Se tivesse sumido a carteira, pensaria nele. Mas ele não teria condição nenhuma de 

pegar minha carteira, retirar apenas o dinheiro e devolvê-la sem que eu nada notasse. 

Aquele maltrapilho mal podia consigo.  

- O colega... 

- É complicado assaltar um banco. Armas, dinamite... Não foi ele. 

- O colega é um punguista? A segunda mulher é ladra? Por que teria inventado a 

história do assalto? 

- Não sei. Para me distrair? Para que eu associasse o roubo da minha carteira com 

ele? 

- Uma vingança? 

- Uma vingança porque eu não o defendi quando uma paciente colocou um processo 

contra ele. Ao contrário, depus em favor da paciente. 

- Não viu mais ele? 

- Não, mas faz pouco que isso ocorreu. 

- Pegaram os assaltantes do banco? 

- Não fiquei sabendo. 

 

4 

 

Milton explicava a Pedro a origem de uma gravura que fixara na parede ao lado da 

lareira. 

- Trouxe da Alemanha. Esse chafariz com Netuno no alto fica bem próximo à Torre 

de Berlim. 

- Netuno para os romanos. Poseidon para os gregos. Eu também estive lá – informou 

Pedro. 

- O deus dos mares. Veja, a barba está molhada. É dele a origem dos maremotos e 

dos tsumanis. A propósito, para os gregos, em uma crise epiléptica o doente estaria 

possuído por Netuno. 

- Por causa dos tremores... No fundo, se vê parte de uma igreja. Lembro dessa igreja, 

de um grande relógio em sua torre – complementou Pedro. 

- Na disputa pelos fiéis, os cristãos colocaram no seu Poseidon um tridente. Esse 

negócio de vários deuses... Só haveria o deus dos cristãos. Poseidon não passava de um 

demônio qualquer.  
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Sentaram nas poltronas. Não mais se ouvia a chuva. 

- Estou recordando uma história que ouvi lá em Berlim. Próximo do hotel em que eu 

parava, havia uma choparia com uma mesa cativa a brasileiros. Logo integrei-me a eles. 

Entre um chopp e outro, ouço a pergunta: “Alguém aqui já foi herói alguma vez? Ou quis 

ser?”. 

- Herói, herói mesmo – intrometeu-se Pedro, vendo que Milton precisava de um 

tempo para assoar o nariz -, é aquele que, na ação para o bem, expõe-se ao risco de morrer.  

- Um homem jovem, trinta e poucos anos, engenheiro brasileiro que fazia pós-

graduação em Berlim, respondeu: “Em Helgoland”.  

- Helgoland? 

- Uma ilha na costa alemã. Contou o engenheiro que fora passear por lá em um final 

de semana. Verão, isso queria dizer água a quinze graus centígrados. Final da tarde, estava 

sentado numa pedra olhando as ondas que batiam forte no imenso muro de concreto de uns 

quatrocentos metros de largura. De altura, um metro e meio, algo assim. Estava no meio 

desses quatrocentos metros.  Nos cantos, só rochas imensas de cor marrom, tipo tijolo. De 

repente, viu na sua frente, junto ao muro, um avô - achou que era um avô - com uma 

netinha de um ano no colo. Ao lado a filha, mãe da criança. Uma onda passou por cima do 

muro e, quando voltou ao mar, levou junto a menininha. O avô e a mãe estavam ali, mas a 

menininha sumira, 

- Que tragédia! 

- Quando deu por si, o engenheiro estava junto dos dois sobreviventes. O olhar 

deles.... Um olhar... A essência estava ali...  

- Essência? 

- O engenheiro disse para nós: “Não me perguntem o que é a essência”.  

- A vida como um todo... 

- Rapidamente, ele já estava em cima do muro. Mergulhou e, sorte, sorte incrível... 

Chegou ao fundo bem onde estava a menininha se debatendo com um pé preso numa 

rocha. Logo, ela e ele já estavam com o nariz para fora da água. Oxigênio... Ah! Oxigênio! 

E a menininha respirava, felizmente respirava. Mas... Duzentos metros de muro para a 

direita, duzentos para a esquerda e, mais adiante, rochedo e mais rochedo e mais rochedo e 

água muito agitada e muito fria. Nadar para onde? O que fazer? Segundo o engenheiro, o 

mar lhe disse o que fazer. Suas ondas vinham com força e queriam levá-lo em direção ao 

muro. Pensou: “O mar a gente deve obedecer, é burrice lutar contra ele”.  Subiu com uma 

onda imensa em direção ao muro e tentou alcançar a menininha para a mãe. Deu as costas 
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para o muro e ergueu a menininha. A mãe, finalmente, em uma das tantas tentativas, 

conseguiu pegar a filhinha. 

- Puxa! E ele? 

- Ele continuava no mar e estava cansadíssimo e começando a enrijecer de frio. 

- Quem salvou o engenheiro? Afinal, ele estava na choparia contando a história. 

- Ele não via mais, lá de baixo, nem o avô, nem a mãe, nem ninguém. Só o muro e as 

ondas batendo nele. Nadar duzentos metros para um lado ou para o outro lado para 

encontrar só rochedo? Tentou de novo a carona da onda. Numa dessas, conseguiu pegar 

com as mãos a beirada do muro. Uma segunda onda jogou-o por cima. O sangramento das 

suas costas parou antes de chegar ao hotel. Sua respiração levou horas e horas para se 

normalizar.  

- Mas o avô e a mãe o deixaram sozinho... no mar?! 

- Sim. Em Berlim, acabou tendo de fazer noventa pontos, alguns dos cortes que teve 

nas costas não fechavam. 

- Simplesmente foram embora?! Ele milagrosamente salva a menininha e... 

- Pedro, agora é que vou contar a beleza dessa história. 

- Como assim? 

- Escute, Pedro. O engenheiro nos disse que ainda não havia contado uma parte.  

Quando ele chegou ao fundo do mar, agarrou a menininha e não conseguiu fazê-la se 

desgrudar da pedra em que estava presa. O pezinho não se soltava. E quando ele começou 

a sentir o desespero da falta de ar, ele largou a menininha e subiu. Pensou na menininha? 

Não, não pensou. 

- Mas ele havia acabado de contar que havia levado a menina para cima?! 

- Quando ele deu impulso para subir, a menininha desprendeu-se da rocha, ela havia 

agarrado seu braço, talvez por algum movimento mais brusco e mais lateral. Na primeira 

parte da subida, ela veio assim, enroscada, sem a ajuda dele. Ele acabara de deixá-la 

sozinha... No mar... No fundo do mar. Tinha consciência que ela iria morrer sem ar. Ele 

lutava apenas pelo seu ar. Depois de alguns metros, só depois, é que ele se deu conta que a 

menininha estava vindo junto, enroscada. Só então a agarrou com força e a trouxe junto até 

a superfície do mar. 

- Achei que o engenheiro estava se elogiando.  

- Ele terminou o relato com uma pergunta em tom exclamativo: “Compaixão?! No 

fundo do mar?!”. 

O silêncio pensativo de ambos foi interrompido pelo sorriso de Milton: 
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- Poseidon a conduziu na primeira parte da subida. 

- Foi Netuno – brincou Pedro. 

O berro de uma cabra fez com que ambos levantassem e se dirigissem à porta. 

- Meu vizinho deve estar aí fora. Vamos sair um pouco. 

 

5 

 

Ao saírem da casa, ouviram com bem mais intensidade o estrondo de ondas 

vigorosas jogando-se contra as rochas. A chuva tinha parado. Havia um vento mareiro. Os 

pássaros, com seus gorjeios, equlibravam-se no ar. 

Uma sombra espichada - a tarde estava indo para o fim - alcançou-os. O sol se punha 

às costas do homem que se aproximava. 

- Meu vizinho – informou Milton. 

- Olá! 

- Olá, Bernardo. Este é Pedro, meu colega.  Vi sua esposa trabalhando no jardim. 

Digo isso porque ela nunca se deixa aparecer.  

- Você já deve ter notado que Soninha tem problemas. Sente-se bem comigo e com 

mais ninguém. Nunca quis visitá-lo. Tenho de voltar logo, só vim buscar a cabra. 

Enquanto o vizinho se afastava, Milton observou que, entre as nuvens, havia uma cor 

de cobre. Dela parecia derrarmar-se uma tinta de colorir o céu.  

- Finalmente a chuva parou. O sol está aparecendo – comentou Pedro. 

Milton buscou duas cadeiras de armar. Sentaram quase junto ao abismo. 

- Bernardo, seu vizinho, deve ser alcoólatra. Atendi tantos que os reconheço só pela 

cor do nariz – comentou Pedro. 

- Veja essa flor. Flor de lótus – observou Milton. 

- Lembrei da história tragicômica de um paciente – sorriu Pedro. - Chegou em casa 

de madrugada. Bebera tanto que esquecera de comer. A euforia do álcool já passara, a 

fome não. Na cozinha, viu um bife sobre a pia. Em vez de a mulher o xingar, como 

habitual, daquela vez, acreditou ele, preparou-lhe uma carne. Só faltava cozinhá-la na boca 

do fogão. Com os olhos umedecidos de gratidão pela boa ação da mulher, cozinhou o bife. 

De garfada em garfada, e com lágrimas de emoção, foi comendo... Só voltou a lembrar 

quando acordou no hospital. 

- No hospital? 

- Não era um bife de carne. Cozinhara e comera o esfregão da cozinha. 
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Milton riu e apontou para uma flor:  

- Gosto muito da flor de lótus. 

- Difícil uma flor de lótus sobreviver aqui. 

- Difícil, Pedro, para mim também.  

- Você quer mesmo morar sozinho? 

- Pedro, eu não só moro como me tornei um homem sozinho. Viúvo, sem meu filho, 

aposentado... Uma funcionária traz comida congelada, faz a limpeza da casa uma vez por 

semana. De tempos em tempos, vem um jardineiro. E recebo amigos, grandes amigos 

como você... 

- Milton, você foi a todos os lugares que queria ir? 

- Eu queria ir a Hiroshima. Fui. Lá perto, acabei visitando a Ilha de Myiajima. Não 

queria ir a essa ilha. Gostei mais dela do que de Hiroshima. Às vezes, os melhores lugares 

são aqueles que não planejávamos visitar.  

- Acho que eu não conseguiria morar só – comentou Pedro. 

- O isolamento me faz deparar com a angústia da inexistência. Está acontecendo uma 

coisa curiosa comigo, Pedro. Um amigo imaginário que eu tive na infância está voltando.  

- Voltando? 

- A solidão tem me feito falar sozinho. Fui uma daquelas crianças que tinha amigo 

imaginário. Você também...? 

- Não, eu não. 

- Uma vez, meu amigo imaginário e eu nos calamos repentinamente. O silêncio 

permitiu a escuta de risos vindos do outro lado da parede de madeira que dividia meu 

quarto da sala de estar. Corri até lá e percebi que minha mãe e minha avó materna estavam 

sorrindo. Senti vergonha. No olhar das duas, todavia, pude perceber que havia uma 

pontinha de admiração. Talvez isso tenha permitido que eu não abandonasse meu amigo, 

mas nossos diálogos adquiriram um tom baixo. Com o tempo, nos tornamos mudos. 

Trocávamos opiniões apenas em pensamento e, depois, nem mais em pensamento. Aqui, 

nessa casa de madeira e pedra, está havendo um reencontro. 

- Você sabe descrevê-lo? 

- Não. Creio que ele vai me visitar cada vez mais e, assim, vou conhecê-lo melhor – 

sorriu. 

- Vocês conversam sobre a essência da existência? 

- Alguma coisa sobre valentia. Gostamos da sensação de termos sido, uma ou outra 

vez, valentes. 
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- Valentes? 

- No nosso caso, Pedro, a valentia de conviver com as tragédias pessoais de nossos 

pacientes. 

- O amigo imaginário foi quem disse isso? Ele deve ser psiquiatra. 

Ambos sorriram e Milton continuou: 

- Ele apenas lembrou de uma passagem do Jorge Luis Borges sobre a missão do 

tango: dar aos argentinos a certeza de terem sido valentes, de terem já cumprido na vida as 

exigências da valentia e da honra. 

Caminharam até a beira do abismo.  

- A propósito, Borges, quando descrevia Mariano Rubio, que morreu em 

Montevidéu, escreveu: “Ia fazer quarenta e quatro anos, o que já era quase a velhice”. Ao 

ainda desejar viver, estou querendo ser mais que a maioria dos humanos... Não só dos 

humanos, dos seres vivos... Há um egocentrismo em mim... 

O ruído das ondas era menor. 

- Pedro, eu reli dia desses... – uma tosse o interrompeu. – Espero não pegar uma 

pneumonia... 

- Você parece com boa saúde. 

- Reli dia desses sobre Xerxes. Do alto de uma colina, ele admirava seus soldados em 

terra cobrindo toda a areia da praia e seus navios ocupando quase todo o estreito do 

Helesponto.  

Milton e Pedro voltavam o olhar para o longínquo horizonte do mar. 

- Pouco antes de dar a ordem para a segunda tentativa de dominar a Grécia, Xerxes 

começou um choro incontrolável. "O que houve?!", perguntaram, espantados, seus 

auxiliares imediatos. E Xerxes, entre lágrimas: "Acabo de dar-me conta de que, daqui a 

cem anos, nem eu, nem qualquer um destes - apontou para os quase meio milhão de 

homens sob seu comando - estaremos vivos". 

Após um prolongado silêncio, Milton sentiu a mão de Pedro sobre seu ombro, 

despedindo-se. Ele já havia se afastado alguns passos quando Milton o chamou: 

- Pedro! Veja! No mar! Um arco-íris! 

 


