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EDITORIAL

Recebam as nossas boas vindas à primeira edição da Revista Pretérita!
É com muito orgulho que apresentamos para o mundo os trabalhos de seis
escritoras e escritores com histórias das mais variadas. Nesta edição você
encontrará contos que se passam no Brasil, na Rússia, em Portugal, na Áustria e
na Inglaterra; figuras históricas famosas e ilustres desconhecidos; protagonistas
adultos, crianças e galináceos; enfim, de tudo um pouco. E ao final, uma receita
docinha para acompanhar essa mistura de narrativas que é o volume 1 da
Revista Pretérita.
Mas ainda que lhes tragamos muitos fatos e reflexões, nossa intenção aqui
não é educar ninguém. Esta revista não é um periódico científico ou acadêmico
e as histórias aqui contidas não necessariamente serão, em absoluto, fiéis e
acuradas com o que realmente aconteceu — afinal, isto é impossível, nem os
livros de História conseguem ser absolutamente corretos. Estamos aqui para
entreter, mas esperamos que lendo nossas páginas você considere que todas
as histórias têm dois lados e que as enciclopédias e os livros são escritos pelos
vencedores e por aqueles que detém o poder. A História é uma mera versão de
um fato, mas jamais o fato em si.
Dito isto, o que esperamos é que nossas páginas te ajudem a questionar, de
maneira divertida, quais narrativas podem ter se perdido ao longo do tempo e que
lhes ajudem a entender que entre guerras, desastres e pandemias há sempre figuras
que, independentemente de terem sido chamadas de heróis ou vilões — ou nunca
terem sido nomeadas —, tiveram direta ação e responsabilidade em fazer com que
cada desfecho acontecesse exatamente do jeito que ocorreram.
O nosso desejo é que, através desses contos, possamos ajudá-los a ter um
olhar mais humano e menos épico da História, transformando eventos que nos
parecem distantes, vindos de outros tempos e outras realidades, em pessoas e
sentimentos. E que esse exercício de empatia nos ajude a entender os padrões
do passado, a evitar repetir os mesmos erros e a crescer como humanidade,
especialmente em uma época onde o revisionismo e o negacionismo histórico
parecem cada vez mais tomar espaço nas narrativas.
Por fim, esperamos acima de tudo que você encontre sua história favorita
conosco, em algum lugar do passado!
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Artigo

O ORIENTALISMO
E A RAINHA DO CRIME
Fracismara Lelis

Artigo — O Orientalismo e a Rainha do Crime

Agatha Christie é um verdadeiro fenômeno literário das histórias de
detetive. Suas obras são continuamente republicadas, conquistando novos
fãs e admiradores e seus personagens são icônicos e inesquecíveis, sempre
nos convidando para a próxima aventura, para desvendar um novo crime.
Christie empregou em suas histórias elementos novos que influenciaram
definitivamente os livros de detetives, renovando o estilo e recebendo, com
muito mérito, a alcunha de Rainha do Crime. Seus personagens mostraram
que a arte da investigação pode ser encontrada em figuras pitorescas como
Hercule Poirot, ou em velhinhas do interior aparentemente frágeis, como
Miss Marple.
Além da diversidade de personagens, sejam detetives ou assassinos,
Agatha Christie também explorou diferentes cenários em suas obras, desde
pacatas vilas do interior da Inglaterra, passando por idílicas cidades litorâneas,
grandes metrópoles, navios, trens e, claro, o exótico Oriente. Aventureira desde
sempre e amante de viagens, Agatha viajou muito ao lado de sua mãe e
também com seu primeiro marido, o aviador Archibald Christie, mas foi com
seu segundo marido, o arqueólogo Max Mallowan, que Agatha se aprofundou
em territórios do Oriente Médio e Norte da África.
Sua experiência de viajante se tornou material para a elaboração de
muitos de seus mistérios. “A morte no Nilo” (1937) foi escrito na cidade de
Assuã no Egito, enquanto Agatha se hospedava em um hotel às margens
do rio Nilo. Também foi em um hotel, mas dessa vez em Istambul, na
Turquia, que ela escreveu “O Assassinato no Expresso do Oriente”. Sua
experiência acompanhando o marido em escavações nos vales dos rios
Tigre e Eufrates foram essenciais para a escrita de livros como “Morte na
Mesopotâmia” (1936) e “Aventura em Bagdá” (1951).
Nessas histórias ambientadas em Israel, Iraque, Egito, entre outros,
é possível identificar elementos do discurso orientalista. Para entender essa
questão é necessário falar de Edward Said, um importante teórico e crítico
literário falecido em 2003. Em sua principal obra, “Orientalismo - O
Oriente como invenção do Ocidente”, Said analisou um grande número de
7
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obras artísticas, literárias e acadêmicas produzidas pela Europa nos séculos
XVIII, XIX e XX acerca de povos e regiões ditas orientais. Ele percebeu
que o Oriente apresentado em tantas obras era uma construção ocidental,
não tendo pretensões de ser fiel a fatos e contextos reais, mas sim de
retratar o que a Europa imaginava e projetava sobre o Oriente, uma forma
de autoafirmação europeia em oposição ao “outro”, considerado exótico
e antiquado. Edward Said denominou de Orientalismo esse discurso que
subalternizava diversos povos que foram rotulados como orientais, sendo
que esse discurso estava intrinsecamente atrelado ao Imperialismo europeu
dos séculos XIX e XX, que teve como principais alvos de exploração os
territórios do continente africano e asiático.
Um dos pontos recorrentes identificados por Said nessas obras é
essa oposição entre Oriente e Ocidente, com o segundo sendo atrelado a
ideias de racionalidade, progresso, humanidade, civilidade, moralidade e
desenvolvimento, enquanto o Oriente é apresentado como emotivo, bárbaro,
animalesco, sexualizado, atrasado; aquele que deve ser controlado, moldado,
temido e combatido. Ou seja, uma diferença absoluta e sistemática entre
os dois pólos.
Segundo as análises de Edward Said, o conjunto dessas obras
contribuíram para a construção de um imaginário que transformou os
povos ditos Orientais em um bloco uniforme – que unia o Norte da África,
Oriente Médio e parte da Ásia –, e isso foi um fator preponderante para
a exotificação e dominação desses mesmos povos, contribuindo para a
dominação imperialista, pois forneciam uma justificativa para a política
colonialista: o destino manifesto do homem branco de dominar povos
considerados inferiores, incultos, que precisavam ser tutelados pela Europa,
bastião do progresso e desenvolvimento. Ou seja, uma mission civilisatrice,
uma “missão civilizatória”.
Said identificou três modos de atuação do Orientalismo: o Orientalismo
acadêmico, com as disciplinas, cursos, livros e pesquisas sobre o “Oriente”;
o Orientalismo imaginativo, composto pelas obras artísticas de pintores, poetas
8
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e romancistas que abordaram em seus trabalhos algum tema ou cenário
considerado oriental; e, por último, o Orientalismo histórico e material, que
permitiu e embasou a dominação colonial. É possível perceber que em
alguns aspectos as publicações de Agatha Christie se filiam ao Orientalismo
imaginativo, reproduzindo ideias negativas sobre pessoas e povos “orientais”.
Em “Morte na Mesopotâmia”, a personagem Amy Leatheran escreve uma
carta logo no início do livro, demonstrando para o seu destinatário toda
a sua decepção com a cidade de Bagdá: “Você não vai acreditar na sujeira e na
bagunça de Bagdá – nada a ver com o romantismo das Mil e uma noites! Claro, à beira
do rio a paisagem é bonita, mas a cidade em si é um horror – e loja decente que é bom,
nada” (p.11).
A personagem almejava o cenário de sonhos e fantasia das Mil e Uma
Noites e não uma cidade real com problemas reais como qualquer outra
capital. Em um outro momento do mesmo livro, é levantada a hipótese
que uma determinada personagem estava com o emocional abalado por
receio dos nativos:
— Não entrou em detalhes, mas parece que ela tem ataques
periódicos de pânico.
—Ela passa o dia sozinha com nativos? — indaguei.
—Ah, não. Tem bastante gente por perto... sete ou oito pessoas (p.16)

Ou seja, nesse diálogo os nativos nem eram considerados pessoas de
verdade, só os europeus e norte-americanos eram pessoas.
Poderíamos até argumentar que essa forma estereotipada de perceber
o “Oriente” e os “orientais” fosse uma característica exclusiva desses
personagens, e não algo relacionado à autora. Mas tendo contato com várias
de suas obras, é possível perceber que esse comportamento é quase regra
para seus personagens europeus, em especial os britânicos, quando estão em
contato com algum personagem ou cenário oriental. Isto também poderia ser
entendido como uma crítica a esse tipo de comportamento, já que Christie
se utiliza de ironia para alfinetar determinadas características que ela atribuía
9
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aos ingleses, como a prepotência e desconfiança que alguns personagens
tratavam inicialmente o detetive belga Hercule Poirot, o que nos leva a crer
que a própria autora percebia que a sociedade britânica (a qual ela estava
inserida) era extremamente xenofóbica e etnocêntrica, sentimentos esses que
sustentavam o discurso (e prática) imperialista da Grã-Bretanha.
Entretanto, o que mostra de forma mais clara o peso do discurso
orientalista nos textos da autora é perceber que personagens de outras
nacionalidades, inclusive Hercule Poirot, reproduzem estereótipos sobre
os povos “orientais”, e quando algum personagem “oriental” é colocado
em cena, ele é grotesco, burro, sem modos e não sabe se comunicar. No
livro “Encontro com a morte”, temos o seguinte diálogo de Poirot com o
criado Mahmoud:
[Mahmoud] Tomou ar e continuou:
— Eu tenho vantagem: educação missionária. Posso recitar Keats,
Shelley... — disse e recitou um trecho, em seu inglês macarrônico.
Poirot recuou. Embora o inglês não fosse sua língua materna,
conhecia-o o suficiente para ficar horrorizado com as barbaridades
que Mahmoud falava. (p.166)

Mesmo o personagem Mahmoud se esforçando para se adequar aos
preceitos ingleses, aprendendo a língua, decorando textos e versos célebres,
sua tentativa de comunicação ainda é considerada horrível e bárbara.
Novamente em “Morte na Mesopotâmia”, a enfermeira Leatheran
descreve os trabalhadores do sítio arqueológico da seguinte forma:
Quem me provocou riso foi a equipe de escavação. Eu nunca tinha visto
tanto espantalho junto – todos em andrajos e anáguas compridas, com as
cabeças enfaixadas como se estivessem com dor de dente. E, de vez em
quando, nas idas e vindas com os cestos de terra, começavam a entoar (ao
menos acho que a intenção era essa) uma esquisita espécie de cantilena
infindável e monótona. Notei que a maioria tinha olhos medonhos – todos
cobertos de supurações, e alguns pareciam caolhos. (p.55)
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As narrativas de Agatha Christie que transcorrem no “Oriente” se
desenvolvem em dois tipos de cenários principais: espaços europeizados, como
os hotéis/barcos de luxo criados para agradar sua clientela europeia – tanto
oferecendo os confortos ocidentais quanto o clima fantasioso e exótico
desejado pelos turistas –, ou em espaços ligados à antiguidade, como sítios
arqueológicos e passeios turísticos em ruínas famosas. Isso tanto mostra as
vivências de Christie em escavações e hotéis, como também a idealização de
um Oriente antigo fantástico, saído das histórias das Mil e Uma Noites. Essa
idealização e supervalorização de uma antiguidade maravilhosa, inundada de
fantasias e lendas, também é uma característica do Orientalismo, impondo
um caráter atemporal e imutável.
Quando ambientes urbanos são mostrados na contemporaneidade, eles
são sujos, confusos, sem graça. E as pessoas que vivem ali são continuamente
rotuladas como selvagens: “Chegaram a Ma’an uma hora depois do crepúsculo.
O carro foi cercado por homens estranhos, com feições selvagens.” (Encontro com a
morte, p. 80). Há uma constante repetição desse estereótipo do selvagem
grotesco, fragmentos e detalhes que muitas vezes passam despercebidos,
mas que contribuem para a naturalização de uma visão preconceituosa em
relação aos povos ditos “orientais”.
Tendo em vista todos esses pontos perceptíveis em algumas das obras
de Agatha Christie, podemos sim considerar que o discurso orientalista
identificado por Edward Said também permeia a escrita da autora. Partindo
dessa conclusão, vamos cancelar Agatha Christie, queimar seus livros? Não.
Vamos passar pano para Agatha Christie, fingir que ela não escreveu dessa
forma? Também não. O objetivo desse texto é complexificar a obra de
Christie, mostrando-a inserida em um contexto sócio-histórico específico
– a Grã-Bretanha imperialista, já que Christie nasceu em 1890 –, em que a
própria autora reconhece discursos e posturas problemáticas presentes na sua
sociedade, mas que ela própria também as reproduz. É muito fácil reduzir
essa questão e afirmar que ela é só filha de seu tempo. Todos são, inclusive
aqueles que lutaram para modificar seu contexto sócio-histórico.
11
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São vários elementos que devem ser colocados em perspectiva, e Agatha
Christie foi progressista em vários deles em sua vida: se tornou notória em um
ramo literário considerado masculino, se divorciou e se casou com um homem
mais novo, criou personagens femininas tão complexas e diversas quanto os
seus personagens masculinos. Mas Christie ainda era uma mulher branca,
inglesa, abastada, cheia de privilégios econômicos e sociais, que não conseguiu
se desvencilhar do imaginário inglês de metrópole imperialista e que reproduziu,
sim, estereótipos orientalistas e até mesmo racistas em suas obras.
Ser fã de um autor ou de uma obra é ser capaz de olhar criticamente
e reconhecer os pontos problemáticos de um trabalho. Coisas boas nem
sempre são inteiramente boas, não devemos fechar os olhos e ignorar os
pontos negativos. É importante refletir, debater, buscar outras informações,
e assim fazer uma leitura consciente da obra.
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FARRAPEIRA
DE ABAIXA E PUXA

Texto: Ricardo Balbino
Edição: Anna Martino

Farrapeira de Abaixa e Puxa

1
Filipa aninhou o corpo frágil nos braços de Sebastião.
– Eu prometo, menina, nunca irei te abandonar.
Ela levantou a cabeça, Sebastião a afastou.
Seguiu-se, então, uma farrapeira de abaixa e puxa, levanta e empurra,
bem daquele jeito fandangueiro que os dois tinham de dançar o vira naqueles
dias amenos do começo do outono.
Sebastião parou quando viu o mundo ao redor ganhar tons amarelados
no reflexo dos olhos dela. Adorava aqueles pequenos momentos de
felicidade.
Filipa respondeu da maneira que só ela fazia quando estava contente.
– Có.
Foi o bastante.
– Já volto, Filipa, com o milho do jantar.
Afinal, Sebastião não teria chegado a Contramestre de Ordens do
Galinheiro Real sem compreender cada uma das colegas de viveiro. Exercia
um ofício duro e incongruente que recrutava os mesmos homens fortes
cujo exercício da função acabava por repelir. Assim, preenchiam os postos
com os medianos, além de alguns dos fracos, excelentes na arte da atuação.
Contudo, ali na antecâmara penada das almas ciscantes, poucos
aceitariam uma amizade tão sincera entre ave e Maria, pássaro e João, galinha
e Sebastião. Deste modo, o relacionamento entre os dois permanecia em
relativo segredo, o que protegia Filipa de injustas perseguições.
Joana, Beralda, Frumilia, estas e tantas outras colegas já haviam partido,
deixando um vazio que o terror abocava sorrindo, tal qual raposa do inferno
a pastorear o galinheiro. Bem por isso, Sebastião havia utilizado o poder da
função para transferi-la para a seção das condessas poedeiras, deixando-a
longe do abate. Mesmo assim, a proteção não era permanente. Sebastião
sabia, Filipa não, que mais dia, menos dia, o apetite do príncipe regente
Dom João VI se voltaria contra ela.
14
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Havia, contudo, uma esperança, pois boatos cada vez mais numerosos
davam conta de que o exército de Napoleão se aproximava da fronteira de
Portugal.
2
– Allons-y! Allons-y!
O brado do general transmitiu a ordem para seguirem diretamente ao
espírito dos seus homens.
Iniciou-se, então, uma demonstração tal de bravura e cooperação entre
as tropas como só se vê realmente nos melhores treinamentos. Assim,
avançaram todos unidos para a tomada do outeiro.
Para recriar melhor as condições da batalha, adicionando certo perigo,
alguns dos soldados haviam sido escalados para representar a artilharia
inimiga e, deste modo, se dividiram entre aqueles que fabricavam com
as próprias mãos bolas de lama e os que faziam as vezes dos canhões,
lançando-as sobre os inimigos que subiam o monte.
Dentre todos os combatentes, um homem se destacou, pois enquanto
os outros se empenhavam na conquista do objetivo, ele veio ao encontro
do comandante.
Surgiu correndo com desmedida disposição.
– Allons-y! Allons-y!
O general repetiu a ordem, com o que o homem acelerou o passo.
Trazia no rosto a seriedade de quem tinha informação capaz de mudar o
curso de qualquer batalha, e estava tão empenhado que dava a impressão
de levar a coisa a sério.
Chegou esbaforido. Pôs a mão direita na testa com a palma para a
frente, naquele tipo de continência que o subordinado deixa claro estar com
a mão livre. O general olhou para ele de cima a baixo, parecia reconhecer
no homem alguma coisa diferente. Foi naquele momento que uma frase
ecoou quase de cima do morro:
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– Volte, seu imbecil, ele falou foi para subir!
Era jovem, ousado e estava condenado à pena de morte.
Ouviu e saiu correndo, de volta para onde não deveria ter saído.
Pulou, foi ao chão e tornou a se levantar, desviando dos balins, escapando
dos balotes, em cambotas impossíveis de se fazer depois da infância.
Tudo em vão. Ou quase isso, pois no meio do caminho foi atingido
pelo estilhaço de uma pelota embolotada de lama, meio mole, meio dura,
que o derrubou no chão. E nem assim ele saiu do personagem, continuou
ali deitado, como soldado abatido, gemendo, tremendo as pernas, pedindo
perdão e se despedindo dos filhos que um dia talvez viesse a ter.
– Mais c’est qui cet idiot?
Aquele idiota se chamava Alonso, era espanhol e estava com eles
porque dentre todos os imprestáveis de Paris era o que melhor conhecia o
caminho até Lisboa.
3
– Sete mais dois é oito?
Não era, e Sebastião sabia disso, mas ficou ali tentando encontrar alguma
maneira de construir as bases com as quais pudesse alicerçar o insustentável.
Não teve, contudo, coragem de abrir a boca. Só assentiu com a cabeça
na maior suavidade, de modo que pudesse invocar eventual cacoete, não
entendimento ou problema de saúde no caso da coisa apertar.
Estava perante o Interventor-Geral do Galinheiro, o que, para motivos
práticos, era como estar frente a frente com Dom João VI.
O interventor, homem prático e experiente, acostumado com toda a
sorte de desafios, manteve a serenidade, pois apesar das muitas qualidades
necessárias para a assunção do cargo não incluírem a matemática, ainda
podia contar com os dedos.
– Não sei o que está a se passar, Sebastião, mas ultimamente tens ficado
mais burro que de costume. Sete mais dois é nove! Nove! Sempre foi! E será
16

Farrapeira de Abaixa e Puxa

assim até quando Dom João quiser! Volte para lá e traga mais uma galinha.
– Mas, Vossa Penitência – tinha liberdade para argumentar –, foram
cinco só na hora do almoço! Mais nove para quê?
A preocupação se justificava, pois nos últimos meses a requisição das
aves havia aumentado tanto que já estava atrapalhando a reposição.
– Tempos difíceis exigem grandes sacrifícios! Mais uma galinha,
Sebastião, nada além disso.
O corpo do subalterno, acostumado a obedecer imediatamente, foi
saindo mesmo antes da cabeça concordar.
Até nisso se davam bem, pois o Interventor-Geral estava da mesma
forma tão acostumado a mandar que aproveitou para inovar nas exigências:
– Mas desta vez escolha uma bem gordinha, pois as últimas que enviaste só
faziam boiar no caldo os ossos. – Por fim, para não perder o costume, aproveitou
para ameaçar: – E escolhes bem, ou eu terei de fazer isso pessoalmente.
Mas aí já era demais, pois certamente não havia na língua portuguesa,
em todo o seu vasto vocabulário de ofensas, uma maior a um Contramestre
de Galinheiro do que ameaçar tirar dele a prerrogativa mais importante
da função: a de escolher as aves que seriam comidas pelos membros da
família real. E mais! Naquele caso específico seria uma afronta também à
família de Sebastião, todos descendentes de uma longa linhagem de mestres,
contramestres e notários penariais.
Ora, não teria sido o avô dele quem havia escolhido o primeiro pintinho
que foi dado de comer à infanta Dona Maria, quando ainda nem sonhava
em perder o juízo?
Então, sob o peso de tamanha responsabilidade, por parte dos vivos
e dos mortos, Sebastião tinha que caprichar.
Além disso, ele sabia que não havia como argumentar – afinal, é uma
verdade universalmente reconhecida que um idiota de posse de alguma
certeza se agarrará a ela como um náufrago a um caibro. Assim, a melhor saída
era terminar logo o assunto, pois tudo o que o superior construísse sobre
aquela base estaria recoberta pelo manto inquebrantável da imutabilidade.
17
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Foi assim que o artífice dos ovos e penas, maestro dos cacarejos
silenciados, arquiteto das posturas interrompidas desapareceu em meio à
penugem e à penumbra das arcadas do galinheiro real.
Era, de fato, experiente, assíduo, dedicado e, dado o tempo que ali
trabalhava, o seu corpo já havia se acostumado tão bem ao cheiro mole de
galinha amontoada que às vezes se questionava, contemplando a imensidão
do vazio crescente, se o fartum ainda estaria por lá para dar as boas vindas
e apresentar os recém chegados àquele mundo tão fascinante, verdadeiro
ninho de amizades improváveis.
Perdeu-se, assim, em pensamentos e quando viu já estava lá no fundo,
quase na fronteira das condessas poedeiras. Havia percorrido toda a distância
sem que tivesse encontrado uma gordinha, sequer.
Lá no final achou uma. Pegou-a de forma gentil, e voltou de onde tinha
vindo com a certeza de que, após essa, restavam somente duas barrigudinhas:
uma delas era Filipa, já cantada e decantada em pena e verso, enquanto a outra era
Maristela, a galinha mais famosa e querida, orgulho de todo o povo português.
4
Após o contratempo inicial aquela franja do exército francês deu
início à verdadeira operação. Tratava-se de uma unidade com a finalidade
específica de chegar até Lisboa sem ser detectada.
Avançaram rápido no início, pois marchavam em média quarenta e
oito quilômetros por dia; alguns até na direção correta. Alonso liderava
a turma por entre caminhos que talvez nunca tivessem sido utilizados.
Encontraram até um riacho, frio, estreito e tão longe que se ali cabiam peixes,
ainda não tinham tido tempo de chegar. Estavam quase na Alemanha. E
como ninguém queria aborrecer o general com notícias não alvissareiras,
deixaram a coisa seguir, tentando, aos poucos, corrigir a rota do espanhol.
Então, permaneceram alguns dias andando dois quilômetros para o
norte e outros dois para o sul, de forma mais ou menos constante.
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– Stupide! Imbècile! Corniaud! GUILLOTINE! GUILLOTINE!
Mas o velho acabou descobrindo porque, além de berrar e lidar com os
aduladores, tinha muito tempo livre para observar. E durante uma das idas e voltas,
reparou muito bem em uma árvore que achou perfeita para enforcar alguém.
Assim, ao perceber o engodo, além de variar o repertório dos gritos,
ainda aumentou o seu volume. Do festival de carraspanas sobrou para todos
os subordinados ameaças de condenação à morte quando regressassem à
Paris. Mas antes disso teriam que chegar até Lisboa, cumprir o dito objetivo
e retornar à capital de posse das boas novas.
Após a reprimenda e carregando nas costas a segunda pena capital,
tendo sido desautorizado em seu plano primogênito, Alonso começou a
seguir pelo caminho correto. Ia caminhando calado, aproveitando para
assimilar a língua francesa. Assim, após algum tempo começou a se sentir
à vontade para arriscar-se no novo idioma.
De tempos em tempos reclamava da própria sorte, tecia loas à própria
figura e deixava todos saberem metade do que estava pensando. Isso porque
o veículo das próprias lamúrias era carregado com uma parte em cada
idioma, em um casamento entre o francês e o espanhol que tinha tudo
para terminar em divórcio. Sobre o plano frustrado, por exemplo, de seguir
para a Alemanha imaginava que se o planeta era redondo seria melhor dar
a volta para surpreender o inimigo pelo outro lado:
– La planète est ronde! Era mejor haber ido por el otro lado!
Contudo, como misturava os dois idiomas, os colegas de batalhão
entendiam somente a parte em francês, geralmente uma verdade
inquestionável, ao mesmo tempo que ignoravam os absurdos que a língua
espanhola contradizia. Como resultado, comprazia o exército e passou a
ser reconhecido pela sua visão estratégia e clareza de raciocínio.
Tendo percebido que começava a agradar, sentiu-se cada vez mais à vontade
para passar a repetir os seus absurdos ininteligíveis, com maior naturalidade.
Assim, ao final de uma semana, foi promovido a cabo. Além disso,
como acontece nos meios militares, transformaram o erro em acerto, e
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o grande desvio para o norte entrou nos manuais como uma estratégia
inovadora que enganava até os próprios homens, que dirá o inimigo.
Seguiram por muitos dias até que avistaram pela primeira vez a fronteira
de Portugal.
Alonso já era, então, Primeiro Tenente e meio.
5
– Mas essa aí não bota nada, Sebastião!
– Ora, está a aprender! É por isso!
– Não dá mais para esperar. Precisamos de uma ave gordinha, e todo
mundo sabe que entre essas duas não há nem competição.
Maristela pareceu sorrir, empinar a cabeça ou suspirar. O fato é que
bateu as asas por duas vezes, cacarejou, botou um ovo e ficou olhando
para Filipa.
– Me dê mais uma chance.
– Sebastião, tem três dias que essa galinha não bota um ovo. Um ovo!
O lugar dela não é aqui.
– Tenho certeza que ela é poedeira da mais alta qualidade. Uma
galinha de primeira. Vale por seis. Chegou aqui no galinheiro com ótimas
recomendações. Mais três dias, é tudo que eu te peço.
– Impossível. Vou conceder mais um dia e só porque é para amanhã
mesmo. Mas vai ser assim: se até amanhã ela botar mais do que a Maristela,
será poupada, caso contrário você me entrega ela já morta e depenada para
me adiantar o trabalho.
O coração de Sebastião congelou. Encaminhar Filipa para o abate
seria terrível, mas tornar-se o seu algoz era quase inimaginável.
O superior disse e foi embora deixando Sebastião com muita coisa
para pensar.
– Filipa, minha querida, me escute, é importante. Você tem até amanhã para
botar todos os ovos que estão aí dentro. Eu sei que és capaz. Eu confio em você.
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Filipa ficou olhando para ele com muita seriedade, mas parecia não
ter compreendido muito bem.
– Olha só, veja e aprenda.
E então Sebastião teve uma ideia. Buscou um ovo de outra galinha,
abaixou-se e fez muita força para ensiná-la.
– Veja bem e aprenda. Errr, Errr, Errr, BLUP. – Caprichou na sonorização
e tirou de lá de trás um ovo. – Viu só, Filipa, aprendeu como se faz?
6
No dia seguinte, foram conferir e embaixo de Maristela, para além de
uma pilha de inconformismo, encontraram dois ovos.
Embaixo de Filipa, entretanto, estava toda a produção da casa.
– O que fizeste Sebastião? Isto não me parece nada certo!
– Ora, trato é trato!
De fato, pelas regras estabelecidas Filipa estava salva. Ouviram, então,
um barulho na recepção do galinheiro.
Foi um dia especial, no final das contas, pois não era sempre que
recebiam a visita de Dom João VI. O motivo era conhecido e, dadas todas
as irrelevâncias com as quais o príncipe se incumbia, de máxima urgência.
Entrou caminhando de um jeito lento e almofadado com uma calça justa
que lhe realçava a evidente boa vivência. Tinha o olhar miúdo e a boca
entreaberta, como um peixe que está sempre a um instante de morder a
minhoca. Ao contrário de um filhote de cachorro, de um porco ou de um
rato, dava a impressão de que não sobreviveria nem mais um dia se deixado
por conta própria.
– Vossa Alteza Real! A quem devemos a honra de tão ilustre presença?
Outra pessoa falou por ele:
– Vossa Alteza gosta de vistoriar as suas propriedades e instruir os súditos.
Então ele foi caminhando em meio às aves, abrindo passagem nas
águas quase secas do mar da galinhéia.
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Andou, andou, até chegar lá no fundo. Foi então que viu Filipa e
imediatamente deve tê-la imaginado nua, assada, envolta em batatas. Olhou
também para Maristela, mas o charme e a fama daquela ave não era coisa
que se pudesse ignorar:
– Eu quero aquela ali, aliás, já estou com fome – disse, apontando
para Filipa.
– Com licença, Vossa Alteza, mas este animal específico está aos
cuidados do Criador. Parece uma galinha, mas é uma bruxa.
Era o monge quem falava, em nome do Tribunal do Santo Ofício, a
respeitada Inquisição.
– Bruxa? – Sebastião não se conteve: - Ela se chama Filipa e é uma galinha!
– Filipa? Como é que vocês se atrevem a nomear este animal com o
nome de uma rainha, da esposa de Dom João I?
– Foi uma homenagem! É um animal muito culto para a sua espécie
– se apressou a responder o Interventor-Geral, nervoso.
– Prendam todos eles!
Seguiu-se então uma breve confusão, pois dois dos presos, Filipa e
Sebastião, eram acusados de bruxaria e deveriam antes de enfrentar a justiça
dos homens, prestar contas a Deus. O interventor, ao contrário, seguiu
direto para a prisão.
7
O monge entrou na sala de audiências devagar e em silêncio. Parou
em frente aos inquisidores e proclamou a acusação:
– Conversavam o homem e a bruxa. Ele deu ordens à galinha, ensinou
a ave a botar!
– Blasfêmia! É o ovo do demônio. Tragam os hereges ao Tribunal do
Santo Ofício.
Em um canto da sala, Dom João torcia em segredo pela inocência da
acusada na esperança de que pudesse, ainda naquela noite, comê-la ensopada.
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– Pesa contra ti, bruxa, a acusação de ter conspirado para trazer ao mundo
o ovo do demônio. Diga, agora! Renuncias neste momento aos desígnios de
Lúcifer? – A sala permaneceu em silêncio. – O que tens a dizer?
Filipa ficou olhando para o inquisidor, com os olhinhos amarelos,
prestando muita atenção. Depois de um tempo balançou a cabeça e na
frente de todos os presentes cacarejou e botou um ovo.
– Bruxa! Bruxa! – A multidão chocou-se com a audácia do animal.
– Serás submetida à ordália do fogo!
A platéia vibrou, pois referida provação, misto de prova e castigo, já
havia há muito caído em desuso. Contudo, em caso de galinha, não havia
contra-indicação. O procedimento era simples e tinha fama de infalível:
jogariam a acusada na fogueira e, se fosse inocente, Deus interviria para
salvar a sua vida.
Acenderam o fogo, conduziram Filipa e quando estavam para jogá-la
nas labaredas, a porta se abriu. Por ela entrou um homem, magro, sujo e
todo esfarrapado, parecia que não comia há mais de um mês.
– Mi nombre es Alonso, soy General del ejército francés, y exijo como forma de
amistad que el pájaro sea entregado a Napoleón.
Dom João apressou-se em consentir, pois antes de ser um notório
gargantão e ingluvioso desgorgomilhado, era, acima de tudo, um covarde.
– Entreguem-na ao Imperador com as minhas mais ilustres homenagens.
– Não é possível. – O inquisidor-mor se enfureceu. – É acusada de
bruxaria! Antes é preciso terminar o julgamento.
– Mas se não for bruxa, poderá ser comida? – Dom João revelou, num
ímpeto, que era um exímio estrategista quando se deixava pensar com o estômago.
– Neste caso não vejo nenhum impedimento em partilharmos a ave o inquisidor respondeu, decidido, fazendo a boca real salivar.
– O julgamento será rápido. Alimentem a fogueira.
Aumentado o calor da pira, o julgador tornou a se pronunciar:
– Amarrem-na e joguem-na; se for bruxa, queimará para sempre nas
chamas do inferno!
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Alonso, lamentando interromper o ato, mas com vistas à eficiência
do processo, argumentou que antes deveriam temperar a ave, pois se não
fosse bruxa, já estaria pronta para o preparo.
Pausa para consultar os códigos de processo canônico.
No meio da interrupção chegaram os ingleses, que por amor à disputa
com a França, também exigiram a ave:
– The chicken! We want the chicken!
Dom João concordou imediatamente com o pedido inglês, e depois
voltou atrás quando os franceses reclamaram.
Ficou ali dividido, indeciso, atolado e com fome, preso pelo desejo míope
dos seus olhos miúdos de não desagradar a nenhuma das duas potências.
Pressionada também estava Filipa, mas no rastro da indeterminação alheia
correu até a janela, olhou para Sebastião, soltou um cocó profundo e fugiu
batendo as asas em direção à promessa da liberdade azul do oceano atlântico.
Silêncio, gritos, fome.
Reza e maldição.
Cada qual reagiu como pôde.
Em meio àquilo tudo, Dom João admirou-se tanto com a presença de
espírito da ave que tomou a atitude como exemplo, verdadeira revelação.
De Sebastião os inquisidores nunca mais ouviram falar. Talvez tenha
desaparecido em meio à alegria contida dos ingleses.
E foi assim, que naquela sala, o exemplo da galinha Filipa mudou o
curso da história, selando o futuro próximo do reino de Portugal.
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Era o ano do Senhor de 1602, embora o Senhor não tivesse muito a
reivindicar em Londres. Na margem sul do Tâmisa, fora da jurisdição da
City, as igrejas eram preteridas por locais mais mundanos: teatros, bordéis e
arenas onde ursos lutavam para a apreciação de plateias sedentas de sangue.
Sam Winston passou por esses estabelecimentos de reputação duvidosa
em busca de uma taverna específica. Estava atrás do irmão.
Encontrou Ben roncando no beco atrás do local, estatelado ao lado
de uma garrafa vazia. Despertou-o com um chute nas costelas que fez o
outro ofegar, agitando os braços e sentando-se com punhos erguidos e um
xingamento entrecortado.
— Que diabos?
— Jumento imprestável — disse Sam à guisa de bom dia. — Por que
foi se embebedar? Espero que lembre que dia é hoje!
Ben passou uma mão pelo belo rosto sonolento, alisando o cabelo
desgrenhado. Seus olhos estavam vermelhos. Seus lábios se retorceram.
— Claro que lembro — resmungou.
— Se estragar nossa única chance...
A careta de Ben se aprofundou.
— Se alguém for estragar alguma coisa — disse com altivez, apesar
do estado em que se encontrava —, será você. Como sempre.
Os dois se encararam. As palavras pairaram no ar como um desafio. Só
porque tinha acabado de acordar, e de ressaca, não significava que Ben não
estivesse pronto para uma briga – Sam sabia disso melhor que ninguém. Encarou
o irmão por um longo momento, cogitando se valia a pena insistir ou se isso
só o deixaria mais entrincheirado em sua teimosia. Por fim, deu-lhe as costas.
— Esteja pronto — avisou sem olhar para trás — ou vai pagar por isso.
Nenhum dos dois sabia, mas eram palavras proféticas.
Esta é a história de como Sam Winston faria seu irmão pagar por
muitas ofensas. Esta é a história de como Ben Winston levaria um teatro
abaixo. Esta é a história, muito abreviada, de como um grande dramaturgo
foi esquecido pelo tempo.
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*
Cinco anos antes, de partida para o continente europeu, Sam foi despedir-se da
mãe. Na última vez que vira o irmão, Ben estava desmaiado na casa da família. Tinha
se envolvido em uma briga (que provavelmente incitara) e levado uma machadada na
cabeça. Para a surpresa de todos exceto Sam, ele sobrevivera ao ataque.
Sua mãe não estava tão otimista.
— Você vai partir com seu irmão com um pé na cova? — lamuriou-se a mulher.
— Ben não vai morrer — retrucou Sam calmamente. — Aquela cabeça tem
mais cera que cérebro. Garanto à senhora que em poucos dias ele estará de pé.
E assim ocorreu, como ele ficaria sabendo mais tarde.
Havia fortuna a ser feita nos mares naqueles tempos, e a família bem que precisava
de um pouco dela. Sam e Ben tinham nascido em uma cidadezinha modesta nos arredores
de Londres. O pai sumira quando os dois eram crianças e a mãe os levara para a cidade
grande, onde trabalhava como uma condenada. Desde cedo, Ben mostrava potencial
para criar mais problemas do que resolvia; e Sam, sem perspectivas, partiu com a frota
inglesa assim que atingiu idade suficiente.
Os anos que passou no mar foram repletos de experiências: velejou com o próprio
Francis Drake1, atingindo paragens distantes nas Américas e enfrentando o império
espanhol em batalhas marítimas que recontaria pelo resto da vida para audiências
atentas. Era bem-quisto pelo seu bom humor constante e sua sagacidade ácida, mas
principalmente por suas histórias: por meio de improvisos e invenções, conquistava a
mente dos marinheiros e suavizava o fardo da vida no mar.
Mas um revés é tudo que é preciso na vida de um homem do mar, seja ele marujo
ou capitão. O navio em que estava foi atacado na costa holandesa, perdeu toda sua carga e
afundou. Sam mal escapou com vida, embora ao menos tivesse salvado sua parte do butim.
Não era a enorme fortuna com que sonhara, mas decidiu que era hora de voltar
para casa. Encontrou a mãe exatamente onde a deixara.
1 Sir Francis Drake (1540-1581), navegador britânico, corsário e político influente
durante o reinado de Elizabeth I. Conhecido, entre outros fatos, por ser um dos
primeiros a dar a volta ao mundo em uma só viagem.
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— E Ben? — questionou.
— Está ensaiando — disse ela, e foi assim que Sam descobriu que estivera certo
quanto às chances de sobrevivência do irmão. Então parou ao absorver as palavras.
— Ensaiando? — perguntou. — Ensaiando o quê?
— Ele é um ator numa trupe itinerante.
— Um ator — repetiu ele, cada vez mais embasbacado —, numa trupe itinerante.
— Eles vão se apresentar hoje, fora da cidade.
Sam não perderia o espetáculo por nada. Encontrou o palco improvisado diante
de um público esparso que parecia esperar só uma palavra enviesada para começar uma
briga. Trupes sem teatro ou patronos eram hostilizadas ou até proibidas, dependendo do
local, mas isso não as impedia de encenar seus entretenimentos por alguns trocados.
Esta resumia-se a alguns atores no palco fazendo uma pantomima. Sam mantevese afastado e enfastiado por um tempo, então quase se engasgou quando viu o irmão
entrar em cena em trajes bufantes e coloridos.
Lá estava ele, grosseiro, vulgar e insuportável como sempre, subindo ao palco como
se fosse um rei. A visão era ridícula. Ou deveria ser. Acontece que, depois que a diversão
inicial passou, Sam sofreu o maior choque da sua vida. Pois, embora a trupe fosse de
quinta e as falas tão ruins de fazer os olhos marejarem, a plateia, que até então vaiava
ou mantinha conversas paralelas, subitamente se concentrou na figura do irmão, cuja
voz dominava o espaço ao redor e cuja presença comandava a atenção de todos os olhos.
O fato, por mais inverossímil, era inescapável: Ben era um ator genial. Sam não
pôde deixar de ouvir as falas toscas daquela peça – uma tragédia banal sobre um marido
traído – e imaginar a potência que aquela atuação teria com palavras realmente boas.
Voltou para casa perturbado. Mais tarde, quando se reencontraram, Ben abriu
um sorriso descarado para ele.
— Te vi lá — disse. — Eu não estava ótimo?
— Nunca assisti a uma peça mais mal escrita – respondeu Sam sinceramente.
Ben fez uma cara azeda.
— Então por que não escreve uma melhor?
Sam franziu o cenho.
— Não seja ridículo — retrucou, mas a voz saiu fina.
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— Então você não continua rabiscando por aí? — Ben abriu um sorrisinho. —
Aposto que sim. Se é bom mesmo, venha fazer parte da trupe. – Então virou-se e foi
embora.
*
— Tudo certo, chefe? — perguntou James quando Sam entrou pelos
fundos do teatro. O homem era seu segundo melhor ator, mas só fazia
comédias. A peça que encenariam naquele dia era uma tragédia, e James
apareceria em poucas cenas.
— Por que deixou Ben encher a cara justo ontem? – quis saber Sam,
irritado.
— Ninguém deixa Ben fazer qualquer coisa, como você bem sabe —
retrucou o homem. — Acalme-se. Uns golinhos nunca o impediram de
atuar bem.
— Exceto as dezenas de vezes que sim!
— Ele sabe da importância dessa apresentação – insistiu James,
apaziguador. – Vai dar tudo certo, chefe.
Sam não respondeu.
*
A verdade é que atuar sempre foi uma ambição secreta de Sam. Mesmo enquanto
divertia os marinheiros com suas histórias, imaginava-se em um palco cercado pelos
olhares admiradores do público, desde os espectadores mais simples de pé no chão até os
mais elegantes em seus assentos cobertos. Em suas divagações mais loucas, via-se já diante
da rainha Elizabeth, embora jamais compartilhasse essas ambições com ninguém.
Na juventude, antes de partir, vira algumas peças nos teatros mais estabelecidos de
Londres, o Swan e o Rose. Mas, enquanto estava viajando, erguera-se um novo teatro
que deixara todos empolgados: um tal de Globe. Um dia depois de ver a apresentação da
trupe de Ben, dirigiu-se para lá. A peça da vez era sobre um duque exilado, com dramas
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familiares e uma heroína vestida de homem, e ele ficou encantado. Atuação, falas, trajes
– o domínio que os atores tinham do palco, a potência dos discursos, a emoção extraída
do público... era isso que ele queria fazer. Era isso que queria criar.
Ele sabia o nome do responsável, é claro. Mesmo quando partira o homem já
ascendia na sociedade londrina. Como o próprio Sam, viera do nada – um caipira de
Stratford-upon-sabe-se-lá-o-quê, agora tão requisitado que suas peças entretinham a
corte da rainha.
E Sam o odiava por isso. Fumegando de inveja e ambição, saiu da peça com a
cabeça girando. Por que ele e não eu?, se perguntava. Então percebeu que, pela primeira
vez, tinha uma chance real de realizar suas ambições – ou pelo menos parte delas.
Venha fazer parte da trupe! Ele, em uma trupe itinerante? Não. Não era para isso que
tinha nascido. Se fosse mesmo colocar suas palavras à apreciação ou ao desprezo do público,
faria as coisas direito. Tinha seu butim. Tinha suas peças. Tinha seu ator principal.
Ele ia construir um teatro.
*
Fora do palácio do conde, a companhia teatral dos irmãos Winston
esperava ter a entrada liberada. No teatro, os trajes sempre pareciam
impressionantes, e certamente custavam muito – mais que qualquer outro
aspecto das apresentações, o que agradava muitíssimo a Ben, vaidoso do
jeito que era. Mas ali, fora da construção imponente com suas estátuas, eles
pareciam um grupo de pedintes nas ruelas do South Bank2.
Não importava. Depois daquela noite, tudo mudaria.
Isto é, se tudo corresse do jeito como deveria correr. Ele encarou cada
membro da companhia, franzindo o cenho cada vez mais.
2 A cidade de Londres é dividida ao meio pelo rio Tâmisa. Por conta dos invernos
rigorosos, a área mais ao sul do rio (South Bank) ficava “ilhada” do resto da cidade,
e por isso teve um desenvolvimento diferente (e mais lento). Atualmente, o South
Bank é uma zona turística, com museus e teatros importantes, como o Royal National
Theatre e o Old Vic.
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— Onde infernos — perguntou aos atores reunidos — está aquele
poço de excrementos que chamo de irmão?
*
Ele não podia deixar Ben pensar que a ideia fora sua, caso contrário nunca teria
paz. O que fez foi aparecer em algumas apresentações e oferecer críticas contundentes após
cada uma, enfurecendo cada vez mais Ben, que o desafiava a escrever peças melhores.
Até que, por fim, Sam fingiu ceder.
— Mas não vamos atuar na rua — foi a primeira coisa que determinou. — E
encenamos as minhas peças e de mais ninguém. E você faz o que eu mandar.
Ben franziu o cenho. A tudo que foi dito, respondeu apenas:
— E onde vamos atuar, senão na rua?
Sam comprou um terreno não muito distante do Globe e mandou erigir um prédio.
Enquanto as obras se desenvolviam e os rumores começavam a voar por Londres, fez
Ben e sua trupe – agora uma companhia teatral – passarem por um regime de ensaios
extenuante.
— Ninguém sai daqui até eu ficar satisfeito. Entendido?
Ben, naquela época, estava tão contente por ter o irmão trazendo falas de qualidade
que se tornou mais dócil do que jamais fora. Nunca perdia um ensaio. Nunca esquecia
um solilóquio. Seu talento natural desabrochava e se desenvolvia aos poucos diante de
Sam, que observava com espanto e uma boa dose de amargura.
Mas não tinha muito tempo para se torturar: havia peças a serem escritas. Revisitou
seus escritos antigos e achou-os aquém do que vinha sendo feito no resto de Londres.
Visitava os outros teatros obsessivamente, tomando notas mentais e roubando ideias
alheias, depois revirava seus antigos livros escolares em busca de histórias de reis e plebeus,
tragédias e comédias, personagens do passado para ressuscitar no palco – como era, por
sinal, prática generalizada entre seus pares.
A originalidade só seria inventada mais tarde.
Abriram em 1600, com uma tragédia envolvendo nobres e bruxas, dois assuntos
que interessavam intensamente ao povo naqueles dias. Ben foi magistral. No instante
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em que subiu ao palco, Sam soube que tinha encontrado uma mina de ouro. A plateia
o observava boquiaberta no piso, e até aqueles sentados (em geral tão prepotentes!)
mantiveram silêncio enquanto a história cheia de traição e morte se desenrolava e seu
irmão entoava falas dramáticas e sentimentais. Quando o personagem se suicidou, houve
até algumas lágrimas. Os aplausos foram ensurdecedores.
Foi o começo. E que começo! A fama se espalhou. A casa, que de início apresentava
grandes espaços entre um espectador e outro, começou a encher cada dia mais, até que
eles tiveram que contratar um homem para manter a ordem do lado de fora quando não
era possível entrar mais ninguém. A construção se pagou e a companhia começou a dar
lucros. Ele nunca tivera tanto dinheiro.
Também nunca dormira tão mal. Precisava escrever – as pessoas queriam peças
novas, mais piadas, mais drama, mais romance, e a competição era acirrada. Cada
momento livre das questões práticas (e eram muitas, não acabavam nunca, havia sempre
mais uma conta ou problema para resolver), ele passava com pena sobre papel.
E, enquanto se matava dessa forma, o nome que as pessoas diziam – e exclamavam,
e suspiravam! – pelas ruas de Londres era o de Ben Winston. Este, à medida que o
sucesso crescia, foi ficando mais confortável em relação a suas responsabilidades. Começou
a perder ensaios. Enfurecia-se quando Sam o repreendia por erros. E sentia-se na
liberdade de, por vezes, simplesmente desaparecer no meio de uma apresentação para ir
à taverna mais próxima.
Toda vez Ben era obrigado a adaptar a peça, fazendo entrar algum ator – geralmente
ele mesmo – para informar que o personagem morrera fora de cena e improvisar uma
continuação. Estava longe de ser ideal e o público não gostava nem um pouco. Afinal,
eles tinham pagado para ver Ben Winston, não o irmão.
Mais tarde, ele caçava Ben na taverna ou bordel em que se metera e os gritos dos dois
enchiam o ar cinzento de Londres, o que os levou a ser banidos de vários estabelecimentos.
— Pra mim basta! — esbravejou Sam um dia. — É impossível trabalhar com
ele! Chega. Chega. Eu vou mandar esse desgraçado pro olho da rua.
— Só há um problema, meu amigo — disse James, com um tapa forte em seu
ombro. — Enquanto ele está no palco, o teatro está lotado.
Que rasteira mais cruel do destino! Que seu irmão tivesse um talento natural que
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ele se esforçara tanto para aprender e só quisesse gastar a nova riqueza nas atividades
mais vulgares… Era demais para suportar.
— Se não tomar prumo — ameaçou Sam um dia —, está fora da minha
companhia.
— Sua companhia? — retrucou Ben. — Essa trupe era minha!
— Pois esse teatro é meu, e todas as peças são minhas!
— Então fique com seu teatro e suas peças. Quem vai encená-las? Quero ver
encher uma sessão sem mim!
— Prefiro passar fome a te aguentar mais momento!
— Então vou oferecer meus serviços para o outro — ameaçou Ben. Era o ponto
ao qual sempre chegavam as discussões.
— Quero só ver o outro aceitar um vagabundo como você!
Mas e se aceitasse?, era o que ele se perguntava de noite. Sam ficaria sem um
ator principal – e o maldito Shakespeare ganharia um trunfo. Por outro lado, dizia a
si mesmo, suas peças eram melhores que as do sujeitinho, e ele duvidava que qualquer
outra pessoa aguentasse Ben por muito tempo. Então o irmão voltaria a encenar aquelas
atrocidades que fazia antes de Sam torná-lo famoso. Eram as palavras de Sam que
extraíam suspiros e lágrimas do povo londrino; o irmão não seria nada sem elas. Já
atores podiam ser encontrados às pencas. Se ao menos se estabelecesse o suficiente como
um dramaturgo, ele poderia contratar quantos quisesse.
Ou melhor – poderia atuar em suas próprias peças, e Ben que fosse para o inferno.
Mas para isso ele precisaria de segurança. Para isso, precisaria de um patrono.
*
— Não vejo seu irmão entre nós — comentou o criado de lorde S.,
espiando a companhia reunida na porta dos fundos da mansão. — Ouvimos
falar tanto do jovem Ben.
Claro que ouviram, pensou Sam.
— Ele chegará em breve — assegurou com tanta confiança que os
colegas ao redor não puderam deixar de apreciar a atuação. — Ben… não
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gosta de ser visto antes das apresentações. É para… aumentar o suspense.
— Afinal, pensou ele, quem gostaria de saber que o rei no palco é um vagabundo
inútil na vida real?
— Hm — disse o criado, pouco convencido. — Vocês sobem ao palco
em duas horas.
— Será uma honra.
O homem partiu e ele se virou para os atores, que o olhavam com
uma pergunta silenciosa.
— Johnson — Ele apontou para um rapazinho que interpretava os
papéis femininos. — Vasculhe cada taverna dessa cidade e traga meu irmão
pra cá.
— E o que a gente faz enquanto isso? — perguntou James.
— Enquanto isso — afirmou Sam sombriamente —, nos preparamos.
O espetáculo tem de continuar.
Algum tempo depois, Johnson voltou esbaforido.
— Senhor, desculpe, senhor! Eu passei em todos os locais favoritos
dele, mas nada. Em uma taverna, disseram que ele tinha partido para uma
apresentação, então acho que estava vindo pra cá?
Como que seguindo a deixa, a porta se abriu para revelar um
Ben obviamente bêbado. Ele ignorou todos os presentes exceto Sam,
cambaleando até ele com as pernas trançadas e abrindo um sorriso.
— Cheguei, irmão.
*
— Nós vamos nos apresentar — Sam informou à companhia — para o
conde de S.
Uma dúzia de rostos o encararam, a maioria inexpressivo, só um deles se erguendo
lentamente com o ar de uma tempestade. Ben se inclinou para a frente sobre o barril em
que se sentava.
— Por quê?
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— Porque ele é rico — respondeu Sam — e pode se tornar nosso patrono.
O irmão bufou.
— Não precisamos de um patrono! O teatro está cheio toda noite. Eu sou mais
do que suficiente.
James, encostado na parede, lançou para Sam um olhar que aconselhava paciência.
Sam limpou a garganta e apertou as mãos. Falou para o grupo de modo geral.
— O favor de um nobre vai mudar nossas vidas. Faremos parte do seu séquito,
encenaremos peças para seu círculo íntimo, teremos luxos inimagináveis e o respeito da
corte. Nada mais de ensaiar cinco peças ao mesmo tempo para um público que nunca
está satisfeito e sempre quer mais. Só há vantagens.
A questão era muito simples: ter um teatro e espectadores pagantes era muito
bom, mas havia paragens mais verdes a serem conquistadas. Ben podia se deliciar com
a paixão do povo, mas Sam sonhava mais alto. Não se importava com o tamanho das
plateias, mas com a sua qualidade. Nos momentos livres, já rabiscava o desenho do seu
futuro brasão. Se até os Shakespeares conseguiram um título de nobreza, porque não os
Winstons?
— Foda-se — respondeu Ben sucintamente. — Eu não preciso me apresentar
pra nenhum nobre metido a besta. Faço o que faço para o povo.
— Você faz o que faz — retrucou Sam, esquecendo-se de manter a calma —
porque eu mando. E vai se apresentar pra quem eu disser.
Ben, com a eloquência costumeira, virou uma mesa, chutou um barril e saiu
batendo a porta.
— Muito bem, então — disse Sam, esfregando as mãos. — Vamos começar.
O lorde S. tinha recentemente se tornado um favorito da corte e queria uma peça
que enaltasse suas recentes vitórias navais contra os espanhóis, a fim de imiscuir-se cada
vez mais no círculo próximo da rainha. Sam não tinha problema algum em criar uma
história encomendada – afinal, era o que fazia indiretamente sempre que escrevia para
convencer o público a ir ao seu teatro. O assunto, ademais, era uma especialidade sua
após seu tempo no mar.
Assim que começou a escrever, sentiu aquele impulso que às vezes alça voo nas
almas criativas e as deixa saber que estão criando algo de valor. Usou fontes diversas
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para compor a história de um capitão romano (o Império sendo uma inspiração favorita
entre a nobreza inglesa) que arrasava os mares com sua destreza, estratégia e bravura –
mas também se inspirou em suas próprias lembranças de marujo, que imbuíram a peça
com uma dose de realismo que nenhum outro dramaturgo seria capaz de atingir.
O papel era dramático, heroico e entoava algumas de suas melhores falas. Assim
que escreveu o solilóquio, soube que tinha alcançado seu ápice com o personagem. Soube
também que Ben jamais resistiria a interpretá-lo.
O irmão apareceu em uma manhã quando ele estava no palco do teatro.
— “Cidadãos romanos!” — exclamava Sam, enlevado pelas próprias palavras,
gesticulando para espectadores imaginários. — “O oceano temível deseja nos segurar,
mas a coragem dos homens cortará os ventos das adversidades...”
— O que é isso? — cortou Ben, tão alto que o teatro vazio ressoou com as
palavras.
Sam virou-se calmamente.
— A peça que você não quer encenar.
Ben fez uma cara de limão azedo.
— Eu vou encenar, sim!
— Mas você disse que não queria.
— Agora eu quero.
— Pena, pois eu vou fazer o personagem principal.
— Só mijando sobre o meu cadáver! — esbravejou Ben, com o rosto vermelho. —
Eu sou o ator principal, o papel é meu!
Sam revirou os olhos.
— Se insiste — ele fingiu ceder, dando de ombros. Mas sentiu uma decepção real
ao dizer as palavras, embora estivesse apenas tentando manipular o irmão. Por alguns
momentos, sentira que poderia mesmo ser o ator principal. Seu antigo sonho ergueu a
cabeça do leito onde jazia adormecido desde que voltara para casa.
Deixou para lá. O importante era conseguir um patrono, então organizou um
regime de ensaios mais puxado que nunca. Em primeiro lugar, todos foram obrigados a
ler a peça inteira e não apenas seus papéis, com as deixas para as próprias falas – o que
ninguém gostou muito pois dava muito mais trabalho. Sam teve que ler a peça inteira
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com Ben porque não confiava nele para fazer o trabalho. Ben achava que o melhor jeito
de fazer as coisas era o seu.
Sam também, mas no seu caso era verdade.
Gastou uma pequena fortuna com o figurino, que precisava parecer faustoso entre
os nobres para que não fizessem um papel ridículo. O luxo dos tecidos apaziguou
Ben ainda mais, dado que o irmão adorava se fantasiar quase mais do que atuar. A
tempestade inicial parecia estar passando. Ben até apareceu para a maioria dos ensaios
e, embora nunca entregasse tudo de si nesses momentos (achava uma perda de tempo
atuar para um teatro vazio), já mostrava que seria impressionante em cena.
Tudo prometia uma peça que não só seria encenada para o conde S., mas iria
mais longe ainda. Sam pretendia imprimi-la o quanto antes, pois já não tinha dúvidas
de que era um clássico atemporal.
Na noite anterior à apresentação, reuniu todos.
— Não posso enfatizar o suficiente quão importante é essa oportunidade — disse
ele, e coisas mais nesta veia. Então, em sua empolgação, soltou uma observação pela
qual pagaria caro: —Vocês são a minha companhia teatral. Não me envergonhem.
*
Nem em seus momentos mais sombrios, nem em suas discussões mais
acirradas, Sam sentira-se pronto a matar o irmão. Isso acabava de mudar.
Ben obviamente não estava em condição de subir ao palco. As
experiências anteriores com um Ben recém-saído da taverna foram fiascos
retumbantes que receberam as vaias do público e às vezes até exigiram um
reembolso. De jeito nenhum Sam permitiria que o irmão se pusesse diante
do conde de S. naquele estado.
— C-como assim? — Ben soluçou. — E-estou ótimo!
— Mal se mantém de pé, seu cretino! — rosnou Sam. — E agora,
fazemos o quê? Maldito, desgraçado, eu... — Então a solução apresentouse claramente. Parecia, na verdade, que o destino o levara até ali. Afinal, ele
era o único que sabia todas as falas. — Eu farei o papel principal.
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— Você? — riu Ben.
Foi a última gota. Sam olhou para George, o carregador de aparatos
e segurança do teatro.
— Tire-o daqui — ordenou.
— Não toque em mim! — exclamou Ben enquanto o homem, uma
montanha acostumada a refrear dezenas de espectadores furiosos querendo
um lugar no teatro, se aproximava dele. — Essa companhia é minha!
George imobilizou-o sem dificuldades e começou a arrastá-lo,
chutando e berrando, para fora da mansão. Sam assistiu à cena imóvel, seus
pensamentos ocultos por trás dos olhos impassíveis.
— Tem certeza, chefe? — perguntou James quando o silêncio se
assentou.
Mas Sam nem ouviu – tinha um papel para interpretar.
Os aplausos educados da plateia do conde de S. logo ficaram dispersos
ao perceber que o ator principal, o famoso Ben Winston, não estava entre
eles. Se a insatisfação da plateia ficou clara para a companhia, Sam nem
notou – estava perdido em seu momento de glória.
E deve-se dar crédito a ele: certamente havia atores piores. Logo
conquistou a atenção do público e a segurou bastante bem, sentindo que
a peça caminhava para um final impactante – pelo menos até uma voz
interromper os atores e causar um burburinho na plateia.
Sam virou-se bruscamente. Ben estava encarapitado em uma janela –
como subira até ali? – e apertava um dedo grosso contra o vidro, exclamando
palavras abafadas contra o ator principal que fizeram a plateia murmurar
escandalizada.
— Mas o que é isso? — perguntou o conde de S., erguendo-se do seu
assento e ordenando seus homens a removerem o invasor.
Dizer que Sam se distraiu não faz jus ao seu estado de espírito. A glória,
que estivera ao seu alcance poucos segundos antes, esvaiu-se em uma
nuvem de confusão e ódio. À medida que os gritos de Ben ficaram
inaudíveis pela segunda vez, a plateia se acalmou e virou-se para o palco.
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Sam pigarreou. Certo. O espetáculo precisava continuar. Não era a
primeira vez que ele seguia em frente após alguma explosão de Ben.
Exceto que dessa vez não conseguia se lembrar da próxima fala.
Olhou em desespero para James, que improvisou alguma coisa, e aos
poucos conseguiu retomar o fio da meada, mas sem a confiança que tivera
antes – a confiança que o papel precisava para funcionar. Se antes sentia a
encenação decolar, agora experimentava na pele sua queda vertiginosa. Os
aplausos foram consideravelmente hesitantes ao final e ele saiu do palco
tremendo.
Não precisava permanecer para ouvir o que o conde de S. pensava
sobre a apresentação.
Saiu em disparada. De alguma forma, pressentiu que Ben não estaria
em nenhuma taverna ou bordel. Não, sabia exatamente onde encontrá-lo:
no teatro.
Ele estava atrás do palco, destruindo cadeiras e acessórios, pisoteando
figurinos e rasgando os manuscritos de Sam com as próprias mãos.
Sam não perdeu tempo com palavras – com um grito incoerente,
saltou sobre o irmão e deu-lhe um soco na cara.
Os dois caíram em um emaranhado de membros, dedos procurando se
enfiar em olhos e pés chutando contra pés. Grunhidos saíam das bocas junto
a xingamentos esparsos. Sam levou um soco no estômago. Ben teve a cabeça
batida no chão. Objetos e papéis voaram entre os dois e foram usados como
armas. Sangue espirrou de bocas e narizes, braços foram torcidos, pele nua
foi mordida. Em um canto distante da mente, Sam finalmente entendia por
que Ben gostava tanto de se envolver em brigas: aquilo era muito bom.
Até que não era mais.
— Eu te mato, desgraçado — Sam prometeu, com a respiração
entrecortada, quando Ben segurou um candeeiro acima da pilha de seus
manuscritos: todas as peças que a companhia tinha encenado nos últimos
anos, todos os rascunhos de peças futuras, tudo aquilo que ele sonhava ver
reunido e impresso um dia. O trabalho de sua vida.
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Ben abriu um sorriso vermelho.
Sam viu o movimento desenrolar-se lentamente, como se o próprio
tempo estivesse chocado demais para se mover: o arco da chama conforme
Ben girava o braço e estourava a lâmpada sobre a mesa; os cacos de vidro
voando pelo ar; o fogo lambendo papel e madeira da mesa, depois a madeira
do piso, depois a das paredes.
Talvez construir um teatro todo de madeira não tivesse sido a melhor
das ideias.
Eles se encararam, ofegantes, enquanto absorviam a inevitabilidade
do que acontecia. Por um segundo, ambos pensaram que não queriam que
acabasse assim.
Então o momento se rompeu e restava apenas fugir ou arder. Sam
ainda conseguiu dar uma cotovelada no irmão enquanto ambos corriam
até a porta e escapavam das chamas, emergindo em uma rua onde gritos de
alerta já soavam. Enquanto a população se agitava ao seu redor, organizando
uma resposta à tragédia ou apreciando o espetáculo, Sam e Ben Winston
passaram os últimos momentos juntos assistindo a seus sonhos queimarem.
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1
O vento que se coava pela abertura quadrada na parede soprava os longos
fios dourados, confundindo-os com o linho maduro que vinha de soprar lá
fora. Era compreensível a confusão do vento: a figura a quem pertenciam
os cabelos estava tão imóvel que nem parecia uma coisa viva. A ama, com o
pequeno Sviatoslav no colo, a olhava de quando em quando com ar assustado.
Os olhos claros de Olga, que sempre foram um muro, impedindo os
estranhos de desvendar o que lhe ia na alma, agora estavam vítreos, pregados
na parede, mas continuavam cumprindo bem a mesma função. O gelo dos
olhos barrava o caminho do incêndio que consumia seu interior nos últimos
dias, mas as pessoas ao redor conseguiam sentir que algo estava errado, e,
apesar das tentativas da babá de aquietá-lo, o principezinho choramingava
e resmungava, incomodado com a imobilidade de sua mãe.
Com um longo suspiro, Olga encerrou seu estado meditabundo – por
ora – ao ver um ancião de estatura média e ainda vigoroso adentrar sua cabana.
— Senhora, eram verdadeiros os boatos — disse ele, sem palavras introdutórias,
curvando a cabeça de maneira respeitosa. — Eles vieram. Acabam de chegar.
— Ora, ora — murmurou ela, tranquila, desviando os olhos de seu
interlocutor para a parede novamente. — Duvidei até o último instante
que tivessem tal desfaçatez.
— A senhora pretende recebê-los? Ou devemos colocá-los para correr?
Olga virou o rosto duro para ele, como se pela primeira vez o notasse ali.
— Vamos recebê-los dignamente, Oleg. Dignamente.
*
Apenas a parte superior do busto do emissário era visível por cima da
taça de vinho. Ele discursava e pilheriava como se não houvesse amanhã.
Ou melhor, como se o ontem não houvesse ocorrido. Como se o sangue
de Igor nunca tivesse tocado o chão, graças às espadas deles.
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Olga baixou os olhos do falante drevliano para sua taça dourada. O
vinho que a enchia até as bordas, intocado, novamente evocou o sangue de
Igor. Seu Igor. Seu marido amado e senhor de toda a Rus. Não, ele não era
um homem fácil, mas ela o amava. Era muita insensibilidade. As cinzas de
Igor mal tinham se misturado ao restante do pó, nem sequer se realizara a
trizna em sua homenagem ainda, e já vinham... inacreditável.
— ...e por isso, nosso grande Príncipe Mal entende que essa seja a
melhor forma de encerrar as desavenças — concluiu o emissário, com
uma reverência. — Vossa beleza, senhora, já chegou aos ouvidos dele, e
o Príncipe consideraria grande honra conceder-lhe sua proteção e abrigo.
Olga permanecera muda durante todo o arrazoado do enviado de
Mal. Fungou brevemente, e essa foi sua única réplica, de início. Sim,
Mal não inovara: esses eram os costumes, mas o que o fazia pensar que
ela aceitaria tais condições, como uma qualquer? Ela não precisava da
proteção dos drevlianos. Sabia bem se defender. Tinha a seu dispor a
drujina, o conjunto de nobres que agora a encarava em expectativa, e que
aceitara seu senhorio, na qualidade de regente, enquanto Sviatoslav fosse
jovem demais para reinar.
Se Mal achava que ela, Olga, senhora da Rus de Kiev, correria como
um pássaro assustado para o abraço do assassino do seu marido, colocando
em risco a futura sucessão de Sviatoslav, ele só podia estar delirando. Que
parasse de tomar seu vinho verde, não lhe estava fazendo bem.
Porém, quando o emissário indagou, após vários minutos de silêncio,
“qual a sua resposta, senhora?”, Olga não disse nada disso.
— Eu preciso pensar — ela emitiu, tranquilamente. — São muitas
questões a considerar. Amanhã darei a resposta.
E, após tais palavras, levantou-se e se retirou, deixando que o banquete
continuasse. Com um aceno discreto do dedo, chamou o mesmo Oleg que
viera à sua casa naquela manhã, e o velho escapou-se discretamente, ante
o olhar de urgência de sua senhora.
Um dos outros nobres da drujina, apercebendo-se dessa manobra,
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cuidou de distrair a atenção dos drevlianos servindo-lhes mais uma rodada
de vinho e mandando que a música soasse, para abafar qualquer indício
dos distantes sussurros de Olga.
*
Estavam sendo sacudidos. A sensação era de que suas cabeças se
agitavam. O corpo inteiro, na verdade. Como era horrível a ressaca do
vinho verde! Mas não, espere. Estavam de fato sendo sacudidos.
Um dos emissários drevlianos colocou a cabeça para fora da ladiá, por
cima da amurada, e se surpreendeu por não encontrar o rio logo abaixo.
O barco saltitava nos ombros de dezenas de kievanos dos mais fortes. O
emissário louro gritou, acordando os outros; alguns ele teve até que estapear
para que despertassem, pesados do vinho. Demoraram um instante para
entender o que acontecia; isto é, que estavam sendo carregados. O motivo e
o destino permaneciam incógnitos. Eles começaram a gritar, questionando
os carregadores, que se mantiveram em silêncio.
Toda a população se amontoava pelas ruas da cidade, observando
a procissão em silêncio, um ar zombeteiro na maioria dos rostos. Os
drevlianos se viram levados de volta para a residência real, em cujo quintal
um gigantesco e profundo fosso fora aberto.
E lá foi lançada a ladiá.
Os homens, atordoados, nada entendiam. Até que terra começou a
cair sobre suas cabeças. Aterrorizados, eles despertaram de vez. Alguns
tentaram escalar as paredes do fosso, mas, para um buraco feito às pressas,
aquele era bem inescapável.
A terra já cobrira o barco e chegava à cintura dos emissários quando
uma sombra feminina se recortou contra o luar lá em cima.
— Agrada-lhes essa honraria? — Ouviu-se a voz cortante de Olga,
recheada de zombaria. Ela se debruçava sobre o buraco, as mãos apoiadas
nos joelhos, os cabelos louros quase roçando o chão sujo.
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— É-nos mais amarga que a morte de Igor! — gritou um dos emissários.
— Senhora, por favor, tenha compaixão! Liberte-nos!
Os outros drevlianos juntaram a essa as suas súplicas. Olga meramente
se endireitou, dando as costas à cova.
— Enterre-os — determinou, dirigindo-se ao guarda mais próximo,
antes de voltar para dentro de casa.
2
“Não eram dignos”, foi a única explicação oferecida por Olga na
tabuleta que enviou a Mal, o Príncipe dos drevlianos, contando o ocorrido.
“Mande nobres, se desejar”.
O louro Mal irou-se e espumou, mas seus conselheiros convenceramno de que a aliança era necessária, questão de segurança, os russos eram
mais fortes... E uma nova delegação foi preparada e enviada.
Era difícil ser digno, para os padrões da regente de Kiev.
Não bastava serem os mais nobres entre os drevlianos, ela exigia que
estivessem limpos, antes de recebê-los.
Já fazia muito frio naquela época do ano para um banho no rio, então
a delegação foi conduzida a um bânia, uma sauna, a fim de expurgarem não
só a sujeira do caminho como, com a ajuda das vassourinhas de plantas,
também os maus espíritos e vibrações colados a seus couros velhos.
Fechados no banho, reclamavam baixinho entre si sobre a missão
desagradável. Certo receio também os cobria, porquanto a vassourinha
não ajudava a expurgar da memória o que ocorrera à delegação anterior.
Por via das dúvidas, tinham vindo por terra. Mais desgastante, sim, mas
não haveria barco para Olga enterrar em cima dos restos ainda quentes dos
outros emissários.
No fim das contas, o banho até que se mostrou agradável. Os corpos
foram amolecendo, as angústias se dissolvendo no vapor. O pequeno grupo
de homens se sentia relaxado e até mais confortável com sua incumbência.
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Talvez Olga não fosse uma má senhora, quando viesse a se casar com
Mal. A sauna não lhes parecia mais uma exigência tola, mas uma atenção
de extrema gentileza. Ainda mais quando a própria Olga se aproximou da
cabana para perguntar se estavam bem.
— Está bom assim? Não preferem um pouco mais de calor? A noite
está bem fria.
Responderam-lhe — com mil adjetivos — que não, estava tudo
maravilhoso. Mas ela, aparentemente, não ouviu. A temperatura foi
aumentando e aumentando na sauna. Então um dos nobres abriu seus
olhos amolecidos, e não conseguiu abafar um grito de horror.
Chamas lambiam as paredes; os cantos mais próximos do teto já
estavam enegrecidos.
— FOGO! — gritou, despertando seus colegas do torpor.
Risos ecoaram do lado de fora. O dela inclusive. Deixando as toalhas,
os homens correram nus para a porta, passando a esmurrar e arranhar
com toda força a madeira sólida. Sem resultado. “Olga! Olga!”, gritavam,
desesperados, “Deixe-nos sair!”
A jovem Olga ouvia tudo do lado de fora, sem emitir palavra, a postura
impecável, os cabelos louros tornando-se ruivos com o reflexo do fogo, tão
próximo. Seus olhos de gelo, fitos nas chamas, também se avermelhavam,
revelando o ardor que ocultavam.
Mais uma pedra, mais um tributo no túmulo de Igor. Nova
demonstração do seu poder, para os drevlianos e para os russos. Certamente
isso extinguiria qualquer pretensão dos drevlianos de tomar seu governo
daquele modo estúpido. Núpcias... como tinham ousado pensar que ela
cairia na armadilha?
Olga observou Sviatoslav brincando no colo da ama, completamente
alheio ao que se passava no momento, ao que já tramavam contra ele em tão
tenra idade e ao que sua mãe, desde já, precisava fazer para assegurar-lhe o
trono que era dele por direito. Muito bem, era bom que nada soubesse. A
jovem loura se aproximou da babá e tomou o filho nos braços.
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— Cuidem para que o incêndio não se espalhe — instruiu, antes de
dar as costas à fogueira de avantajadas dimensões e tomar o rumo de casa.
– Limpem os restos. E mantenham-me prevenida sobre qualquer tentativa
de represália.
3
Não houve represálias. Se Mal se retorceu como um porco ao
receber a notícia da eliminação da segunda delegação, fez isso no silêncio
de seus aposentos; oficialmente, porém, teve que engolir a afronta. Não
havia alternativa: os drevlianos não estavam em condições de se sublevar
novamente.
A pretensão de aliança pelo casamento foi definitivamente derrubada e
houve silêncio entre kievanos e drevlianos. O tempo, todavia, marchou, e chegou
a hora de realizar a cerimônia fúnebre — a trizna — de Igor, filho de Riurik.
Era preciso despedir sua alma com cantos e danças e banquetes e alegria.
O problema é que o corpo estava em terreno drevliano.
O jejum de comunicação teria que ser rompido.
No dia marcado, o monte fúnebre sob o qual repousavam as cinzas do
ex-governante russo se agitou ao som dos tambores e cornetas e cítaras dos
eslavos que chegavam em suas melhores roupas para prestar homenagem
ao falecido. Vieram muitos, muitos kievanos.
Olga, na frente, brilhava em beleza, a túnica branca toda bordada de
pérolas, assim como o acessório que lhe cobria os cabelos louros. Também
os nobres da drujina, jovens e velhos, vinham em perfeita gala e com as
armas no cinto; apesar de ser praxe em tais cerimônias, o detalhe encheu
de receio os moradores locais que espiavam de longe.
Os drevlianos vieram e foram se acumulando, quietos, nos entornos do
local do funeral. Também carregavam suas armas; não sabiam o que Olga
pretendia. Ela, de início, os ignorou. O bezerro de três anos foi sacrificado,
depois outros dois animais. Olga, Sviatoslav e os sacerdotes assistiram
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do topo do montículo às simulações de combate que ocorriam abaixo,
fazendo alusão à coragem do morto e buscando ajudá-lo a se estabelecer
no submundo. O sol já declinava quando chegou a hora do banquete e,
pela primeira vez, o rosto de Olga se voltou para o lado dos drevlianos.
— Comam conosco — convidou ela em voz alta, lacônica. —
Participaram da morte dele, que participem também de sua despedida.
Quietude. Ninguém acreditava na sinceridade do convite. Olga suspirou
longamente. Desceu da pequena colina, erguendo as próprias vestes para que
não arrastassem no chão, e foi até uma das servas lá embaixo. Pegou um odre
e mandou que a serva a seguisse com duas taças. Andou até o drevliano mais
próximo, serviu duas taças de vinho, e, graciosamente, entregou uma a ele, pegando
a outra e sorvendo a bebida para demonstrar que não estava envenenada.
Ainda hesitante, o drevliano a imitou, recebendo um sorriso de
encorajamento.
— É justo que participem. Nada disso seria possível sem vocês — ela
acrescentou, em um tom calmo em que a ironia se ocultava bem fundo. —
Assim podem ver que fazemos bom uso do vosso tributo.
A verdade é que o cheiro da gordura do novilho e dos outros animais
sacrificados, dos pães frescos, do mel e todos os pratos do banquete era
por demais apelativo para pessoas que tinham permanecido de pé e alertas
o dia inteiro, montando guarda.
Os aldeões aceitaram o convite de Olga e foram comer.
Parecia o fim harmônico e belo de uma inimizade. Talvez o problema
estivesse em Igor mesmo. Olga, pelo jeito, era razoável. Dura, mas razoável.
Não exporia seu povo a sacrifícios e matanças desnecessárias. A música era
alegre, a comida e a bebida, deliciosas. Estava tudo bem.
Proporcionalmente, porém, os russos bebiam muito menos. A cada
taça que enchiam para si, despejavam três para o drevliano que estivesse
em sua mesa. Quanta generosidade.
As estrelas começaram a ficar borradas. A música convertera-se em
um amontoado de sons indistintos. Eles riam e falavam asneiras, mas não
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importava, porque seus interlocutores eram misturas de cores e formas
disformes, de aspecto distante do humano. Olga os observava, seu
comportamento progressivamente tolo; alguns despencavam dormindo.
Estavam no ponto.
Ela se pôs de pé.
— Irmãos! — gritou a regente, atraindo a atenção dos russos e até
a dos drevlianos que ainda estavam despertos. Quando todos os olhos
abertos estavam fitos em seu rosto de pedra, no topo do montículo, Olga
convocou: — Coroemos a trizna com um último ato em honra do grande
Igor Riurikovitch! — E fez um gesto em frente ao pescoço, como se o
cortasse.
Cinco mil drevlianos caíram naquela noite.
4
A guerra não podia ser evitada. Não havia mais jeito de ignorar, relevar,
botar panos quentes. E como a guerra não podia ser evitada, Olga decidiu
que era melhor tomar a iniciativa antes que a outra parte o fizesse.
Os exércitos kievanos cercavam Iskorosten, capital do reino drevliano.
Não avançavam; Olga conduzia a guerra como conduzia a vida: com
paciência. Aguardando o momento certo. Mas mesmo a paciência dela estava
se esgotando. Os drevlianos resistiam. Por um ano. Como ousavam? Eles
eram mais fracos. Como ousavam resistir? Já tinham provado do poder dela
várias vezes; seriam mais espertos se curvassem os pescoços, reconhecessem
sua superioridade, e restabelecessem os tributos voluntariamente.
Talvez então ela fosse clemente.
Talvez.
Mas, resistindo, eles não lhe deixavam escolha a não ser demonstrarlhes, de uma vez por todas, com quem estavam lidando.
De uma elevação próxima, Olga contemplava a cidade. Imóvel e
silenciosa, como gostava de ficar. Seus olhos, porém, estavam atentos como
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os de uma águia, e nada havia de imóvel em sua mente. Ela estudava cada
canto do muro e da fortaleza, todas as brechas por onde seus homens já
haviam tentado entrar, sem sucesso. Iskorosten parecia inatingível. Não
havia como invadi-la pela água; por terra, até agora, não tinha dado certo.
Como provar aos drevlianos que os russos estavam tão alto acima deles
quanto um voo de águia? Aliás, quem dera seu exército fosse, de fato,
feito de águias, assim poderiam adentrar a cidade pelo ar — ela cogitou,
observando uma ave que planava sobre a cidade, na distância.
E então se levantou.
Uma vez mais, uma delegação foi enviada à porta da cidade. Olga ia
junto, numa carreta recuada.
— Até quando pretendem resistir? — bradou o arauto, junto às portas
da cidade. — Ou pretendem morrer de fome, por não concordar em pagar
o tributo? Nas vossas cidades tomadas, as pessoas há muito tempo já podem
cultivar os próprios campos.
Mais de uma voz respondeu de dentro.
— Pagaríamos tributo alegremente, mas ela quer se vingar pelo marido
falecido.
Antes que o arauto respondesse, a própria Olga se aproximou do
portão. Arqueiros a cercaram, para protegê-la de um ataque repentino.
— Eu já me vinguei por meu marido duas vezes, quando vocês vieram
a Kiev, e a terceira, quando vim realizar a trizna pelo descanso dele. Não há
mais do que me vingar. Quero somente receber de vocês algum tributo e
assim faremos as pazes e voltarei para casa.
Silêncio dentro dos muros. Então veio a pergunta:
— O que quer de nós? Ficaremos satisfeitos em entregar cobre e peles.
— Vocês não têm cobre nem peles agora, eu sei. Não preciso receber
muito; dê-me cada casa três pombas e três pardais. Não quero impor um
jugo pesado a vocês, como meu marido fez, por isso peço pouco. Vocês já
estão esgotados do sítio; basta que me deem essa oferta simbólica.
Pareceu bem aos drevlianos. Fazia sentido: pássaros para o sacrifício,
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exatamente três... Soava exatamente como uma oferta de paz. Se apaziguavam
os deuses com tal oferenda, por que não apaziguar Olga?
E os pássaros foram.
Mas os pássaros voltaram, cada um para o seu dono. Voltaram com
presentes bem característicos de Olga: cada par carregava em seu rabo
uma tocha ardente. Os pardais se espremiam sob o beiral do telhado, e
ante os engasgos de seus donos — aqueles que ainda estavam acordados
— incendiavam tudo por onde passavam.
E, da colina, Olga contemplava o espetáculo. A mesma pose de estátua,
a mesma espinha erguida, os mesmos cabelos soprados de leve pelo vento,
o mesmo príncipe criança brincando alheio por perto. Seus olhos, porém,
não perscrutavam seu interior dessa vez, mas o resultado de seus atos.
Iskorosten ardia. As pessoas que tentavam fugir da cidade eram mortas
ou capturadas pelo exército de Kiev. Agora sim eles sabiam quem era
Olga. Nunca mais ousariam desafiá-la e à dinastia Riurikovitch — nem os
drevlianos, nem os outros povos tributários... e nem os russos.
Ela podia descansar e governar.
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NOTAS
A Rus Kievana, também conhecido como Rus de Kiev, foi uma federação frouxa
de tribos eslavas do leste europeu que durou dos séculos IX ao XIII, governada
pela dinastia Riurikovitch. Os povos modernos da Rússia, da Ucrânia e de Belarus
reivindicam a Rus de Kiev como seu ancestral cultural.
Igor Riurikovitch foi o filho e sucessor de Riurik, fundador do Principado de Kiev.
Era de origem varegue, um povo da Escandinávia, vikings de rio que transitavam pelas
terras eslavas. Igor governou a Rus de Kiev de 912 a 945 d.C.; diz-se, porém, que o
país teria sido controlado por um regente a maior parte desse tempo, e o príncipe
só teria reinado de fato de 941 até sua morte em 945, assassinado pelos drevlianos
quando foi cobrar tributos que eles deviam.
Olga Prekrassa, ou Olga, a Bela, foi a primeira ou principal esposa de Igor Riurikovitch
e mãe do seu sucessor, Sviatoslav. Originalmente, chamava-se Helga e presume-se
que era de origem escandinava, mas nascida em Pskov, na própria Rus de Kiev. Foi
rebatizada de Olga pelo tutor do príncipe Igor, com quem teria se casado aos dez
ou doze anos de idade. A história mistura-se a várias lendas, dentre as quais a das
quatro vinganças contra os drevlianos, escolhida como tema deste conto. Há mais
de uma fonte histórica que sustenta a veracidade desses episódios, mas há pequenas
contradições entre elas, e os historiadores de regra desconfiam do que foi escrito
naquela fase da Idade Média. Olga governou muitos anos depois da morte de Igor,
inclusive depois que seu filho Sviatoslav assumiu nominalmente o governo. Ela se
converteu ao cristianismo em 956 d.C., quando o país ainda era pagão, rebatizando-se
de Elena, nome com que foi canonizada posteriormente. Aparentemente, tinha boas
relações com o Império Bizantino. Morreu em 969 d.C.
Os drevlianos eram um povo eslavo que, entre os séculos VI e X, habitou os territórios
da Polesia e da margem direita do Rio Dnieper, na Ucrânia. Seu nome deriva de древо
(drevo), “madeira”, porque moravam embrenhados na floresta.
Drujina era o exército dos príncipes de Kiev. Provavelmente vem da palavra друг
(drug), que significa “amigo”. A drujina tinha tanta importância quanto o próprio
príncipe, já que ele precisava de força bélica tanto para a manutenção da ordem
interna, quanto para as batalhas com outros povos. Os drujínniki eram os soldados
do exército real, sempre preparados para a luta, e os conselheiros do príncipe.
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Trizna era uma fase dos rituais fúnebres dos povos pagãos eslavos que consistia
de canções, dança, banquetes e apresentações militares em honra do falecido. A
trizna acontecia perto do local onde estava enterrado o morto. O nome trizna vem,
presumivelmente, de три (tri), que significa “três”, e acredita-se que tenha surgido
como referência aos sacrifícios de três tipos de animais — um deles, um novilho de
três anos — realizados em tais rituais, simbolizando os três mundos: o celestial, o
terreno, e o inferior.
Ladiá era um barco a vela tradicional na cultura eslava que podia ser usado no rio ou
no mar, tanto em expedições militares quanto nas civis. Se assemelhava aos barcos
vikings.
Bânia é uma espécie de sauna muito popular na cultura russa e na finlandesa até hoje.
Existem até bânias para a família inteira. Tais saunas funcionam tradicionalmente
numa cabana de madeira; antigamente, construíam essa cabana debaixo da terra às
vezes, para que o frio não chegasse lá. Acontece de alternarem sessões no bânia com
momentos rolando na neve, para se acostumar com a mudança brusca de temperaturas;
acreditam que o choque térmico fortaleça a saúde. Entre os acessórios para o bânia
há uma vassourinha feita de ervas que usam para golpear levemente o próprio corpo,
estimulando a circulação.
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Dê-me Notícias

— “EXTRA! EXTRA! Tratado de paz pode dar fim à Grande Guerra!”
É só isso que você deve dizer, é tão difícil assim?
Sim, é difícil. Nunca ouvi esse tal de “tratado”. Parece aquele trava-língua dos
“trigres tristes” — já errei de novo.
— EXTRA! EXTRA! Tarado de paz pode dar fim na Guerra grande!
EXTRA! Compre o seu Gazeta de Notícias! O melhor jornal do Rio!
— Dê-me um desses, garoto — disse o sujeito gordo com suor embaixo
das axilas e cheiro de cachaça. — E não é “tarado”. Diz-se tra-ta-do. Pelo
menos não é uma notícia sobre a tal da Espanhola. Não gasto um tostão
em um jornal com uma gripezinha na capa! Tome, podes ficar com o troco.
Não vá gastar com bobagens.
Quantas moedas! Ontem eu tinha 12 tostões. Vou perguntar para mamã hoje à
noite quanto isso vai dar. O mercador me disse que com vinte já consigo comprar um
presente bem bonito! As outras crianças já começaram a passar por aqui e a escola
está aberta. Já deve estar quase na hora da minha amada passar! Um dia eu vou ter
mil tostões! Melhor, infinitos tostões! Aí posso comprar uma daquelas roupas que os
abastados usam e andar ao lado dela de mãos dadas. Vou ficar mais bonito até que o
pai dela e todos vão me olhar com inveja!
— EXTRA! Ta… Tra-tado de paz pode dar fim pra Guerra grande!
Aí vem ela! Minha barriga ficou fria de novo. Um frio que vem de dentro e sobe
até as bochechas, que queimam. Antes eu até achava que estava doente. O senhor da
farmácia disse que o amor pode ser uma enfermidade, às vezes. Acho que eu tenho
enfermidade. Tomara que eu não esteja espanholado! Sempre que eu ouço alguém dizer
“fulano está espanholado”, essa pessoa nunca mais aparece. Ela está chegando com o
pai! Linda como todos os dias. Diga algo, diga algo!
— EXTRA! Paz pode dar fim para Grande Guerra! EXTRA! EXTRA!
Senhor, já viu que a Guerra vai acabar? Não? Então ande logo e pegue um!
Por que não leva logo dois? Tenho muitos jornais aqui. Obrigado, senhor!
Tenham um bom dia!
Mais tostões. O dia começou bom, meu bolso já pesa e minhas calças caem! Tomara
que ela não tenha visto minhas cuecas rasgadas. Acho que ela olhou para mim! Não
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consegui ver direito, pois minhas bochechas ficaram tão quentes que meus olhos tiveram
medo de encará-la. “Bom dia, senhorita, estás muito graciosa hoje!”, poderia ter dito.
Decorei essa frase há duas semanas, mas nunca tive coragem de usar. Na semana
passada consegui dizer até “Navio Demerara traz consigo Influenza Espanhola”, mas
não consigo dizer um “bom dia” para ela. Só preciso juntar mais tostões. Se eu tiver
um presente bem bonito, e mamã lavar minhas roupas, poderei até dizer que a amo!
“Também te amo, Mário! Vamos casar e ter filhos lindos!”
— Ei, garoto! Não te pago para ficar encarando as pessoas na rua!
Quero ouvir alguns gritos. Altos!
— Sim, senhor Luís! EXTRA! EXTRA! Tratrado de paz pode dar fim
à Guerra! EXTRA!
Será que eu disse certo dessa vez? O senhor Luís não me deu um cascudo, ou
outro olhar por cima dos óculos. Acho que estava muito ocupado encarando a senhorita
das pernas compridas. Será que ele também fica com a barriga fria quando ela passa?
Duvido. Única enfermidade que ele deve ter é mão-de-vaca! Vende tantas revistas e
livros nessa banca que já deve ter mais de mil tostões! Um dia o vi abrir a carteira e
entregar tudo que tinha para um policial. Se ele tem tanto para dar, imagina o quanto
tem guardado! A mamã guarda o nosso embaixo do colchão. Quando o senhor Luís
morrer, vou poder olhar o que ele esconde embaixo do dele.
*
— “Extra! Presidente Rodrigo Alves está enfermo.” Hoje é isso, garoto.
Que presidente é esse? Eu me lembro de gritar sobre um tal de Brás. O nome
era estranho, talvez por isso o presidente decidiu ser chamado de Rodrigo. Se eu fosse
presidente me chamaria Juscelino. Muito melhor que Mário. Ninguém chama-se Mário!
Rima com armário, e “otário”. Deve ser por isso que aqueles meninos me chamam
assim. Um dia vou mostrar para eles quem é otário! Já tenho 16 tostões e vou conseguir
uma namorada antes deles!
— EXTRA! Presidente Rodrigo Alves está infêrno! EXTRA! EX... –
O cascudo veio sem aviso.
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Onde foi que eu errei?
— Garoto, acordei com a cabeça inchada de tanta dor e estou sem
paciência hoje. Enfermo, o Presidente está en-fer-mo. Tem uma enfermidade.
Está espanholado, que Deus o proteja! Acho que agora os tontos que dizem
que a gripe é mentira vão acreditar nas notícias!
Será que o Presidente também está apaixonado? Não, está espanholado! Jesus! O
que acontece se um Presidente vai para o hospital e não volta? Papá não voltou e tudo
mudou lá em casa.
—EXTRA! Presidente está enfermo! EXTRA! EXTRA! Presidente
tem enfermidade, e não é amor! EXTRA!
Será que eu cheguei mais cedo hoje? A escola ainda está fechada. E aqueles otários
ainda não passaram por aqui. Tomara que ela venha logo, amanhã é sábado e só vou
poder vê-la de novo na segunda-feira. Não vejo a hora de sentir meu coração bater mais
forte quando ela virar a esquina! E aquelas cócegas na boca do estômago.
— EXTRA! Presidente está enfermo! EXTRA! Aqui senhora, leve
este. Estava guardado à vossa espera e não tem nenhuma ponta amassada!
Obrigado, senhora. Um bom dia!
Quantos tostões! Com certeza já tenho vinte! Amanhã vou procurar o mercador e
escolher o presente mais bonito! “Comprei para você, minha amada. Um colar de ouro
e pedras preciosas.” “Oh, Mário. Como é lindo! Vamos nos casar e ter muitos filhos.
Beije-me!”.
— Senhor Luís, a que horas a escola vai abrir hoje?
— Garoto, não vai abrir. Não viste no jornal que segurou a manhã
inteira? Deixe-me ler para ti. “Com o aumento das mortes pela Influenza
Espanhola, as escolas ficarão fechadas até o fim do mês”. Muitas crianças
ficaram doentes por isso não haverá aulas por algum tempo. Seus irmãos
também não vão para a escola?
— Mamã disse que ano que vem irá procurar uma escola para nós.
Mas eu não quero, tenho que trabalhar.
— Tu deverias é estudar. Não será ninguém na vida só vendendo
jornal na rua. Já passou da hora de aprender a ler!
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Ela não virá hoje. Ela não virá até o fim do mês! Quanto tempo será isso? Se for
mais que um fim de semana, não vou aguentar. Há enfermidade pior que a saudade do
amor? Tomara que eu a encontre pelo menos nos meus sonhos. E que eu só acorde no
fim do mês! Não, antes tenho que encontrar o mercador. Ele me prometeu que faria o
presente mais belo de todos!
*
— O Rio é um vasto hospital. Essa é a manchete de hoje. Com certeza
não vais errar esta, não é?
Você se saiu muito bem vendendo jornal. Não sei o que é vasto, mas sei que o Rio
não é um hospital. Lembro de passarmos em frente a um hospital uma vez que andamos
de bonde. “Misericórdia!”, disse mamã quando o bonde começou a andar. Anda tão
rápido! Pelo menos assim a praia não fica tão longe.
— EXTRA! O Rio é um vasto! EXTRA! EXTRA! Aqui senhor, tenha
um bom dia. EXTRA! Um vasto hospital! EXTRA!
Ainda bem que eu já consegui muitos tostões. A rua está mais vazia que o normal,
e nem mesmo a mulher de pernas compridas passou por aqui hoje. Deve ser por isso que
o senhor Luís está tão mal humorado. Só a farmácia está cheia. E com filas! Espera,
eu conheço aquele homem. É ele! É o pai dela! Será que ela está por perto? Será que ela
passou por mim e eu não a vi!? Ah, como eu pude não vê-la! Malditos jornais! Se eu
pudesse colocaria fogo em todos! E na banca inteira! Talvez assim ela volte. Se estiver por
perto, com certeza virá! Se eu colocar fogo nesse prédio, ela verá o meu sinal de fumaça
de onde estiver! “Mário, querido. Vi o teu sinal e vim correndo para ver-te!”. O que o
pai dela faz na farmácia? Será que ela está enferma? Aí vem ele! “Ei! Onde ela está?
Responda agora!” Falta-me coragem para dizer essas palavras.
— EXTRA! EXTRA! O hospital do Rio é vasto! EXTRA! Um jornal,
senhor?
— Dê-me um. E entregue o de amanhã neste endereço. Tome o
dinheiro para o jornal de hoje e de amanhã. Leve o troco, deixe no portão
e não entre. Não quero que leve essa imundice para a porta da minha casa.
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Não acredito. Eu consegui! Sei onde ela mora! Se eu conseguir entrar e vê-la!
Calma minha princesa, estou indo salvá-la! Não irei largar esse endereço. Meus bolsos
furados não são confiáveis para guardar uma coisa tão importante! Preciso encontrar o
mercador, será que ele irá passar por aqui hoje?
— Senhor Luís, por que há tantas pessoas na fila da farmácia?
— Tirou o dia para fazer perguntas, garoto? Bom, o movimento está
fraco hoje, não posso culpá-lo. Um dia terás de aprender a ler. Assim não
ficará tão alheio ao mundo. Vê essa última notícia no canto direito do
jornal? Ela diz: “A simples leitura, atualmente, de uma página de anúncio
de jornal, bastará para imunizar as pessoas contra a influenza Espanhola.”.
Sabe o que isso significa? Que o dono da farmácia está ficando rico! Já não
há remédios nas prateleiras. E a água tônica de quinino está com o preço
nas alturas! Fique esperto, garoto! O mundo irá te engolir se não estiver
prestando atenção ao seu redor! É melhor usar esse dinheiro que você
carrega para cima e para baixo e comprar uma água tônica antes que não
haja nada mais nenhuma gota disso na cidade.
Engolir-me? Que diabos ele está falando? E se está tossindo tanto, deveria comprar
remédios também. Acho que está com inveja porque o dono da farmácia está ganhando
mais dinheiro. Ainda bem que já tenho muitos tostões. Onde está o mercador? O dia
está chegando ao fim. A cidade está vazia e só vejo ratos caminhando pelas calçadas.
Aposto que vai chover. É só o que falta para completar minha tristeza. Pelo menos assim
ninguém me verá chorando. Mamã diz que chove quando São Pedro chora. Espero que
ele também esteja enfermo de amor. Espera! Aquele é quem estou pensando? Sim! É o
mercador! Já posso escolher o presente! Depois irei escalar a torre até o quarto mais alto
e vê-la penteando os cabelos cor de ouro, me esperando para buscá-la.
— Olá, seu mercador! Já tenho mais de vinte tostões! Há algum colar
de ouro ou pedras preciosas? Quero o mais belo que tiver! Esse não. Esse
não. Nem esse. Este! Quanto custa? Isso tudo é suficiente? Sei que há mais
que vinte tostões! Obrigado! Deus o proteja. Amém.
— O que estás fazendo aí? Não dê conversa para esse tipo de gente,
menino! O que eu acabei de te dizer? A cidade está cheia de pessoas doentes
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e você aí a conversar com esse indivíduo que nem banho toma! Dá-me
esses jornais e vai-te embora! Já não vamos vender muito hoje. E lave bem
as mãos!
*
— Não precisa gritar hoje. Apenas venda para quem passar pela rua.
Como assim, não precisa gritar? O que será que está escrito aqui? Não importa!
Hoje é o dia. Finalmente vou declarar o que eu sinto. O broche que comprei está aqui,
preso ao lado do meu coração. Passei o perfume da mamã nele ontem. Além de bonito,
ainda cheira bem! Como ela.
— Senhor Luís, aquele homem me deu dinheiro ontem para deixar o
jornal em sua casa. Posso já ir?
— Sim, é melhor já fazer isso. Não quero ver aquele sujeito hoje.
Tome, aqui está o troco. Espera! O que é isso na sua mão? Deixe-me ver.
Onde você arrumou isso? Não andou roubando por aí, não é? Não te dei
um emprego para você virar um ladrãozinho!
— Não roubei nada! É meu e eu comprei para ela.
— Para ela? Ah, agora entendi essa tua pressa. E você gastou aquele
dinheiro todo com isso? Ah, deixe para lá. O que seria de nós se o amor não
influenciasse nossos atos, não é, pequeno? “O amor é o rei dos moços” e o
tirano de nós, os velhos. Você não pode entregar isso assim, sem nem um
bilhete. A escola está fazendo falta agora, hein? Vou escrever algo para você.
Como sou tonto! Entregar um presente sem nem um bilhete! Como ela saberia que
fui eu que lhe dei isto? Se eu ao menos soubesse escrever meu nome...
— Aqui está. Quer saber o que está escrito? “Flores me são teus lábios.
Onde há mais bela flor, em que se beba o bálsamo do amor!” Anda cá, escreve
aqui o teu nome. Vou ajudá-lo. Essa é a mão boa? Garoto você não lava essas
unhas? Jesus! Pronto, “Do todo seu: Mário” Tomara que ela saiba ler, não é?
Agora vá! É melhor não se atrasar. Ei, não está esquecendo nada? O jornal!
Ah, meu Deus! Não posso perder isso! Tomara que ela entenda o que o senhor
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Luís escreveu. Tem flores e amor, então deve ser algo bonito. Eu não saberia falar nada
melhor mesmo. “Extra! EXTRA! Eu te amo! EXTRA!”. Acho que ela não iria
gostar disso. Será que ela vai gostar do broche? E se ela já tiver um broche mais bonito?
Ah, como sou burro! Claro que ela tem um broche mais belo que este! Seu pai deve
comprar todas as jóias que ela e sua mãe precisam. É aqui! Esta é a casa. Como é
grande! Aquele deve ser o quarto dela, o mais alto. Deve estar presa como uma princesa.
“Acalme-se, minha amada! Já estou chegando para resgatá-la!”. O portão de fora está
aberto. Vou chegar mais perto. Eles têm tanto espaço que cabe até um carro aqui dentro!
Nunca entrei em um carro, será que anda mais rápido que o bonde? Que jardim lindo!
Em frente a nossa casa só o mato cresce. Será que o senhor Luís sabia dessas flores,
por isso escreveu aquilo? Já sei! Tenho que lhe dar uma flor também! Papá sempre dava
uma dessas para mamã. Se mamã gostava, ela também irá gostar!
— Olá, menino dos jornais.
Tem alguém aqui? É ela! Ela falou comigo! Minha barriga congelou e meu peito
vai explodir! O que eu falo? “Quer casar comigo?” Não, não posso falar isso sem dar
o presente antes! Ah, o que eu falo? Tenho que dizer alguma coisa! Anda, Mário! Fale
alguma coisa, seu tonto!
Amo-te tanto!
— Oi.
Meu Deus! Só isso que você tem a dizer? Passa os dias gritando pelas ruas e
quando precisa declarar seu amor não sai nada dessa garganta?
— O que é isso na tua mão? É bonito!
— É para você. Eu... Eu queri...
Quer se casar comigo?
— Eu não disse para não entrar, pivete? Trazendo essa imundice para
cá! Não percebes que todos estão doentes nessa cidade? Provavelmente
todos na sua casa estão espanholados, e tu também não deves durar muito
tempo. Saia já daqui e deixe minha filha em paz!
— Floriano, não trate o garoto assim! Obrigado, querido, e desculpe a
grosseria do meu marido. Pode ficar com o troco. Ande, vá para casa. Não
é seguro andar na rua, não viu o jornal hoje? Virgília, entre já para casa!
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Estou tão leve que posso voar! É assim que os anjos se sentem quando andam
pelas nuvens? Eu consegui! Ela falou comigo! E eu falei com ela! Acho que já somos
namorados. Eu tenho uma namorada! Tenho que contar para o senhor Luís que deu
certo! Será que ela vai gostar do broche? Tomara que ela o use!
— Garoto, acho melhor ires para casa. A rua está deserta e eu não
me sinto bem. Vá e cuide-se. Não precisa aparecer aqui amanhã. Vamos
esperar essa confusão toda passar e as notícias melhorarem. “Santa Casa
do Diabo”. É a notícia de hoje. Não vejo como pode ficar pior. Antes de
ir, tome isto. Guarde com cuidado, já não há mais nas farmácias. E nem os
hospitais são confiáveis. Os enfermos moribundos recebem o chá da meianoite para liberar mais espaço para outros desafortunados. É o inferno na
Terra! Vá, garoto! Não pare para falar com ninguém; Deus o abençoe.
Chá da meia-noite. Ainda bem que a essa hora eu já estou dormindo e não bebo
chá nenhum! E não estou mais infêrno. Declarei meu amor e tenho uma namorada!
Não será uma gripezinha que irá me parar agora! Nem mesmo a Espanhola!
*
“Procura-se coveiro”. Mamã leu a notícia do dia. Papá era coveiro no cemitério. Por
isso ele não tinha medo de nada! Nem mesmo de fantasmas. Será que estão precisando
de ajuda contra fantasmas? Será que há fantasmas nas ruas? Ah, meu Deus! Ontem
à noite eu vi homens passando com pás e indo em direção ao cemitério. Não sabia que
existiam enterramentos à noite. Papá sempre voltava às 18h, com o pão quentinho.
— Mário, venha já aqui! Qual é o nome daquele senhor da banca de
jornal? Luís? Ah, minha Nossa Senhora! Tenha misericórdia! Mário, vá já
para o banho e esfregue tudo com a bucha! Onde estão as roupas que você
usou ontem? Vou queimá-las! Não podemos trazer isso para dentro de
casa. Oh, Jesus, ajude-nos.
— Queimar minhas roupas? Mas como eu vou vender jornal sem roupas?
— Não vai. O senhor da banca morreu essa noite. Ele estava
espanholado! Você não o deixou tocar em você, não é? O jornal diz para
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lavarmos bem as mãos se quisermos nos livrar da gripe. Eu prefiro lavar
tudo! E não quero nada que aquele homem tenha encostado aqui em casa!
Ande, vá já para o banho que vou preparar um remédio.
Será que vou ganhar roupas novas? Eu preciso estar bem elegante para a próxima
vez que eu ver minha amada. Virgília. Só de lembrar o nome dela já tenho vontade de
sorrir! Ah, como é bom estar enfermo de amor! Coitado do senhor Luís. Acho que vou
sentir saudades dele. Além de me deixar vender os jornais, ele me ajudou com o presente!
— Mário, há mais alguma coisa que você usou ontem? Temos que
jogar tudo fora! Tudo que você usou ontem pode ter gripe! Tudo! E tome
esse remédio. Falaram-me que cachaça, mel e limão é um ótimo remédio
para a gripe. Beba tudo, e de uma vez!
Meu Deus, que coisa horrível! Já vi homens bebendo cachaça na rua. Como eles
conseguem beber isso todos os dias? Pelo menos não devem estar com gripe. Será que o
senhor Luís também não gostava de cachaça? Ele me deu aquele frasco de remédio. Será
que ele morreu porque ficou sem remédio? Eu matei o senhor Luís? Espera. Ele me
ajudou com o presente. Ele pegou no presente! Ah, não! Virgília! Tenho que correr para
salvá-la! Mas eu não estou conseguindo nem andar direito. Tudo está girando! O que é
isso? Será que estou também espanholado? Não importa! Tenho que entregar o remédio
para minha namorada. Senhor Luís, tu não morreu em vão! Mamã não pode ver que
eu saí, mas ela está ocupada queimando minha roupa. Minhas pernas estão embolando
e minha cabeça não para de rodar. Será que eu consigo caminhar? Será que eu ainda
sei o caminho? Claro, jamais esqueceria o caminho para o paraíso! Não importa se há
gripe ou fantasmas na rua. Virgília, estou a caminho!
Por que essas pessoas estão deitadas no chão? Será que são… São fantasmas!
Quantos fantasmas na rua! Mas estão todos deitados, como se estivessem prontos para
serem enterrados. Valha-me Deus! Não posso parar agora. Minhas pernas vão ter
que me obedecer! Pelo menos até a casa dela. “Queime, Virgília! Queime o broche e
o bilhete! Eu comprarei outro para ti”. Tenho que segurar em algum lugar, acho que
vou cair! Minha barriga está borbulhando. Não vou vomitar! É horrível demais! E
estou quase lá! Já passei pela banca de jornal. Acho que preciso me sentar por um
momento.
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— Com licença, senhor fantasma. Tenho que me sentar aqui por uns
instantes. Espera, eu conheço você. Senhor Luís, é o senhor? O que faz
deitado na rua? Tu não tens um colchão em casa onde guarda todo o teu
dinheiro? Senhor Luís? Levante-se homem! Por que tua pele está tão escura?
Ah, que cheiro horrível. Ele está... está morto! Ah, não! Deixe-me te ajudar,
senhor. Assim. Assim fica melhor. Papá me ensinou que os mortos devem
ficar com as mãos cruzadas, para que cheguem aos céus com humildade.
Rezarei para ti, senhor Luís. Vá com Deus. Como cheira mal. Não consigo
segurar mais, tenho que vomitar!
Horrível! Como é horrível! Mas me sinto um pouco melhor. Minha cabeça não
roda mais e minhas pernas pararam de sambar. Virgília, estou a caminho! São só
mais alguns quarteirões. Tenho que virar à direita aqui e então é só seguir até o fim da
rua. É logo ali! Mas o que é aquilo? Não é o mesmo carro que eu vi ontem dentro do
pátio. É maior, parece com aqueles carros que levam as pessoas para o hospital. Pessoas
enfermas. Pessoas espanholadas!
Ah, não! Cheguei muito tarde! Ela se foi, minha amada se foi! E é culpa minha!
Aquelas pessoas estão chorando. Chorando porque a beleza do mundo acaba de partir.
Vamos todos virar fantasmas! Jogados pelo chão das ruas, enquanto a gripe toma
conta do mundo! Tomara que eu vá para o céu. Tomara que ela esteja no céu. O carro
está indo embora. Deixou para trás as pessoas a se lamentarem. Levem-me também!
Já não quero viver! Sou um fantasma espanholado assassino e de coração quebrado,
perambulante pelas ruas do Rio de Janeiro. As mulheres choram pelo corpo que se foi
e não mais voltará. Maldito broche! Maldito bro... o broche! É ela! Ela não morreu!
Está viva! Será que ela me viu? Sim! E sorri para mim! Será que já cheguei ao céu?
Ela está linda como sempre. Como sempre não! Mais linda do que nunca, porque agora
ela usa o meu amor!
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O riso de lábios carnudos em pele trigueira assombrava Mariana. Santa
Inês, pura e casta. Os olhos escuros, calorosos, questionavam-na. Protectora
das virgens e meninas. As mãos ágeis, calejadas pela infância nos campos,
espicaçavam-na. Acode-me ao que estranho. Esclarece o que me perturba.
A santa, contudo, manteve-se imperturbável. Mariana ergueu os olhos
à estátua da jovem mártir, representada de cordeiro ao colo, na esperança
de um milagre. Uma lágrima, um burburinho, um virar de rosto… Um
indício que a esclarecesse, que lhe trouxesse paz. Deixou cair sobre o colo
as mãos unidas. Talvez o silêncio da santa fosse o sinal que procurava.
Talvez o devesse interpretar como uma indicação para nada fazer e nada
dizer. Dever-se-ia escusar às caridades que realizavam na Rua Suja?
Olhou de esguelha a representação de Cristo crucificado. Evitara-O por
julgar ser aquele um assunto entre mulheres, mas sentia-Lhe a censura por
ponderar fugir ao dever cristão por um desconforto que não compreendia e que
apenas a ela pertencia. Recordou a desconfiança com que as prostitutas as haviam
recebido nas primeiras semanas. O olhar fugido enquanto aceitavam os cabazes,
a persuasão necessária para que se quedassem com as religiosas mais tempo do
que o necessário para a entrega das doações, os gestos constantes de fiabilidade
para que lhes permitissem os sermões morais. Os resultados eram ambíguos:
poucas tinham deixado a má vida, embora muitas fossem de fé fervorosa.
— Os homens fecham os olhos, mas Nosso Senhor não — disseralhe Maria dos Anjos. Tinha a beleza da juventude, iniciara-se há pouco
tempo. — Ele sabe os nossos pecados e os daqueles que vêm a nós. Ele
sabe porque aqui estamos.
Mariana sentira pouco mais do que curiosidade naquelas primeiras semanas.
— E por que o fazem? — perguntara. Vender a castidade, vez e outra vez.
Maria dos Anjos rira-se e Mariana envergonhara-se. Quão salgado
fora aquele riso!
— E há uma só razão neste mundo? Aquela desflorou-a o patrão; a
outra quis uma vida melhor, veio da aldeia para aqui, calhou-lhe isto. A que
vê ali já a mãe andava nestas… A moça além? — continuou, apontando.
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— Morreu-lhe o marido, endividado até aos cornos. Irmãzinha, para cada
uma há uma causa, e às vezes até se gosta, outras vezes nem tanto. A mim,
confesso, é um aborrecimento, não apanhei gosto, mesmo de quem me
trata bem, mas aqui ou no campo — declarou, encolhendo os ombros —
não é fácil para nenhuma.
Mariana enrubescera com aquele descaso, e tomara Maria dos Anjos como
projecto pessoal. Acompanhara as freiras – ela própria não fizera nem faria votos
– nas duas visitas semanais ao local, não falhando em perguntar pela outra. Por
vezes recebia um sorriso matreiro ou um seco “está a ganhar a vida, sororzinha”,
mas mais vezes do que não Maria dos Anjos passarinhava ao seu encontro. Não
aceitava bem os sermões das irmãs e, ao contrário das colegas, não disfarçava
os ouvidos moucos. Aceitava as doações por praticabilidade, e dava azo a uma
língua afiada, sem rodeios. As colegas ralhavam-lhe por mais respeito para com
as mulheres de Deus, e ela aprendera a esquivar-se puxando Mariana consigo.
— A irmãzinha sabe como falar comigo — dizia. — Se nos deixarem,
eu ouço-a.
As colegas confiavam nela para que não desrespeitasse a menina, e as
freiras deixavam-se levar pela vivacidade da jovem e pela crença de que Mariana
salvaria a ovelha perdida. Todavia, os papéis invertiam-se, e Mariana ouvia
mais do que falava. Maria dos Anjos era faladeira. A cada visita os sorrisos
tornaram-se mais largos, o olhar mais honesto, os gestos mais desprendidos.
Demonstrava gosto na companhia de Mariana, e Mariana viu-se a ansiar por
aquelas visitas de caridade. Sentia a garganta fechar-se-lhe de uma antecipação
que era tanto de felicidade quanto de desassossego.
Naquela noite sonhara com as mãos de Maria dos Anjos, os sussurros
de Maria dos Anjos, os lábios de Maria dos Anjos. Não compreendera, mas
receara. Gostara do que sentira, e desconfiava que não deveria. Seguira o
dia como habitual: acompanhara as orações e os trabalhos. Recebera duas
visitas, um primo e seu prezado amigo, possíveis interesses matrimoniais,
e por eles soubera do avistamento de uma baleia há coisa de uma semana,
animal raro na costa lisboeta.
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— Talvez o Senhor nos esteja a querer fazer recordar Jonas — brincara
o primo. Mariana sorrira, alheada. Saíra da visita para a capela, o pensamento
perturbado pelas dúvidas. Mas Santa Inês mantinha-se irredutível na sua inércia.
Mariana levantou-se do altar lateral, benzeu-se com uma genuflexão
perante o oratório, e saiu para a sala de recreação. A animação após o silêncio
da capela foi um embate sensorial. Três das companheiras de convento
providenciavam a música, sentadas a um canto, enquanto as restantes dançavam
em pares os intrincados passos que traziam aprendidos de casa. Assim como
Mariana, não haviam feito votos, nem tampouco os fariam. Vinham de casas
fidalgas, por motivos diversos, e encaravam a estadia no mosteiro como
temporária. Entre a permissão de receber visitas masculinas e a organização
de espectáculos musicais, danças, teatros, e tertúlias, encontravam ali maior
liberdade do que a que teriam nas respectivas moradias.
Mariana sentou-se entre duas amigas, num dos almofadões do chão,
fechando os olhos à melodia. Uma janela aberta deixava entrar o ar quente
e pesado que se instalara nos últimos dias, inusual àquela época do ano.
O sol punha-se numa névoa avermelhada e insalubre. Uma das amigas
debruçou-se-lhe sobre o ombro.
— Onde estiveste? — perguntou. — A Piedade trocou os passos,
quase torceu o pé. Perdeste a roda-viva, pareciam baratas tontas!
— Não sejas má-língua, Ermelinda — admoestou a segunda amiga,
inclinando-se do outro lado de Mariana, antes de sorrir, travessa. — Foi
um rodopio passageiro, mas o que tenho aqui tem causado uma comoção
tal que coloca as nossas caseirices a um canto. Tenho estado à espera da
Mariana para vos mostrar.
De entre as saias, tirou um volume de capa castanha e letras douradas,
colocando-o no colo de Mariana. Ermelinda esticou-se, o queixo
pressionando o ombro da amiga.
— “Voltaire” — leu. — Quem é?
Mariana arquejou, rindo-se em guinchos, enquanto se apressava a virar
o livrinho ao contrário, escondendo o autor.
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— Oh, Joana! — admoestou. — Onde conseguiste isto?
— Pois então comprei, como haveria de ter sido?
— Que belas visitas deves estar a receber, se estão dispostas a trazer-te
estas mercadorias para aqui.
Ermelinda olhava uma e outra com curiosidade. Mariana apiedou-se.
— É um pensador, Ermelinda — explicou. — Um dos… bom, um
pensador moderno. Muito provocador, inclusive com o rei de França.
— Mas também respeitado — acrescentou Joana. — Línguas viperinas
são um pecado na mulher e uma autoridade no homem.
Os sinos tocaram a chamar à oração. Mariana escondeu o livro debaixo
das saias e levantou-se. A música parara e as dançarinas aprontaram-se. As
irmãs que ali estavam, tanto acompanhando quanto vigiando, organizavamnas para uma saída ordeira. Louvor ao Senhor, ceia, contemplação, e regresso
às celas. A rotina pedia-lhes que se recolhessem cedo, mas naquela noite em
particular o descanso seria essencial. Esperava-as um amanhã preenchido,
entre procissões, eucaristias, e auxílio aos peregrinos. Feriado nacional, o
Dia de Todos os Santos chamava a Lisboa um grande fluxo de crentes,
vindos dos arredores com vista às festividades e adorações.
Foi com alívio que Mariana entrou na cela partilhada, aproveitando uma
distracção de Piedade para esconder o “Voltaire” debaixo da almofada. Desfezse das saias e do corpete, deixando a combinação interior, e ajoelhou-se à
beira da cama para a oração da noite. O rosto de Maria dos Anjos voltou-lhe
à memória, e Mariana apertou os dedos entrelaçados. Santa Inês, tentou, num
derradeiro pedido. Ouviu os movimentos de Piedade, deitando-se enquanto
se lamuriava do pé dolorido, e invejou-lhe as mágoas terrenas. Admoestouse de seguida pelo pensamento pouco católico e levantou-se, pousando o
terço na cadeira ao pé da cama. Teve um sono leve, perturbado por desejos.
Acordou em sobressalto, sentindo-se tremer. A respiração pesada de Piedade
embalava a cela, e na quietude Mariana julgou ter sonhado o movimento do
quarto. Virou-se, adormecendo pouco depois num sono mais pesado. Os
sinos de S. Jorge e de S. Roque voltaram a despertá-la, anunciando a santidade
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do dia. Na cama ao lado, Piedade acordou num ronco e resmungou, voltando
a fechar os olhos. Mariana imitou-a: a alvorada ainda não rompera, e não
tinham os mesmos deveres que as religiosas.
Os canhões da Torre de Belém dispararam a anunciar o nascer do sol.
Mariana espreguiçou-se, os braços esticados da vertical. Abriu e fechou os
punhos, observando os próprios movimentos. Tinha a cabeça enevoada da
noite mal dormida e sentia o rosto sujo. Atirou a coberta para trás e saiu da
cama, lavando-se com o jarro e o pano da cela antes de se vestir.
— Piedade — chamou. — Já passa das seis.
A companheira suspirou enquanto Mariana saía do quarto para a oração
da manhã. O cheiro a cera empestava a capela. Não havia altar que não tivesse
uma vela acesa em honra do dia, ali ou na cidade, acompanhando a fineza da
manhã. O sol avançava num céu claro e sereno, avizinhando uma temperatura
amena, embora fosse já o primeiro de Novembro. Piedade apareceu durante
o desjejum, entrando no refeitório pela mão de uma soror de rosto malhumorado. Ermelinda, sentada ao lado de Mariana, riu-se, partindo o pão.
— Nem hoje lhe perdoam — comentou. — Não a acordaste? —
acrescentou, virando-se para Mariana.
A amiga encolheu os ombros.
— Sim, mas deve ter voltado a adormecer.
— Devias ser mais insistente com ela. Hoje temos ainda a procissão.
— Dá-me pena — respondeu Mariana, num tom seco que colocou
fim à conversa. Sentia uma ligeira dor de cabeça.
Voltaram à capela para a primeira eucaristia do dia, enfileirando-se
entre as irmãs, e aguardando de pé a chegada do pároco. O soar dos sinos
marcou as nove. O coro iniciou um cântico e o padre saiu da sacristia em
compasso, separado da congregação pela zona do altar. Com um livro de
orações na mão, as mulheres acompanharam a celebração em Latim, o
entendimento das palavras variando conforme a instrução de cada uma.
A missa decorria já há quarenta ou quarenta e cinco minutos quando
os quadros representando as estações do Calvário começaram a embater
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contra a parede. Um estrondo profundo e distante abafou o local, como
o correr subterrâneo de carruagens. Segundos depois assemelhava-se ao
ruído de canhões. Mariana fincou os dedos no braço de Ermelinda, a seu
lado, amarfanhando-lhe o vestido. A amiga olhou-a, confusa, antes de
ambas perderem o equilíbrio, caindo entre as cadeiras. Gritos elevaramse através do rugido do edifício em movimento. Os santos tremiam nos
altares inquietos. Mariana viu Santa Inês cair de rosto sobre as velas acesas
em sua honra, espalhando-as pelo chão. No altar principal a cruz, talhada
a ouro, balanceou antes de tombar sobre o cura, estupefacto. O brado dele
perdeu-se entre os demais. Ante o olhar arregalado de Mariana, as paredes
racharam, uma delas estilhaçando-se. Sentiu um puxão no pulso, e quando
se apercebeu era arrastada por Joana por entre a turba. Ermelinda seguiaas, agarrando-se como uma carraça às saias das amigas. A horda esbaforida
de mulheres em pânico empurrou-as para debaixo da escadaria de pedra
que conduzia aos andares superiores. Atirada contra a parede, Mariana
sentiu-a vibrar.
Parou tão repentinamente quanto começara. Cal e pó adensavam-se
no ar, dificultando-lhes a visão e fazendo-as tossir. Ermelinda gemeu um
Credo e, tremendo, abandonou o refúgio. Piscando os olhos, humedecidos
em reacção à poeira, Mariana conseguiu distinguir apenas vultos. Os dedos de
Joana apertavam-lhe ainda o pulso, magoando-a, mas nada disse. Os choros
e as rezas formavam um redemoinho em seu redor.
— A Ermelinda? — ouviu Joana perguntar.
— Saiu — respondeu-lhe. Estreitou os olhos, forçando a visão entre
a nuvem que assentava. — Está ali, à porta da cape...
O ruído de carruagens em corrida retornou, acompanhado pelo
dançar do edifício. Joana atirou-se ao chão, encolhida, puxando Mariana
consigo. Um estrondo anunciou a queda de uma das vigas do tecto, e os
gritos aumentaram. Entre o pó que se erguia novamente, Mariana discerniu
sombras em movimentos atarantados. Fiadas de areia caíam-lhe no cabelo
e à frente do rosto, vindas das reentrâncias da escadaria. Ouviu o estilhaçar
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de vidro a pouca distância, e instintivamente levou o braço ao rosto, em
protecção. Quando a quietude retornou, compreendeu ter sido a janela
do corredor. Parte do tecto caíra e a parede fendera-se em vários pontos.
Pó, cal, e areia arranhavam-lhe a garganta. Rasgando um pedaço do saiote,
amarrou o tecido sobre o nariz e a boca. Os gritos eram agora menos, e
os gemidos mais baixos. O corredor era um atulho de destroços. Mariana
apalpou caminho, orientando-se no que julgava ser a direcção da capela.
Sentiu um puxão nas saias e virou-se, fixando Joana, também ela cobrindo
parte do rosto com um pedaço do vestido rasgado.
— A Ermelinda! — gritou Mariana, para se fazer ouvir. Joana abanou
a cabeça, apontando a janela. — Ela estava aqui! — insistiu.
Joana voltou a puxar-lhe a saia e a apontar para a janela. Mariana viroulhe as costas, continuando a avançar até a rudeza da pedra sob as mãos se
tornar na maciez de um braço.
— Ermelinda! — chamou, sem que ouvisse resposta. Percorreu-lhe
o braço até embater em madeira. Aproximou o rosto, repetindo o nome
da amiga.
Num repente, atirou-se para trás, puxando o pano da boca e expelindo
o parco desjejum.
Ermelinda… Ermelinda…
O terceiro abalo fê-la sentir-se numa carruagem conduzida com
violência sobre pedregulhos. Os destroços moveram-se, e Mariana moveuse com eles. Gritou, receando a sepultura em vida. Gatinhou pelo corredor,
afastando-se da capela e de Ermelinda. O coração acelerava-se-lhe contra
os ouvidos, marcando um ritmo que se sobrepunha aos ruídos externos.
Os gemidos abafados. O crepitar de labaredas. O rachar da pedra.
Sentiu a humidade do sangue correr-lhe pela palma da mão quando um
dos estilhaços da janela a cortou. Ignorando a dor, levantou-se e deixou-se
cambalear contra a parede. Apalpou até encontrar a abertura da janela e
atirou-se para o exterior. Caiu de lado, sentindo a moleza da terra, e voltou
a gatinhar, afastando-se do edifício. O ar mantinha-se pesado, escurecido
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por uma nuvem de poeira e fumo que não se limitava ao mosteiro, mas se
alastrava pela cidade. No céu cinzento, o sol tornara-se um ponto vermelho.
Sentiu que a agarravam por baixo do ombro e a levantavam. Gritou até
ouvir Joana falar-lhe ao ouvido.
— Sou eu! Sou eu!
Mariana aquietou-se, agarrando-se com violência à amiga. Tremia, e Joana
tremia com ela. Tossiu, limpando as lágrimas que lhe vinham aos olhos. O
mundo cessara de dançar, mas já por três vezes o fizera sem que o esperassem.
Ainda agarradas, afastaram-se do mosteiro em passos tremidos, deixandose cair sob uma macieira, onde já outras se encontravam. Uma das irmãs
iniciara um terço, e o grupo rezava em uníssono. Mariana e Joana balbuciavam
as orações enquanto aguardavam o correr dos minutos. A poeira assentou,
deixando antever os estragos no edifício, parcialmente caído. A estrutura
mantivera-se, mas muita construção ruíra, junto com os tectos. Labaredas de
fogo escapuliam-se da capela, originadas pelas velas, e ameaçavam alastrar
pelo que restava do mosteiro. Mariana calou-se, apercebendo-se do novo
foco de perigo. O fogo… com gente ainda soterrada…
— Os poços estão secos. — Joana agarrou-a quando notou que Mariana
fazia tenções de se levantar. — E se mexermos nos destroços corremos o
risco de derrocada. Não vale a pena.
— Então precisamos de sair daqui — sibilou a outra.
Joana abanou a cabeça. Estava exausta.
— A Ermelinda? — perguntou, em resposta.
Mariana voltou a sentir náuseas ao recordar como encontrara a amiga. Levou
as mãos ao rosto, esfregando-o. Sentia a pele suja e áspera. Os joelhos latejavam,
esfolados. O sangue secara-lhe na mão, e começava a sentir a dor do corte.
— Com o Senhor — murmurou. — Uma viga… — Soltou um soluço.
— A cabeça dela…
— Está bem — interrompeu Joana, a voz roufenha. Rasgou mais
um pedaço do vestido, pegando na mão dorida de Mariana e atando-lhe o
tecido em torno do corte. — Está bem. Mas deixa-te estar, não podemos...
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— Se ficarmos aqui — interrompeu Mariana, tossindo — o fogo
acaba por nos apanhar. Disseste que os poços secaram, e não choverá tão
cedo. O ar está seco, será rápido a alastrar!
— E para onde podemos ir? Olha em volta! A cidade toda foi castigada!
Maria dos Anjos. Ela precisava de ir ter com Maria dos Anjos.
— Locais abertos, praças… — respondeu Mariana. Hesitou, antes de
sugerir: — Para fora da cidade.
Joana fixou-a de olhos vítreos. Por fim, anuiu.
— Deus castigou Lisboa — murmurou. — Tornou a terra inconstante,
então irei por mar.
— Podes apanhar um barco para o Porto — concordou Mariana,
deixando para mais tarde a declaração de que não a acompanharia. — É
onde está a tua tia?
Joana assentiu.
Levantaram-se, cambaleando, e afastaram-se do bando ainda em ladainha.
À sua volta, outros grupos faziam o mesmo, arriscando-se pelas ruas da
capital. Os tremores haviam enfatizado o carácter sinuoso e labiríntico da
cidade. Os destroços de casas, templos, oficinas, e currais espalhavam-se pelo
chão, junto com os pertences que antes guardavam. A névoa de pó e fumo
que alagara o ar mantinha-se, lúgubre, envolvendo os corpos inumeráveis.
Mortos, vivos, semi-vivos. Vozes ecoavam por baixo dos pés que se arrastavam
pelas ruínas, pedindo um socorro que não chegava. Uma mãe tropeçava com
o filho morto nos braços, ignorando uma criança que, de pernas partidas,
rogava auxílio. Um velho sentava-se no que fora um telhado, descalço e em
camisa de noite, os olhos vazios, e uma touca feminina nas mãos. Encostada
a uma das únicas paredes ainda em pé, uma mulher arquejava Avé-Marias, o
peito empalado a marcar-lhe lentamente o fim.
Mariana e Joana seguravam-se, forçando-se a caminhar pelo entulho e
pelos corpos, demasiados para que os pudessem evitar. A cada peito que pisava,
Mariana recordava Ermelinda. A cada súplica que ignoravam, Joana apertavalhe o braço, murmurando “Não podemos, não conseguimos, estão muito no
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fundo.” Sobressaltaram-se quando dois cães de colo passaram por elas em correria,
fugidos de alguma casa senhorial. Espreitaram um coche tombado, confirmando
já nada poderem fazer quer pelos ocupantes quer pelos cavalos, também caídos.
Um grupo de crentes ajoelhava-se em redor de um padre, de batina empoeirada
e um lenho na cabeça, distribuindo bênçãos e perdões. Anunciava-lhes o Dia
do Juízo Final e exortava-os para clamarem pela intervenção de Maria, mãe de
Cristo, para que intercedesse por eles junto de Deus. Mariana levou a mão ao
pequeno crucifixo de ouro que levava ao pescoço. Em seu redor, os sobreviventes
soltavam misericórdias, beijando os símbolos religiosos que haviam sido capazes
de resgatar. Ao seu lado, Joana fez o sinal da cruz.
Mariana respirou fundo. Não podia adiar mais.
— Preciso de encontrar uma pessoa — anunciou.
Joana desviou a atenção do frade, fixando-a com perplexidade.
— Como?
Não lhe podia dizer que a deixava sozinha para procurar saber sobre
uma mulher na Rua do Capelão. Na rua dos prostíbulos.
— Não posso ir contigo no barco — continuou. — Preciso de saber
desta pessoa, tem sido… tem sido uma das minhas caridades…
A palavra era fel nos seus lábios.
— Caridade!? — Joana protestou. — Mariana, esta não é altura para
trabalhos de caridade! Nós temos vindo a… Não tens visto toda a gente que…
É impossível caridade num horror desta magnitude!
Quedaram-se em silêncio. Adiante, o padre instruía o grupo que o
escutava a perdoar-se mutuamente, e homens que se haviam jurado inimigos
abraçavam-se em promessas de amizade.
— Não consigo explicar, Joana, mas...
A terra tremelicou, numa réplica ténue dos abalos anteriores. O grupo
quebrou-se em alaridos, e choros projectaram-se pela cidade. Joana levou as
mãos à cabeça, os olhos fechados e a respiração rápida. Não era o primeiro
fantasma daquelas primeiras vibrações que se fazia sentir. Quando voltou
a olhar Mariana, a amiga acenou-lhe em confirmação à pergunta muda.
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— Não te irei acompanhar — sussurrou Joana. — Vou descer à ribeira
e procurar um barco que me aceite.
Mariana assentiu. Já o esperava. Abraçaram-se em despedida e
separaram-se. Joana partiu sem olhar para trás, e Mariana seguiu-a com
a vista, questionando a decisão. Estava sozinha, numa Lisboa destruída e
sem regras.
Estremeceu e retomou caminho.
*
Os rogos por socorro foram diminuindo conforme avançava. Mariana
desviava o olhar dos feridos que perdiam assim o ânimo, trocando as
súplicas por compaixão e as promessas de pagamento por uma aceitação
desesperançada de que ali ficariam.
Não os ignorava a todos. Por duas vezes manejara para desviar um
destroço que aprisionava alguém, e por três tivera forças para amparar
estropiados até locais mais seguros. Os actos de solidariedade faziam-se visíveis
entre os sobreviventes, uma vez passada a urgência e medo iniciais. Todavia,
não eram suficientes: a vontade, onde ela existia, não igualava a capacidade.
A crença de a cidade ter sido ferida por um castigo divino espalharase lado a lado com a convicção da chegada do Juízo Final. Mariana passou
a caminhar com a cruz à frente dos lábios, de modo a evitar olhares
desconfiados dos que com ela se cruzavam. Crucifixos de madeira, pequenas
pinturas de altares caseiros, estatuetas de santos, alguns já descabeçados
ou sem os detalhes que os caracterizavam, a panóplia de artigos religiosos
a que a população se agarrava era diversa e profusa: um cajado de apoio
numa sociedade que já anteriormente era de uma fé fervorosa.
Assustou-se quando uma mão lhe pousou sobre o ombro,
imobilizando-a. Forçada a virar-se, encarou um homem de barba rala
e olhos argutos. Um medo gelado imobilizou-a, e um “Misericórdia!”
escapuliu-se-lhe dos lábios. Ele ignorou-a. Agarrou-lhe o fio com a
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cruz de ouro e arrancou-lho com brusquidão. Libertando-lhe o ombro,
deixou-a, prosseguindo caminho. Mariana tremia. Abraçou-se e esfregou
os braços, agradecendo a Santa Inês a protecção. Poderia ter sido pior.
Estava sozinha, vulnerável. Quantas histórias já não ouvira do mal que
faziam a donzelas na situação dela?
O sorriso de Maria dos Anjos. Os cuidados de Maria dos Anjos. A
desenvoltura de Maria dos Anjos.
Fixou o pensamento nela para continuar. Os abalos haviam
desvirtuado a morfologia da cidade, mas julgava-se já próxima ao seu
destino. O estupor marcou-lhe o rosto quando a Rua Suja lhe surgiu
adiante, incólume e de edifícios intactos. Mariana estacou por uns instantes.
Um riso seco gorgolejou-lhe pela garganta até lhe explodir por entre os
lábios. O castigo divino! A paga dos seus pecados! Os templos destruídos,
e os prostíbulos poupados! O riso eram lágrimas, e as lágrimas soluços.
Bamboleou até à entrada da viela, naquele júbilo enlouquecido. Rostos
espreitaram por entre as portas, por entre as janelas, por entre os cantos,
temerosos e apiedados. Uma criança largou a correr, retornando pouco
depois com Maria dos Anjos no encalço. Mariana uivou, estendendo os
braços à figura esbaforida, de cabelos desgarrados e rosto contraído de
preocupação.
— Sororzinha!
— Maria dos Anjos…
Mariana caiu de joelhos à frente dela, semi amparada por um abraço.
Por fim, apagou.
*
Acordou entre um tecto baixo e um colchão duro. A cabeça pesavalhe, pouco inclinada a mexer-se, mas Mariana forçou-se a virá-la. Pousada
num banco à sua beira, uma pequena estátua de São Marçal, nas suas vestes
de bispo, estava voltada para a parede.
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Mariana sobressaltou-se ao sentir que se inclinavam sobre si, e uma
carícia respondeu-lhe ao arquejo.
— Sssshhh, sororzinha, sou eu.
O timbre de Maria dos Anjos.
Mariana acalmou, permitindo-se tempo para encaixilhar o espaço em
redor. Era um compartimento pequeno, escuro, sem muitos haveres, que
reconheceu: a moradia de Maria dos Anjos.
— Por que… — A voz saiu-lhe num grasnido rouco. Pigarreou,
voltando a tentar. — Por que está São Marçal de castigo?
Maria dos Anjos, as feições agora distintas ao seu olhar, sorriu com tristeza.
— Porque se está a portar muito mal, sororzinha. Tão mal que teremos
de sair o quanto antes. Onde já se viu, um santo que desvia o fogo deixar
que uma cidade como a nossa se consuma em chamas?
Mariana soergueu-se, empalidecendo.
— Fogo? — repetiu. Recordou o mosteiro e o incêndio que se iniciara
na capela. Era Dia de Todos os Santos. Tinha sido o início da manhã. Entre
velas, candeias, e fogos de cozinha… Mas uma ameaça à cidade? Maior que
os abalos? Maior que os destroços? — Os tremores… — tentou.
Maria dos Anjos abanou a cabeça em negação.
— A sororzinha não sabe? A Manela chegou aos gritos faz coisa de
meia hora. Os tremores foram o início, menina. A ribeirinha, Alfama, o
Cais da Pedra… Houve para lá coisa esquisita, logo depois dos tremores.
Matou tantos, irmãzinha, tantos! E não sabemos ainda quantos mais.
Mariana sentou-se, as mãos tremendo ao recordar as intenções de
Joana em encontrar um barco numa das zonas ribeirinhas.
— O que… o que aconteceu? — A pergunta saiu-lhe num sussurro.
Maria dos Anjos voltou a abanar a cabeça, demonstrando a incompreensão.
— O mar fugiu, menina. Fugiu tanto que deixou o fundo ao ar e
os peixes aos saltos. Acorreram tantos para os apanhar, disse a Manela!
Ninguém achou… Dizem que quando voltou foi como se o mar cuspisse
as próprias entranhas, onda atrás de onda, calcou a cidade, o que restava,
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escarrou barcos, partiu gente… E tinham tantos ido para lá, a fugir dos
tremores e do fogo… — Benzeu-se. — A Manela estava mais acima, num
1
dos miradouros. Foi o que lhe valeu. Diz que foi um ver se te avias .
Mariana mordeu o lábio inferior. A pergunta amarfanhava-se-lhe na
garganta.
— Quando foi isso?
Maria dos Anjos franziu a testa, calculando.
— Ora o sol… — murmurou. — Acho ainda que é o sol. Ora estava… Os
sinos já não dobram a marcar a hora, os campanários ruíram… Mas penso que
uns vinte ou trinta minutos depois do abalo, o último dos grandes, sororzinha.
O alívio acalmou-a. A desgraça de que falava Maria dos Anjos teria
sido quando Joana ainda estava consigo; ruminava uma preocupação pela
solitude da amiga e o desconhecido do seu paradeiro, mas era uma esperança
saber que por aquilo, pelo menos, não fora tolhida.
Maria dos Anjos prosseguiu, desconhecendo os desassossegos de
Mariana.
— E agora temos os fogos, dizem que vêm também de baixo, um abismo
como nunca se viu. Este vento que se alevantou não ajuda, não, tenho medo,
menina, medo de me estar a cozer num forno. A Manela disse que fora da cidade
se está melhor, que é para o campo que o povo tem ido, e tenho para mim
que é para fazer igual. Quem tem posses também se tem ido. Tudo ao relento,
sororzinha, com o que têm no corpo. A noite será fria, têm sido, mas antes fria
e viva que quente e morta. — Fixou Mariana, os olhos escuros demonstrando
preocupação. — Por que veio, irmãzinha, as outras religiosas…?
— Não sei. — Mariana corou. — Deixei-as quando… O mosteiro
não se aguentou e eu… — Respirou fundo. — Vim à tua procura.
Estendeu a mão magoada, o trapo que lhe protegia o corte já cinzento
de pó e fuligem. Os dedos tocaram o pulso de Maria dos Anjos ao de leve,
num pedido de permissão. Maria dos Anjos segurou-lhe a mão entre as suas.
1 ”Um ver se te avias”: expressão que denota uma situação de aflição, urgência ou
necessidade, que leva a fazer algo de forma apressada, atabalhoada ou sem cuidado.
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— Eu não tenho o que dar, sororzinha.
Mariana sorriu ao de leve.
— E eu perdi o que tinha.
— Tem família…
Mariana abanou a cabeça em negação. Com excepção do primo, que
pouco interesse lhe despertava, a família encontrava-se em Pernambuco,
demasiado longe para lhe poder valer. Demorariam semanas a saber do
sucedido, e meses a encontrá-la – se alguma vez o fizessem.
— Também não tenho o que oferecer — retorquiu. — Nem o que
prometer. Mas gostava… gostava de decidir como caminhar ao teu lado.
Maria dos Anjos retribuiu-lhe o sorriso, e logo uma gargalhada.
Largou-a, levando as mãos ao rosto e esfregando-o.
— Ai o que nos arranja Santo António — soltou. — Eu tinha umas
ideias, se a sororzinha quiser fazer comigo…
— Sim.
— Vai ser preciso acudir a toda esta gente. O senhor rei D. José não
nos deixará ao abandono, acredito que não o fará. E com tanto ferido, tanto
estropiado… Alguma ajuda será precisa, sabe que nestas alturas vamos nós
e vão as irmãs.
Mariana assentiu, compreendendo o que Maria dos Anjos lhe
sugeria. Assistência à cura dos enfermos era, como a outra dissera, função
usualmente exercida por religiosas e prostitutas. Mas aqueles não eram
tempos usuais, tampouco o era o seu desejo pela companhia de Maria
dos Anjos.
No entanto, precisariam primeiro de sair da cidade, passar a noite,
aguardar que o Governo se organizasse.
— Acho perfeito — respondeu, levantando-se. Fixou o rosto que a
levara a abandonar o mosteiro e a forçar caminho entre destroços. O coração
galopava-lhe no peito; de medo, de ansiedade, de esperança. — Leva-me.
Maria dos Anjos pegou em São Marçal, levantando-lhe o castigo, e
enfiou-o numa trouxa já preparada. Em silêncio, estendeu o braço a Mariana,
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que o entrelaçou no seu. O calor de Maria dos Anjos, a presença de Maria
dos Anjos, o carinho de Maria dos Anjos.
Saíram juntas para a incerteza.
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Meia-noite em Viena

Viena, 31 de dezembro de 1851
Há algo de mágico nos bailes.
Talvez seja a magia etérea da música, desde as valsas que embalam os
grandes salões, até a poesia quase silenciosa dos pequenos saraus. Ou ainda
o feitiço colorido dos tecidos, que criam corredores infinitos de seda, cetim
e tafetá. Quem sabe seja o brilho dos lustres, refletido a perder de vista nas
taças, nos olhos e nos sorrisos de cada convidado.
Ou talvez... talvez seja outra coisa. Quem sabe a magia esteja não em
algo, mas nos alguéns. Todo baile é uma história esperando para acontecer,
uma ópera jamais ensaiada, mas milimetricamente calculada de personagens
em suas tramas de amor, comicidade e tragédia. Protagonistas para uns,
secundários para outros. Cada um desempenhando seu papel.
Esta noite, por exemplo, estou disposta a não ser a donzela em apuros.
Esta noite, serei a heroína da minha própria história.
— Berta, feche a boca quando estiver pensando. Não fica bem para
uma dama entrar em um baile com um colar de baba ao redor do pescoço.
Saio do meu transe de pensamentos e fantasias, olhando diretamente
para Klaus, meu irmão mais velho, sentado à minha frente. Estamos na
carruagem, seguindo uma procissão de carros para adentrar o Palácio de
Schönbrunn. Estamos atrasados, mas é preciso mais do que um compromisso
com o Imperador em pessoa para fazer com que Klaus Brachmann respeite
horários. Quando finalmente chegarmos, creio que as melhores valsas já
terão sido tocadas.
— Ora, cale a boca — digo, ajeitando o cobertor que coloquei por cima
das saias para me proteger do frio no trajeto. Klaus faz uma careta ofendida.
— A senhorita beija sua mãe com essa boca? Palavreado tão chulo
para uma dama tão promissora...
Tento atingi-lo com um tapa, como fiz tantas vezes ao longo dos anos,
mas ele se esquiva com facilidade, rindo de mim. Rio junto, nem mesmo
conseguindo ficar zangada com ele. Klaus é irritantemente bonito — de
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um jeito muito parecido com o meu, a propósito —, com seus cabelos
negros em ondas bem arrumadas, feições marcadas e sorriso fácil. Ele é
capaz de tirar qualquer pessoa do sério enquanto, ao mesmo tempo, se safa
de todas as encrencas. Ao contrário da beleza, esse talento infelizmente
não fui capaz de herdar. Não conseguiria escapar de problemas apenas
sorrindo para eles, como ele faz.
— Está nervosa? — pergunta-me, então, e sinto meu corpo estremecer.
— Um pouco.
— Não é preciso. É apenas um baile. Já esteve em bailes antes.
— Não como este.
Ele meneia com a cabeça, mas dá-se por vencido. Klaus sabe que estou
certo. Esse não é como o sarau dos Hartig, ou o baile anual da Condessa
von Mesko. Nem mesmo meu próprio debut foi um acontecimento tão
marcante. A noite de hoje é especial. Hoje é meu primeiro Neujahrscour,
a recepção de ano-novo do Imperador.
Nem mesmo devíamos estar aqui, é claro. Não somos da alta aristocracia
e, com as dívidas de papai — dívidas essas que finjo desconhecer, para
manter a ilusão familiar de estarem me protegendo —, temos ainda menos
mérito perante a nobreza. Mas Klaus é o melhor amigo de Maximiliano
de Habsburgo-Lorena, e a posição desse último como arquiduque nos
favorece. É graças a ele que iremos ao baile.
Se conseguirmos chegar a tempo, é claro.
— Já esteve no Neujahrscour antes? — pergunto, então, animada por
mais informações. Klaus balança a cabeça, despreocupado.
— Não. Mas participei do Obersthofmeister nos últimos anos — diz, e
inclina-se para olhar os arredores pela janela. — É praticamente a mesma coisa,
mas em vez de ver o Imperador, olhamos para algum representante bigodudo.
— Acha que veremos o Imperador? — indago, ainda mais animada,
e Klaus franze as sobrancelhas para mim.
— Talvez. Para quê quer conhecê-lo? Espera que a apresente a um
bom partido? — provoca-me, me deixando roxa de vergonha. — Talvez
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consiga casar-se com algum nobre ainda mais rico e enfadonho que o
marido de Alice.
— Argh, cale-se, Klaus! Não sei por que ainda tento conversar com você!
— Porque me ama e porque sou seu irmão favorito.
— Você é meu único irmão!
— Mais um motivo para que eu seja seu favorito!
Cruzo os braços e me encosto contra o assento da carruagem em uma
postura que faria minha governanta gritar comigo por dias. Mas basta ver
o sorriso de Klaus para que meu mau humor forçado se dissipe. Suspiro.
— Vou sentir sua falta.
A expressão dele se anuvia, saindo da zombaria para um olhar ameno.
De todas as versões de meu irmão, é dessa que sentirei mais falta enquanto
ele estiver acompanhando o Sr. Hasburgo em sua viagem a Portugal — o
Klaus amoroso, compreensivo, que nunca julga ou se sente superior. O
meu irmão favorito.
— Serão só alguns meses. Prometo trazer-lhe presentes da viagem
— afirma ele, carinhosamente. Sinto a garganta fechar só de pensar sobre
isso. Ele parte em uma semana e ainda não me acostumei à ideia.
— É melhor que sejam bons presentes. E que essa tal noiva de Max
seja mesmo tudo que promete.
Ele ri, de novo assumindo seu tom despreocupado.
— Quanto a isso, já duvido muito.
Por fim, a carruagem para. O cocheiro abre a porta, Klaus toma a
dianteira e desce, me ajudando a sair logo em seguida. É apenas quando
fico de frente para o palácio que deixo o queixo cair.
O Palácio de Schönbrunn é conhecido como a versão vienense de
Versalhes. Nunca estive lá, mas, se minha opinião vale de alguma coisa,
não deixamos nada a desejar. A construção parece estender-se para além de
vista, cada janela iluminada como uma estrela em um céu de possibilidades.
Olho em volta, para as pessoas finamente vestidas, os sorrisos e as conversas
que preenchem o ar, e para o jardim coberto por uma fina camada de gelo
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no frio congelante de dezembro, e me pergunto que surpresas essa noite
reserva. Qual papel irei desempenhar na minha ópera particular?
Mal posso esperar para descobrir.
Do lado de dentro, o palácio é ainda mais impressionante do que do
lado de fora. Não sei dizer se é efeito das luzes ou se as paredes são mesmo
feitas de ouro, mas tudo parece reluzir. Passamos do saguão de entrada para
uma antessala, cujas paredes são ornamentadas com tapeçarias, e então
finalmente chegamos ao salão de bailes. Meu queixo caído parece ganhar
mais alguns centímetros em direção ao chão, e embora Klaus ria de mim
e me provoque aos sussurros para parar de babar, não consigo não ficar
impressionada. É tudo tão rico, tão bem decorado, tão grandioso.
— Já olhou o teto? — indaga, e só então ergo a cabeça.
Céus, há pinturas ali também. Penso na Capela Sistina, e me pergunto
se os afrescos de lá serão tão belos quanto os daqui. E, pela primeira vez,
sinto inveja de Klaus que, embora não conheça o Vaticano, já esteve na
Itália e na França, e em tantos outros lugares que não sei se algum dia
conseguirei visitar. Quão fácil deve ser para ele não se deixar impressionar
com um lugar como o Palácio de Schönbrunn quando já viu tanta coisa.
Como gostaria de acompanhá-lo até Lisboa, se pudesse!
Mas não há lugar para mim na comitiva do arquiduque. Por ora, devo
contentar-me com Viena, e com os pequenos pedaços do mundo que
consigo resgatar, um baile por vez. Uma vida inteira pode começar em
apenas um baile. Esta noite é tudo que importa.
Por pelo menos meia hora, embebedo-me nas tradições de um evento
daquele porte. Sou apresentada a dezenas de pessoas cujos nomes não consigo
me recordar, sorrio para rostos que se perdem na multidão, e admiro com a
paixão enervada da adolescência cada detalhe daquele ambiente suntuoso. Klaus,
é claro, parece conhecer a todos — mais do que isso, ele parece íntimo de todos,
como se cada pessoa com quem cruzasse fosse seu amigo pessoal. Ele sorri para
as damas e aperta a mão dos cavalheiros, trocando frivolidades e conversas como
quem passa cartas em um jogo. E ele nunca se esquece de ninguém.
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— Está vendo aquela dama logo ali? Ah, sim, olá. — Ele sorri, acenando
com um meneio de cabeça na direção de uma mulher não muito mais velha
do que Alice, com seus talvez vinte e poucos anos e um enfeite exagerado
de penugens brancas na cabeça. — É Freifrau von Neumann. Ela também
não deveria estar aqui, mas, assim como nós, tem amigos nos lugares certos,
e amantes nos lugares mais certos ainda.
— Como faz isso? — pergunto, afinal. Klaus ri.
— Faço o quê?
— Sabe de tudo. Conhece a todos, todas as histórias — digo, exasperada.
Klaus suspira e dá dois tapinhas gentis em meu antebraço, ainda entrelaçado
ao dele.
— Ora, Berta, basta que circule nos lugares certos e tenha ouvidos
apurados, e logo conhecerá todos que importam — responde, com o tom
arrogante, mas ainda gentil, que usa quando quer se provar superior sem
deixar de ser amável. Reviro os olhos o mais discretamente que posso.
— Então conhece todos nesta sala?
— Muito provavelmente, sim.
— Então diga-me, quem é aquele senhor? Aquele, com a bengala
dourada?
Klaus pensa um pouco, mas seu rosto se ilumina quando responde:
— Ritter Wessely. Apostei nos mesmos cavalos que ele em uma corrida
ano passado.
— E o cavalheiro ao lado dele, com o bigode proeminente?
Klaus ri, mas me entretém mesmo assim. Como uma criança, sigo
desafiando-o enquanto caminhamos pelo recinto: eu, disposta a provar que ele
está errado, e ele decidido a não dar o braço a torcer. Típico dos Brachmann.
É então que meus olhos encontram os de outro cavalheiro, mais ao
canto do salão. Ele é alto, mais alto do que eu ou Klaus, de cabelos acobreados
e rosto sardento. Destaca-se da multidão não pela aparência, mas por parecer
não se encaixar ali, o tempo todo olhando para os lados com uma expressão
amedrontada, como se temesse ser abordado por alguém.
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— E aquele cavalheiro? — pergunto a Klaus, indicando o rapaz com
um aceno de cabeça. — Quem é ele?
Meu irmão aperta os olhos, sem precisar procurá-lo muito; sobressai-se
com facilidade, sendo tão alto. Observo Klaus torcer o nariz, visivelmente
pensativo, até que ele finalmente desiste e solta um suspiro teatral.
— Ora, está bem, você venceu! Não sei quem é o rapaz sardento —
retruca, afetado, mas ri quando vê meu sorriso de vitória. — Agora, será
que podemos dançar? Preciso de um pouco de emoção no meu último
evento social em Viena.
Assinto, mas antes de acompanhá-lo, dou uma última olhada no rapaz
sardento. Inesperadamente, ele também me nota. Sinto um rubor cobrir
minhas bochechas, um espelho da vermelhidão que toma as dele e, sem
saber o que mais fazer, sorrio.
Ele sorri de volta, mas quase não tenho tempo para saborear a resposta,
com Klaus apressando-me. Quando olho para trás, já não o vejo mais.
Danço a primeira valsa com Klaus, mas sou logo em seguida abandonada
para que ele persiga outras parceiras em potencial. Sou uma moça em sua
primeira temporada, e ele é um homem solteiro, afinal — é esperado que
utilizemos de um baile, ainda mais um como este, para conhecer novas pessoas.
E de fato, é o que acontece. Enquanto Klaus reserva danças com outras
moças — algumas comprometidas, devo ressaltar! —, meu cartão também
tem espaços preenchidos com novos convites da parte de alguns cavalheiros
aos quais fui apresentada mais cedo. Não estou particularmente inclinada
a dançar com nenhum deles, mas tampouco quero ficar sentada junto às
solteironas pelo resto da noite enquanto meu irmão engana jovens mulheres
com seu sorriso afável. É meu primeiro, e talvez único, Neujahrscour. Quero
aproveitá-lo.
Já estou com os pés doloridos quando enfim me sento junto à janela.
Gostaria de saber as horas, para saber o quão próximos estamos da virada
do ano, mas não consigo encontrar um só relógio. Abano-me com as mãos,
recebendo olhares enviesados das damas presentes. Com o frio, é claro
88

Meia-noite em Viena

que sequer ocorreu-me trazer uma ventarola, e o calor das danças e da
aglomeração agora me sufoca.
Procuro meu irmão por toda parte, mas não vejo nem sinal dele.
Penso ter avistado nosso amigo, o Sr. Hasburgo, mas é impossível dizer,
com tantas pessoas. Olho em volta, sentindo-me estranhamente solitária,
até por fim olhar por sobre o ombro, para a varanda lá fora.
E lá está ele de novo. O rapaz sardento.
Preciso pensar muito pouco antes de levantar e ir atrás dele. Por um
instante, pergunto-me o que diria Klaus, ou o resto de minha família se me
vissem agora, perseguindo um homem desconhecido no baile do Imperador.
Mas, por fim, concluo que não importa: Klaus provavelmente me incentivaria,
e quanto à minha família... o que não sabem não pode feri-los.
Demoro a encontrar uma porta que leve à varanda. A maioria está
firmemente fechada, para proteger os convidados do vento gelado do
inverno vienense. Por fim, encontro uma, já temendo que o rapaz tenha
desaparecido de novo. Mas não tardo a vê-lo, sobressaindo-se como uma
torre acobreada, e apresso o passo em sua direção, segurando meu xale
contra os ombros para tentar, em vão, proteger-me do frio.
Quando me aproximo, percebo o quão tola estou sendo. Nem mesmo
sei por que fui até ele, ou o que dizer. Paro onde estou, encarando-o e
cogitando dar meia volta e sumir baile adentro, mas não tenho tempo. Ele
logo se vira para mim.
— Oh! — exclama, o rosto novamente cobrindo-se de rubor.
Não resisto um sorriso, o que o faz ruborizar ainda mais e baixar os
olhos. Arrisco mais uns passos em sua direção, e ele transfere timidamente
o peso de uma perna a outra. Sinto vontade de rir com a inversão de papéis.
Ele é adorável em toda a sua timidez.
Apoio os braços na balaustrada e o espio de canto de olho. Não sei como
começar uma conversa, tampouco se deveria fazê-lo; é, afinal, considerado
impróprio que uma dama inicie conversas com um homem a quem não foi
formalmente apresentada, ainda mais estando a sós com ele. Penso se este
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rapaz não deve estar a formar uma ideia muito ruim a meu respeito, mas
creio que não. Só o que vejo em seu semblante é vergonha e ansiedade.
Por fim, ele pigarreia e diz:
— A noite está... muito agradável, não é mesmo?
Sorrio, observando os flocos de neve que caem do céu e se acumulam
nas plantas e no gramado do jardim à nossa frente. É, sob todos os aspectos
lógicos, o pior clima para se estar conversando em uma varanda àquela
hora da noite. Mas, quando torno a olhá-lo, nada disso parece ter muita
importância.
— Sim, muitíssimo agradável — respondo, e ele sorri comigo.
— Seria muita... — ele começa, e sua voz desaparece lentamente.
Ele torna a pigarrear, um gesto que vejo se tratar mais de coragem que de
necessidade. — Seria muita ousadia perguntar seu nome, fraülein?
— Brachmann. Berta Brachmann. — Viro-me de frente para ele — É
um prazer, Herr...
— Pringsheim — completa, também se voltando para mim. — Johann
Pringsheim.
Por um segundo, apenas nos encaramos. A timidez do Sr. Pringsheim
parece lentamente dissipar-se; noto seus ombros mais relaxados, o olhar
menos errático. Ele sustenta minha atenção como se segurasse todo o ar
de Viena nas mãos. De minha parte, sei que não deveria estar ali, mas agora
que cheguei tão longe, não consigo me convencer a dar-lhe as costas.
— Está gostando do baile, Sr. Pringsheim?
— Posso assegurar que jamais vi algo tão belo — responde, no átimo,
e ambos coramos. Sou eu quem desvio o olhar primeiro.
— E é sua primeira vez no Neujahrscour?
— Sim. — Ele cora ainda mais, e engole seco — De fato... sim.
— Não se preocupe. É meu primeiro também — digo, e então me
inclino em sua direção, só um pouquinho, para sussurrar: — Na verdade,
creio que nem mesmo deveria estar aqui.
— É mesmo? E por que não?
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— Não sou da alta nobreza. O salão está tomado por pessoas que são
alguém, ou filhos de alguém, ou casados com alguém, mas eu... — Dou de
ombros. — Sou apenas eu. Não sou ninguém.
Então, para minha surpresa, o Sr. Pringsheim desata a rir. Ele cobre a boca,
de início, tentando confundir o riso com uma tosse, mas logo perde o controle
e gargalha a plenos pulmões. Não era a reação que eu estava esperando.
— Posso saber o que o diverte? — pergunto, sem saber ao certo se
deveria ou não me sentir ofendida. Ele recobra o ar e se controla.
— Perdoe-me, senhorita. Estou apenas aliviado. — Ele solta um longo
suspiro. — Não sou ninguém. Também não deveria estar aqui.
— Neste caso, fico feliz que nossos caminhos tenham se cruzado,
senhor — digo, também um tanto mais aliviada. — Somente um ninguém
reconhece as mazelas de outro.
— De fato. E, apesar de todos os alguéns que poderia ter conhecido
esta noite, fico feliz de ter conhecido ninguém.
Sorrimos um para o outro em silêncio, ambos muito mais confortáveis
agora. Alguém abre a porta para a varanda, e sou surpreendida com a música
que vem do salão. Olho por cima do ombro, para as janelas, brevemente
hipnotizada pelas cores e luzes que vêm dali, me sentindo estranhamente
desconectada daquele universo, mas mais em terra firme do que nunca.
Então torno a olhar para o Sr. Pringsheim. Seus olhos seguem fixos em
mim.
— A senhorita me daria a honra desta dança? — pergunta, estendendo
a mão.
Sorrio.
— Não há ninguém com quem eu preferiria dançar esta noite.
Ele me sorri de volta, e aceito seu braço, com um calafrio que me
percorre toda a extensão da espinha. O vento ali fora está congelante, mas,
de alguma forma, sei que não tem nada a ver com o frio.
O Sr. Pringsheim me conduz até o salão de cabeça erguida; de canto de
olho, posso ver sua expressão ansiosa. Pergunto-me se é devido à dança ou
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à sensação de não pertencimento. Se for a última, não poderia me importar
menos. Qualquer ansiedade que eu tenha sentido antes de chegar dissipouse tão logo o avistei. Mas se sua tensão dá-se pela nossa valsa, devo dizer
que o compreendo perfeitamente. Nunca antes senti tamanho anseio por
algo tão simples.
Ficamos frente a frente, rapazes e moças alinhados em lados opostos.
O Sr. Pringsheim parece uma torre perto dos demais cavalheiros, e sua
autoconsciência o faz curvar-se para parecer menor. A música começa e
cumprimentamo-nos. Sorrio para encorajá-lo, e ele me sorri de volta.
— Em que está pensando? — ele me pergunta, quando nos
aproximamos.
— Penso que nada nessa noite saiu como eu havia imaginado —
respondo. — E quanto ao senhor?
— O mesmo. — Ele meneia a cabeça, timidamente. — Ist das... gut?
— Sim, é bom. — rio. Separamo-nos momentaneamente e, quando
voltamos a nos cruzar, pergunto: — Como veio parar aqui, Sr. Pringsheim?
— Conheço um cavalheiro que conhece um cavalheiro... mas a verdade
é que não sei. Não pretendia vir. Estava apavorado com a ideia de não
conseguirmos entrar.
— Mas veio. Por que mudou de ideia?
— Não sei. Pensei que me arrependeria mais de não vir do que se
desse uma chance ao destino.
— E agora? — indago, sentindo-me um tanto ousada. — Arrepende-se
do acaso?
Separamo-nos bem na hora, mas não antes que eu possa ver o rubor
tomar conta do rosto do pobre Sr. Pringsheim. Rio, e ao ver-me, ele me
acompanha. Não é preciso nenhuma resposta.
Dançamos e conversamos juntos por mais três músicas completas.
Minha irmã provavelmente me passaria um sermão por dedicar tanto tempo
a um só cavalheiro, ainda mais estando em um baile com tantos bons
partidos em potencial. Mas não há um só nobre no Palácio de Viena hoje
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cuja companhia ou atenção me interessem mais do que a dele, e ao final da
última música, não vejo motivos para envergonhar-me ou arrepender-me
de nada esta noite.
Paramos, por fim, quando os músicos param de tocar, e uma sineta
aguda soa pelo salão. Ouço os cochichos, mas não consigo entender do
que se tratam. É o Sr. Pringsheim quem, do alto de sua torre, põe-me a par
dos acontecimentos.
— Trouxeram um relógio antigo. Creio já ser quase meia-noite —
avisa, e tanto vejo quanto ouço o pesar em sua voz.
— O que há, Sr. Pringsheim?
Ele se vira lentamente para me encarar.
— Não quero que a noite acabe, Srta. Brachmann — diz, com tamanha
sinceridade e pureza que sinto meu coração errar as batidas.
— Não precisa acabar. Ainda é cedo — retruco, em uma vã tentativa
de soar esperançosa. Mas posso ver em seu sorriso desolado que não há
nada que eu possa dizer.
— Receio já ter prolongado demais minha estadia. Meus amigos devem
estar à minha procura. Devo ir.
— Zehn, neun, acht...
Ouço o coro de vozes na contagem regressiva, mas não consigo me
juntar a eles. O Sr. Pringsheim segura minha mão e delicadamente a leva aos
lábios, seus olhos se fechando quando planta um beijo no dorso. O calor
de seu hálito parece atravessar o tecido da luva e minha pele, inflamando
meus ossos e sangue como pólvora.
— Foi um prazer, Srta. Brachmann.
— Sieben, sechs, fünf...
— Prometa-me que irá me escrever — digo, em um sussurro, e agarro
sua mão com as minhas — É meia-noite, Sr. Pringsheim. Prometa-me que
este ano me escreverá, e saberei que está sendo sincero.
Devagar, ele sorri e me solta.
— Vier, drei, zwei, eins...
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— Tem minha palavra.
— Feliz ano novo!
A multidão explode à nossa volta, pegando-me de surpresa. Dou um
salto e olho em volta por apenas um segundo — o bastante para que o Sr.
Pringsheim me deixe. Avisto-o se afastando a passos apressados, e suspiro,
acompanhando-o com o olhar até que suma de vista.
— Ora, aí está você! — ouço, e quando me viro, encontro, enfim, meu
querido irmão — Mein Gott, Berta, onde se meteu?
— Poderia perguntar-lhe a mesma coisa. Foi você quem me abandonou
a noite inteira! — digo, mas logo em seguida sorrio. — Feliz ano novo, Klaus.
— Feliz ano novo, Berta. E sinto muito por tê-la deixado, mas pelo
que vi, não esteve de todo desacompanhada, não foi? — Ele ergue uma
sobrancelha para mim. — Quem era o cavalheiro sardento com quem
dançou a noite inteira?
Desvio o olhar por um instante, pensativa. Klaus seria a última pessoa
a julgar-me por qualquer coisa; qualquer comportamento repreensível que
eu possa vir a ter já foi testado e aprovado anteriormente por meu irmão,
disso estou certa. Mas há algo na magia desta noite que não quero arriscar
perder. Algo que é precioso demais, e só meu, e tenho certeza de que, mais
do que qualquer um, Klaus entenderia.
Por fim, apenas sorrio e dou de ombros. Viro-me para frente, pois
é impossível mentir para Klaus olhando nos olhos dele. Mas, quando
respondo, sei que não estou sendo de todo insincera.
— Ninguém.
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Receita — Tigelada de Leite

A Tigelada de Leite é uma receita lusitana retirada do Tratado da Cozinha
Portuguesa, um documento que se define como uma “coleção de receitas,
algumas bastante originais, para o preparo das mais variadas iguarias”. Nele,
encontramos receitas de Portugal do século XV que vão desde pastéis de
tutano (onde não há a receita do pastel, apenas do recheio), até manjares
brancos (que na verdade são amarelos). Se parece confuso, é porque é
mesmo — a própria “tigelada de leite” não possui leite na sua lista de
ingredientes, afinal é óbvio que vai leite... Registros de receitas antigas
costumam ser vagos, pois assumia-se que quem estava lendo possuía um
certo conhecimento em gastronomia.
No Tratado da Cozinha Portuguesa, mais de metade das receitas são doces,
algo comum entre registros de receitas lusitanas. Portugal possui uma longa
tradição de doçaria conventual — receitas criadas por freiras em conventos
onde o uso de açúcar, gemas de ovos e amêndoas é abundante. Essa prática
ganhou força e destaque após o século XVIII por dois motivos.
O primeiro é que Portugal se tornou um grande exportador de ovos.
Claras eram usadas na produção de vinho branco e na engomação de
roupas, o que levou a um excesso de gemas. Com a expansão do acesso ao
açúcar até colônias portuguesas, juntou-se o útil ao agradável e criou-se o
que conhecemos hoje como “doces conventuais”. Conventos eram ricos
e frequentados pela nobreza; neste contexto, os doces desempenhavam
importante função nas refeições servidas aos seus visitantes.
O segundo motivo é que durante a mesma época, foi decretada em Portugal
a extinção de ordens religiosas, o que fez com que freiras e monges tivessem
agora a necessidade de angariar fundos para se sustentar. A venda dos doces
conventuais foi uma das maneiras encontradas para desafogar a situação financeira
destes homens e mulheres. Assim, as receitas foram sendo passadas para aqueles
que os acolhiam em suas casas, sendo transmitidas então de geração em geração
e mantendo esta tradição viva até os dias de hoje. Por essas razões, escolhemos
essa receita baseada no conto 1755, de Inês Montenegro, que é protagonizado
por uma mulher acolhida em um dos muitos conventos em Lisboa.
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Ingredientes
• 4 ovos
• 8 colheres de sopa de açúcar
• 5 colheres de sopa de farinha de trigo
• 400 ml de leite
• Uma pitada de sal
• Manteiga para untar
Modo de Preparo
1. Bata muito bem os ovos com o açúcar, a farinha e o sal
2. Adicione o leite e misture bem
3. Unte uma tigela de barro esmaltado ou um refratário de vidro com
manteiga e despeje nelas a mistura
4. Leve ao forno a 210º C por 45 minutos. Na metade deste tempo, você
pode polvilhar açúcar ou pincelar manteiga sobre o doce para ajudá-lo a
dourar
Dica: Você pode adicionar extrato de baunilha, canela ou outras especiarias para
enriquecer o sabor do doce.
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ÍNDICE DE GATILHOS

Farrapeira de abaixa e puxa
• Carnista: breve descrição de pratos com aves.

Se o mundo é um palco
• Violência física.

A desforra de Olga Prekrassa
• Violência física.
• Descrição de cadáver.
• Assassinato.
• Imolação de animais (breve, sem detalhes).

Dê-me notícias
• Pandemia.
• Descrição de cadáver.

1755
• Descrição de cadáver.

Meia-noite em Viena
• Sem gatilhos.
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ARTHUR CUPERTINO, "Dê-me notícias"
Arthur Cupertino é mineiro, biólogo e
atualmente estudante em Lisboa. Durante o
confinamento da pandemia, surgiu-lhe uma nova
paixão. Em um dia de angústia, um caderno e
uma caneta fizeram sair dele uma história.
Escrever só para si não é suficiente, por isso
Arthur procurou oportunidades para mostrar
seu trabalho e receber críticas. Esta é sua
primeira publicação. Arthur tem mais apego aos
gêneros de terror, thriller e suspense.
Instragram: @acaputino
Twitter: @a_caputino

ÉRIKA BATISTA, "A desforra de Olga Prekrassa"
Érika Batista nasceu em São Paulo em 1991. É
autodidata em língua russa, com certificação pela
Universidade de São Petersburgo. Idealizou e
desenvolve o projeto Literatura Russa para
Brasileiros. Tem formação acadêmica na área
jurídica, trabalha com tradução e escreve prosa e
poesia. Traduziu “Anotações de um jovem médico
e outras narrativas” de Mikhail Bulgákov (Editora
34) e publicou “Estado da corda sol quando se
exagera na tensão” (Ipêmarelo).
Instagram: @erika.sbat
Twitter: @latinamerikana
Medium: @erika-batista
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FRANCISMARA LELIS, "O Orientalismo e a Rainha do Crime"
Francismara Lelis é professora de História
da rede estadual do RJ, apaixonada por
histórias (verídicas ou não). É especialista em
História do Brasil (UFF) e mestra em História
(UFRRJ). Foi uma das finalistas do 1º Prêmio
Malê para jovens escritores negros e negras,
tendo seu conto “Letra e Tinta” publicado
na coletânea de mesmo nome. Escreve sobre o
que lê no Instagram.
Instagram: @leiturasinconstantes
Twitter: @FranHistoria

INÊS MONTENEGRO, "1755"
Inês Montenegro escreve sobretudo Fantasia,
mas volta e meia caminha por outros gêneros.
Tem vários contos publicados em antologias
e fanzines. Trabalha também como revisora, e
mantém um blog de opiniões literárias.
Formou-se em Línguas, Literaturas e Culturas:
Português/Inglês, pela Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, e é mestre em Edição
de Texto pela Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas de Lisboa.
Site: http://www.inesmontenegro.pt/
Blog: https://booktalesblog.wordpress.com/
Twitter: @ElyonSomniare
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ISA PROSPERO, "Se o mundo é um palco"
Isa Prospero mora em São Paulo, onde
traduz, revisa e acumula livros. Publicou
histórias
de ficção
especulativa
nas
revistas
Trasgo, Mafagafo, Superinteressante,
Strange Horizons, entre outras.
Site: www.isaprospero.com
Twitter: @isaprospero

LARISSA SIRIANI, "Meia-noite em Viena"
Larissa
Siriani
é
escritora,
podcaster,
pole dancer e mãe de quatro cachorras. É
autora de mais de dez obras, entre elas Amor
Plus Size e O Amante da Princesa, ambos
publicados pela Verus Editora. Sonha em dar
a volta ao mundo, encabeçar a lista de
best-sellers e conhecer o príncipe encantado não necessariamente nessa ordem.
Instagram: @larissasiriani
Twitter: @larissasiriani

RICARDO BALBINO, "Farrapeira de abaixa e puxa"
Ricardo começou a escrever quando aceitou
que ser um escritor ruim era melhor do que
não ser escritor. Mora no interior de São
Paulo, de onde aguarda secretamente que
seja anunciada a descoberta da vida fora
da Terra. Enquanto isso,
escreve
histórias
cada
vez
mais estrambólicas. Quando a
saudade
de
Carl Sagan
aperta,
lê
novamente
O
Mundo Assombrado Pelos
Demônios.
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