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A Sonia



Prólogo

Há uma lenda de que Lucas e Rafael, o monge, são os 
verdadeiros autores dessa história, a partir do diário de Ho-
rácio. Dizem que um escrevia sobre o texto do outro, através 
de anexos de e-mails, até que o que chamavam de capítulo se 
“estabilizasse”, lá na linguagem deles. Contam também que 
Lucas, debaixo do nome de Don Giovanni, ia colocando, num 
site de Blog, tudo o que ia sendo dado como “estabilizado”. Um 
site privativo, fechado, registrado com o título de Casanova. 
E teria recebido, segundo consta, contribuições de quem as 
quisesse dar e, claro, de quem as pudesse dar. Esse “pudesse 
dar” aí sendo a senha de acesso, ultra-restrita, revelada apenas 
para aqueles que eram denominados os do Dafne. Capítulos e 
mais capítulos iam, desse modo, sendo criados e montados um 
por um, como num quebra-cabeça. Cada peça isolada de cada 
peça. Nenhum dos contribuintes ia ficar sabendo como a coisa 
iria terminar. Podia ser até mesmo que tudo acabasse em uma 
tremenda colcha de retalhos! 
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Que importa? Quem é que iria ler isso, esse ajuntamento, 
além de eles mesmos, aqueles que se chamam os do Dafne, o 
veleiro mágico que voa sobre as águas do mar. E sobre como 
essa preciosidade náutica, com um nome mítico, que envolve 
alguns enigmas, supostos decifrados em parte, foi parar em suas 
mãos, há muito que se contar. E põe-se muito nisso!

Ocorre que o que interessa agora é que essa pequena 
história poderia ser parte de uma maior. Era a regra de partici-
pação naquele jogo. O jogo literário lá deles. Só Lucas e Rafael 
tinham o fio de Ariadne do seu labirinto. Um labirinto que ia 
se modificando com o passar do tempo. Assim, o “livro” nasceu 
como uma espécie de diário. Era para ser escrito na primeira 
pessoa. Como se fosse Horácio que o escrevesse. Discute-se 
daqui e dali, vai-se e volta-se, dúvidas e mais dúvidas – sabem 
como são essas coisas de se escrever, de se encontrar a forma 
perfeita, ah! a forma! –, acabaram por adotar uma narrativa na 
terceira pessoa que torna tudo mais impessoal, deixando algum 
espaço para a primeira pessoa, “para preservar o intimismo de 
certas passagens”, como dizia Rafael. Assim, em certos capítulos, 
no todo, ou em poesias, ou poemas em prosa, “transcreveram” 
o diário de Horácio. Como era uma brincadeira literária de 
doze amigos, e como Horácio se dizia “ser um livro aberto” 
para todos eles, os do Dafne, Rafael incluído aí, claro, diga-se, 
isso não tinha muita importância.

Assim, tudo ficou como se a tal “terceira pessoa”, o au-
tor anônimo e desconhecido, tivesse “pulado” para dentro da 
maioria das cenas. Como se também fosse um personagem. 
Alguém colocado atrás, afastado de tudo, um observador ma-
ravilhado e ébrio que tudo vê, percebe, faz e desfaz. Quando 
os personagens não ficam mais fortes do que ele mesmo. Mais 
fortes de quem os cria? Ora, deixa isso para lá! 

A verdade é que Rafael e Lucas, usando essa forma de 
narrar, sendo autores e personagens, entraram em uma espé-
cie de êxtase. Isso eles confessaram. Julgaram-se senhores do 
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drama humano. Imaginaram que fossem os senhores dessa 
trama no espaço e no tempo. Donos do destino. Sentiram o 
inebriamento da criação. Sentiram ser as famosas referências 
das coisas, a tontura do absoluto referencial de tudo. Rafael ria 
desse, digamos, modo de dizer, absoluto referencial de tudo. 
Ah! Ah! Ah! Gargalhava alto.

Colocando de lado qualquer interpretação, a narrativa 
na terceira pessoa, misturada a uma narrativa “intimista” na 
primeira pessoa, como nos poemas, mesmo em prosa, era 
mesmo para ir além da realidade que pudesse ter a história. 
Eles queriam uma fantasia. Uma fantasia colorida pelas pala-
vras, tingidas por uma espécie de ser. O existir do ponto de 
vista das pessoas, ou da vida daquele presente em que viviam. 
Rafael e Lucas perceberam que quaisquer realidades que o 
“livro” pudesse ter seriam transfiguradas em devaneios pela 
inclusão, em algumas partes da narrativa, do diário de Horácio, 
que muitas vezes transborda para uma supra-realidade, para 
o denso terreno do sonho, da imaginação, da fantasmagoria, 
da atemporalidade e “outras realidades”, como dizia o monge. 

Consta que Rafael e Lucas, estavam entre as raríssimas 
pessoas que tinham acesso ao diário de Horácio. Este tinha a 
mania, desde menino, de tudo colocar em diário. Todavia, isso 
é uma conjectura. Horácio, por via de e-mails, lia tudo enquan-
to os dois escreviam a história, levando tudo na brincadeira. 
Mesmo o que dizia respeito à sua história de amor com Clara. 
E que história!... Deixa para lá!... Tomou tudo como um exer-
cício literário de Lucas e Rafael, como era típico deles. Tudo 
como se fosse um divertimento de meninos. Iguais aos jogos 
literários, ou torneios de poesia, que se faziam nos tempos do 
colégio. Não era coisa para se publicar.

Com o tempo da narrativa, pintaram o sete, fizeram o 
diabo. Tempo da memória. Tempo da imaginação. Tempo fan-
tasmagórico. Tempo do sonho. Tempo da fantasia. Tempo real. 
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Tempo ilusório. Tempo fictício. Tempo transladado. Tempo 
do mito. Tudo isso, é claro, delicado, misturando as diferenças 
sutis de significados de cada um desses ditos tempos ai, como 
um mestre pintor mistura as cores em sua paleta. O certo é que, 
mesmo com o tal tempo real, se é que se pode falar que ele exista, 
a coisa pode ficar meio etérea, dependendo da arte figurativa de 
quem escreve. É o diabo! Afinal não é Rafael mesmo quem diz 
que, com o relativismo, o tempo real não seria uma convenção? 
Santo Deus! Aonde viemos amarrar a nossa égua? Pensando 
bem, qual seria a referência para o tal tempo real. Ele existiria 
em algum lugar desse sacrossanto universo? Quem o afirmaria 
dono da certeza absoluta? “Ninguém é insano, ou bobo, meu 
caro, para o dizer,” diz ele. Isso ele fala quando está com raiva 
do tal de relativismo, melhor dizendo, em algumas de suas, 
dele, relativismo, facetas, sempre fugidias. Uma aversão, ou 
melhor dizendo, uma tomada de distância, pois rancor, como 
ele mesmo considera, não seria justo, assim seria uma repulsa 
que ele mesmo diz “ser besta.” Inútil. “Ah! Meus caros!, existem 
relativismos e relativismos, tantos e tantos, uns tão complica-
dos, outros tão surpreendentes e simples, para ninguém botar 
defeito, que não custa muito nos vermos perdidos, nos textos 
onde tentamos estudá-los. É querer segurar uma névoa com as 
nossas pobres mãos, agarrar algo no qual se está imerso? O que 
não é novidade. O relativismo se relativiza. O que é um jogo de 
palavras. Melhor calar-se. Quando se chega a palavras vazias.” 
O certo é que, passado esse sentimento de afastamento, sempre 
no primeiro impulso, coisas da riquíssima alma de Rafael, e 
estando senhor supremo de sua razão, calmo, e assente na sua 
bondosa humanidade, ele admitia que o relativismo, contem-
plado por certos ângulos, poderia ser até mesmo um caminho 
para a tolerância. E, quem sabe, para o amor. Assim sendo, deixa 
essa complicação para lá! “Paciência!,” diz ele, em tom meio 
sarcástico, “o relativismo, talvez inteligente, não vai invadindo, 
às vezes delicado, à sorrelfa, todos os aspectos da nossa vida?” 
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O certo é que tudo isso aí era tomado como uma brin-
cadeira literária.

Afinal, além de Rafael, Lucas e Horácio, autores explí-
citos, quem mais seriam os outros autores, implícitos, dentre 
aqueles que, orgulhosos, se autodenominavam um do Daf-

ne, o encantador veleiro mágico cuja proa mais parece uma 
faca afiada e decidida que corta célere as ondas dos oceanos? 
Comprado, num lance de sorte, de um milionário inglês, tido 
por eles como um gentleman, e que o vendeu sob rigorosas e 
extravagantes condições, impostas por cláusulas contratuais, 
escritas, preto no branco, tais como, a condição de manter o 
nome, Dafne, – como se tal nome não fosse bonito, além de 
mítico, e fossem mudá-lo –, e aquela mais esquisita condição 
ainda de não participar de regatas. Esta, muito estranha mes-
mo, dado que o Dafne seria um senhor barco para regatas. E 
mais outros espantos, tidos como cláusulas tácitas, morais, ou 
éticas, nada escrito, para eles incompreensíveis, motivos de 
muitas ilações, por vezes irônicas, de Lucas, como é do seu 
feitio, como o de não navegar pelas costas da Inglaterra, não 
aparecer lá por Cowes, na ilha de Wight, onde aconteceu o 
famoso festival de rock, nem pelo Solent, o estreito entre essa 
ilha e a costa sul da Grã-Bretanha. Ele, o cavalheiro inglês, jus-
tificou essas últimas condições dizendo que não poderia, em sã 
consciência, proibir ninguém de ir a qualquer lugar, mas, que 
gostaria que eles levassem o seu Dafne para os vastos oceanos 
longe de sua Inglaterra. É claro que devia haver algo de muito 
profundo, desconhecido, não revelável, nessas disposições que 
até mesmo poderiam ser tomadas, por eles, como condições 
de honra para se ter um barco como aquele. Absoluto na sua 
beleza e na arte de navegar.

Eles tomaram essas últimas condições como os principais 
motivos de terem ganhado a parada de sua compra. 

Mas, tudo isso era muito pouco, para não se dizer que 
era nada, para se ter um invejável e incomum veleiro como 
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aquele, o Dafne, com os seus imponentes dois mastros, o da 
vela grande e o de mezena, os dois sendo de assustar quem 
ousasse pilotá-lo – ousar era a palavra –, enfim, esse veleiro era 
a quinta-essência da beleza náutica, unida a um desempenho 
longe de qualquer superação. Na verdade, era pura fantasia, 
na sua beleza singular.

Qual caminhante não se deixa ficar, e admirar, ao dar, 
súbito, com o Dafne, qual um cisne da cor do imaculado lírio 
branco, pousado – ou seria uma nuvem isolada?, atrevida, má-
gica, que desceu de sua altura, para mostrar a sua formosura, 
imponente sob um lago, ali, parado –, sob a quietude das águas, 
como se estivesse sobre um imenso espelho, refletindo o azul 
intenso do céu, tal como nos parece a curvilínea enseada de 
Botafogo, no Rio de Janeiro? Quem não estanca os seus passos, 
meio maravilhado, diante de sua beleza rara, inacreditável, nes-
ses mares do sul, sob o empíreo safira, cercado por montanhas 
de cujas íngremes e sombrias encostas se derrama um verde 
que vibra um tom sem igual? Qual o passante, não tanto mais 
distraído, nessa circunstância, não ficaria a imaginar sobre quem 
seria o seu privilegiado dono – se é que esse existisse mesmo. 
Alguém premiado pela graça? Pois, outra coisa não seria o seu 
proprietário – um iluminado? Não é pouco, para não se dizer 
que é muito, esse poder de se achar que se estando no mar é se 
estar diante da possibilidade de se estar na totalidade do mundo. 
Que afirmação da liberdade! Não seria isso que, desde muito 
tempo, não acabamos por fixar em nossos pensamentos? É uma 
sensação esquisita. Todavia ela está aí quando contemplamos, 
de uma praia qualquer, seja onde for, o ilimitado que se anuncia 
diante de nossos olhos, onde o céu e o oceano se confundem.



I

As conversas deles vagavam descompromissadas, em 
todos os sentidos, como um papo íntimo e verdadeiro entre 
amigos; conversas de mesa de jantar, e que então acontecia 
barulhenta, quase anárquica, festiva, com todos quase que 
falando ao mesmo tempo, atropelando as suas falas, uns dos 
outros, no restaurante do clube, onde comemoravam, juntos, 
o sucesso de sua aquisição, depois que todas as complicações 
da venda do veleiro terminaram. O Dafne era deles. Faltavam 
as núpcias, com aquelas deliciosas palavras – enfim, sós! Era um 
caleidoscópio gostoso de opiniões e brincadeiras livres.

“Até hoje fico imaginando, como e por que esse barco 
maravilhoso veio parar em nossas mãos,” falou o skipper Paulo, 
o Mar e Guerra. “Foi muita sorte nossa. Não acreditei na coisa, 
quando comecei a trocar rápidas mensagens com Horácio, lá 
de Londres, no meio de uma reunião de negócios, pedindo-me 
que também as enviasse a todos vocês, e que se preparassem 
para uma dura regata virtual. Ele queria de qualquer maneira 
aquele veleiro. E não seria outra a nossa vontade. Quem, no 
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meio náutico, não o conhecia e não o ambicionaria? O Dafne. 
O veleiro. Algo singular. Uma venda assim inacreditável. Tudo 
convergiu. Impossível que se repita, em qualquer circunstância. 
Horácio estar no lugar certo, na hora certa, na cidade certa, 
num encontro certo, para ele, tenso demais, que lhe exigia o 
máximo de concentração, saber de um impossível que possa 
ser possível, ter a devida calma, separar negociações frias de 
paixões, algo assim pegado no ar, vindo de um despretensioso 
comentário de alguém, na hora de um intervalo para o inde-
fectível café. Indefectível café? Só isso? Glorioso café! Essa é 
a verdadeira expressão! E, não resistindo ir até Southampton. 
E lá ver o veleiro. Tocá-lo. Quem sabe entrar. Admirá-lo em 
sua intimidade. Será? Fantasia? Então tudo estava no campo 
da dúvida. Um veleiro dos sonhos ancorado em um calmo cais 
de Southampton. Em alguma de suas múltiplas marinas. Um 
universo delas. Southampton. Southampton era o mundo. 
Tinha que ser. Não haveria de nos escapar.” 

Ao que Rafael argumentou, “a deusa Fortuna se apie-
dou de nós, armou a sua teia sagrada, mitos, meus queridos, 
mitos, e trançou a sua rede de acasos da qual não se escapa, e 
nos favoreceu.”

“Para mim”, argumentava Horácio, “entraram em jogo 
aí, na cabeça daquele cavalheiro inglês, não o preço, isolado 
de tudo o mais. A lonjura em que queria que o seu barco ficas-
se da Inglaterra deve ter tido um peso fundamental, e talvez 
outras dimensões que ignoramos, coisas da alma, sabe-se lá, e 
que devem ter jogado os seus decisivos dados dos quais nada 
sabemos. Acredito mais nessa última hipótese. Qualquer coisa 
assim que, resumindo, ele teria dito para um assessor seu: ‘deixe 
esses meninos aí de um distante país tropical levarem o Dafne, 
afinal a sua proposta não é lá muito desfavorável.’ Com toda a 
minha sinceridade, não posso deixar de admirá-lo por isso. Ele 
soube julgar por coisas intangíveis. Nós somos longe demais 
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de lá, da sua Inglaterra, mais longe ainda, por outros evidentes 
fundamentos, do que a Austrália e a Nova Zelândia.”

“Pertencemos a um continente, a América do Sul, bem 
separado do mundo”, atalhou-o Paulo, teorizando. “Pelos lados 
do oriente, temos o Atlântico e outros grandes oceanos. Ne-
nhuma novidade. Tudo conhecido, desde muito tempo. Pelos 
lados do ocidente, nós, sul-americanos, separa-nos do mundo, 
também um ainda maior oceano, o Pacífico, também nada de 
novo. Querem mais isolamento, mais distância de tudo? É claro 
que tudo isso é uma belíssima metáfora. Quem é que, nesse 
mundo de hoje, todo interligado, à velocidade da luz, reivindi-
caria ser dele isolado? E digamos, é uma alegoria que funciona. 
Dá uma imagem da coisa que somos. E está lhes dando muito 
a entender o que lhes quero dizer. Resumindo a opereta, meus 
amigos, creio que, nas suas visões sobre nós, pesando todos 
esses fatores geográficos, e outras dimensões, ciente de que o 
seu barco iria ficar fundeado no Rio de Janeiro, eis o concreto 
da coisa, a sua decisão não poderia ser outra, senão aquela de 
pender em nosso favor, mesmo que a nossa oferta financeira 
não fosse lá a mais competitiva. O seu barco iria, na realidade 
das coisas, ficar como era de seus desejos. Não importa! Nada 
disso importa! Isso tudo é uma elucubração. O que importou aí, 
no seu julgamento, para mim, foi que estamos onde estamos, 
e somos quem somos, e somos muito longe demais de lá; da 
terra onde o Dafne nasceu para encantar os mares.”

“É isso... não há como não concordar”, sentenciou Horácio.
“Diferentes entre diferentes, iguais entre iguais, eis a 

questão”, sentenciou, enigmático, Rafael, botando um pouco 
de pimenta na conversa.  

“Mas, seja na diferença, ou na igualdade,” disse Hamilton 
em um tom jocoso, muito ao gosto de Lucas, o Barba Ruiva, 
o que provocou o riso de todos, “queria meter a minha colher 
de pau aí, nessa panela”.
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“A panela é sua, e a colher também”, respondeu-lhe tam-
bém jocoso Horácio. E todos riram ainda mais, alguns dando 
gargalhadas, numa barulheira infernal que fez com que todos 
no restaurante lhes dirigissem os seus admirados olhares e pu-
dessem, desse modo, compartilhar-lhes a alegria cujos motivos 
ignoravam. Devia ser a comemoração do sucesso em alguma 
regata por aí. O que não era raro por lá.

“Há alguns reparos a fazer no que vocês dizem”, co-
meçou a falar Hamilton, bem devagar, o mais que pode. “E o 
que vou falar é uma figuração. Nisso imito o nosso skipper. 
Assim registrado, caros amigos, os que estão aqui, nesse nosso 
hemisfério austral, o fantástico hemisfério antártico, são os 
austrais, como, por acaso, somos chamados.” Ele fez uma 
pensativa pausa, colocando, como era do seu modo, meteo-
rologista, um suspense na sua fala. “Os austrais.” Ele fez uma 
outra pausa, não tão longa, e continuou. “E aí se incluem a 
Austrália, simbólica do nome austral, e a Nova Zelândia, se 
são, também, como nós, e outros, diga-se, como me cons-
ta, fora da visão deles, eles lá do mundo avançado, eles que 
olham o grande globo terrestre do alto, de cima mesmo, na 
perspectiva do hemisfério boreal, o deles lá do norte, e assim 
tendo embaixo de si o hemisfério sul, escondido, e que se in-
fere, na longitude nem vista da Europa, para ninguém botar 
defeito, aqui rodeados, por todos os lados, por grandes, e às 
vezes bravios, oceanos, assim, resumindo a opereta desse falar 
um tanto gongórico, quero crer que não haveria, ipso facto, 
acentuadas restrições a ninguém que habita desse lado, na face 
desse fabuloso mundo austral. Austral! Gosto dessa palavra. 
Onde estão incluídos, para facilitar a compreensão do que digo, 
indo do geral para o particular, australianos e neozelandeses 
que, como é mais do que sabido, vamos reconhecer, teriam 
muito mais condições financeiras de adquiri-lo do que nós, 
como outros também o teriam. Em tempo, nessa altura da 
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coisa, coloco australianos e neozelandeses mais por causa de 
suas tradições em histórias de regatas, compreendidas, é claro, 
as America’s Cup, que participaram de nossos sonhos, mais 
quimeras do que realidades. America’s Cup. Muito bem. Um 
belo capricho da imaginação. Para eles, esses outros austrais 
aí, realidades conquistadas.” Essas últimas palavras sendo ditas 
com um sorriso algo irônico nos lábios. Agora era o misterioso 
meteorologista que falava mais do que o hábil navegador. 
Mais o oráculo, com os seus ditos cheios de enigmas, mais o 
mago do que o certeiro e decidido navegador dono do rumo 
da proa que ditava ao timoneiro.  

“Entendo o que você quer dizer, caro navegador”, redar-
guiu Horácio. “Belo gongorismo esse seu. Sem ironias, mais 
belo em metáforas do que o original.” O que provocou uma 
risada geral. “Bonitas metáforas, muito bonitas,” aduziu Rafael, 
quase aos gritos, em meio à barulheira. E Horácio continuou, 
“não haveria restrições a eles, assim, diretas, nem a ninguém. 
Acho que pesou muito o que somos e onde estamos, resumin-
do a coisa, para não ficar repetindo o que eu e o nosso skipper 
dissemos,” contra argumentou Horácio. “E vou me referir aos 
australianos e neozelandeses, mais para dar um foco, por suas 
tradições em grandes e difíceis competições no mar. Nem 
sei se entraram na competição pelo Dafne. Foi uma escolha 
fechada. Ninguém sabe de nada sobre quem ofertou o que. 
É tudo uma suposição. Australianos e neozelandeses. Talvez 
não precisassem. Para que? Meu Deus! Eles podem construir 
os barcos que quiserem.”

“Concordo. Não precisam mesmo,” ponderou Pedro, o 
Primeiro Filósofo, com Horácio meneando, afirmativo, a cabeça.

“É conveniente repetir que acho que o preço não pesou 
muito nessa história,” reforçou Horácio, levando o assunto 
para outro rumo, como se desse um tranco no timão, “não 
devemos ter dado uma oferta financeira tão decisiva, para um 



17 | João Cezar Pierobon

leilão tão esquisito, sem qualquer referência a valores, com 
regras explícitas e implícitas, em que as propostas foram en-
tregues dentro de envelopes lacrados e enviadas pelo correio, 
ou seja, não se podia levá-las em mãos, e julgadas sabe-se 
lá como, em prazo desconhecido, pela cabeça de alguém, o 
dono do barco, e de mais ninguém. Esprememos todos os 
nossos limões, para juntar uma grana que não sabíamos se 
era o correspondente ao valor justo, segundo algum critério 
do dono do barco, como vocês todos o sabem,” continuou 
Horácio, depois de um tempo, “é claro que fomos rápidos, 
e tivemos a correta visão que tínhamos que vender, o mais 
rápido possível, o que possuíamos de barcos, carros, e até 
mesmo dispensáveis propriedades comuns, tralhas e outras 
coisas mais, para poder quitar, no prazo, um salvador, deci-
sivo e veloz empréstimo, e de curto prazo, que conseguimos, 
sabe-se lá como, e que nos adiantou a quantia necessária, 
visto que não tínhamos o dinheiro vivo, em caixa, e, enfim, 
tínhamos nas mãos uma oferta que calculei fosse razoável e 
viável. Nem posso imaginar que, pelo lado financeiro, fosse 
a melhor. Não era mesmo! Havia imponderáveis. Calculava 
que tínhamos chances. No quente da hora, não dava para 
ficar, como agora, racionalizando a coisa. E isso talvez fosse 
uma fonte de minhas ansiedades. Para que lado o pêndulo da 
balança, decisivo, iria se movimentar? Como competir com 
muitos outros com muito mais trunfos do que nós? Com 
vantagens de toda ordem! Tinha medo de perdê-lo. Nunca 
mais existiria uma chance igual. Um barco como o Dafne? Nem 
que a vaca tussa! É um em cada quanto tempo? Sucede que no 
calor daquela hora, intuitivo, sabia que nós poderíamos juntar 
rápido uma boa, viável, e competitiva soma de dinheiro. Era 
o primeiro passo. O resto viria depois, as outras dimensões. 
Porque sem o dinheiro, cash, nada feito, amigos. Era conversa 
fiada! Vocês todos trabalharam muito bem aqui.” 
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Horácio parou de falar, como se pedisse silêncio, o que 
se fez, e concluiu, “creio que a minha rápida ida ao RORC, o 
Royal Ocean Racing Club, ali pertinho de onde estava hos-
pedado, e isso logo no dia seguinte àquela reunião, lá mesmo, 
no clube, onde encontrei pessoas conhecidas e simpáticas, e 
depois, aconselhado por uma delas, ir a Southampton, fo-
ram duas coisas providenciais, e por tudo que aconteceu lá, 
naquela marina, e mais o que se sucedeu depois, deve ter 
sido decisivo. Isso, é claro, é uma suposição. Não sei se mais 
alguém, ou outros interessados ali estiveram, e foram tão bem 
recebidos como eu fui. Para mim, ter encontrado Sir John, 
quiçá numa feliz coincidência, e conhecer o Dafne, pelas suas 
próprias mãos, ele, que o criara, ao seu bom gosto, foi um 
enorme prazer espiritual, como vocês todos sabem. Não posso 
julgar se essa visita, e o que houve depois, fundamentou-lhe 
a decisão final.”

“Duvido que não tenha sido decisivo”, emendou Lucas, 
com um sutil sorriso no rosto, ao seu estilo, em meio a uma 
suspensiva caluda de todos. E completou, “identidades transcen-
dentais, essas coisas que flutuam nas almas e nós não sabemos 
onde vão ressonar”, concluiu.

Ao que Rafael acrescentou, “duvido que sem essas tais 
identidades, alguém, como Sir John, convidaria outro alguém 
para algum concerto em sua própria casa, creio que, pelo que 
capto no ar, memória de uma tradição, rara, talvez inexistente 
nesses nossos dias, e sempre compartilhada com os seus amigos 
mais íntimos, com os quais divide um autêntico bom gosto pela 
grande música”, com o que todos consentiram com um aceno 
afirmativo e leves sorrisos com os olhos postos em Horácio.

“Então,” Lucas, mais uma vez, quebrou o silêncio, “não 
seria tanto o que o nosso Horácio disse que sem o dinheiro, 
cash, nada feito e tudo não passaria de conversa fiada. Nem 
tanto ao céu, nem tanto ao mar, meus amigos, as identidades 
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funcionaram, o que devemos tomar como fundamental a ida 
intuitiva de Horácio a Southampton.”

“Falou e disse,” concluiu Paulo. 
Na verdade eles cotizaram em partes iguais, como sempre 

o fizeram em matéria de barcos e de regatas. Mesmo os que 
não pudessem completar cada um a sua cota, que poderia ser 
o caso de dois ou três, pois, em sua maioria, eram homens de 
empresas, todavia, naquele momento, as possibilidades e dis-
ponibilidades eram favoráveis. O certo é que tudo convergiu 
para o sucesso daquela aquisição dos sonhos de qualquer um 
que tivesse paixões por veleiros. Veleiros raros, diga-se. É claro 
que Rafael, por uma multidão de razões, não entrava nisso, 
mas, como sempre, fazendo as suas chacotas, falava o que todos 
ali estavam carecas de saber, dizia ser “mais pobre do que Jó.”

Lucas, o Barba Ruiva, “sempre ele”, meio sorrindo, com 
ares de ironia, não deixou de soltar a sua piada. “Nessa história 
de grana, e tudo o mais o que ela envolveu, e nos exigiu de 
magias e de alquimias financeiras, tirando ai, é claro, o nosso 
pobre Jó.” “Concordo”, atalhou rápido Rafael. “Nessa história de 
capital cash, como dizem”, engrenou, incisivo, o Barba Ruiva, 
“não seria mesmo o caso dos australianos, nem dos neozelan-
deses, por mil razões, uma evidência em si mesma. Então, nesse 
assunto de melhor oferta de preço, cash, eles, e outros, alhures, 
ou mais próximos da Inglaterra, lá na Europa mesmo, poderiam 
nos deixar a ver navios, não o Dafne. Iríamos ficar com o gosto 
imaginário do picolé de chocolate na boca, mas, não com o 
picolé.” E todos riram estrondosos, a ponto de chamar uma vez 
mais a atenção de todos os que frequentavam o movimentado 
restaurante, frente a barulheira das gaitadas coletivas.

Hamilton gritava algo e ninguém o ouvia. E teve que re-
petir tudo, quando o nível de ruído abaixou. “Não seria também 
o caso dos americanos. Ficaram fora disso. Estranho.”
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“Não acho estranho.” Ajuntou Paulo, o Mar e Guerra. 
“Eles não precisam, com os grandes skippers e armadores que 
têm, e ainda mais com a sua insuperável e tradicional arte de 
construção náutica, que faz uso das mais altas tecnologias e 
o escambau. Bem, vocês estão carecas de saber tudo isso. To-
dos aqui viram, ao infinito, o belíssimo filme Wind, dirigido 
por Carroll Ballard, e produzido, entre outros, por Francis 
Ford Coppolla. Alí se diz tudo. Não se precisa se falar mais 
nada. Para que comprar um barco, por mais belo e avançado 
que fosse, cheio de condicionantes, advindos de não se sabe 
onde, nem o porquê, de isso pode, e aquilo não pode, tácito 
ou expresso, tal como essa história de não poder mudar o 
nome do veleiro, aliás uma brilhante e bela condição sine qua 

non, de não poder participar de regatas, e de não poder, não 
imperativo, aparecer aqui e ali?”

“Mas, os australianos e os neozelandeses têm dado 
trabalho, e muito, a eles, a esses... grandes skippers aí, e à sua 
insuperável arte náutica, meu amigo,” aduziu Mateus, o Segundo 
Filósofo, que foi secundado por outro e mais outro, todos 
eles falando alto e, por vezes, caótico, atropelado, ao mesmo 
tempo. Frases como que soltas eram ditas. “A America’s Cup, 
na realidade, estaria se transformando em uma Australia’s 
Cup... ou, digamos melhor... numa... New Zealand’s Cup...” “E 
outras Cup’s. Em meio aos Haurakis da vida.” “O belo golfo de 
Auckland.” “E assim o mundo está cheio de Haurakis, obra dos 
neozelandeses, geniais homens do mar. Imbatíveis.” “Bye-bye 
America’s Cup!” A sempre sensata voz de Paulo tentava apa-
recer em meio à barulhenta algazarra. “Nada disso, a America’s 
Cup nunca vai passar por esse bye-bye coisa nenhuma! Não 
subestimem os skippers americanos, eles vão trazê-la de volta 
para Newport! Ela, a superlativa de todas as regatas. Tanto é 
assim que a imitamos!” E o atropelo de frases continuava. “Os 
americanos são práticos, meus queridos! Eles sentem, melhor 
do que ninguém, quando os ventos vão mudando.” As últi-
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mas palavras sendo abafadas em meio a intensas gargalhadas, 
entremeadas da expressão “Haurakis da vida.” E de “Bye-bye 
America’s Cup!.” “Bye-bye coisa nenhuma!” O Mar e Guerra, 
contrariando a sua natureza, tentava gritar mais do que todo 
mundo. Parecia que o skipper estava falando sozinho.

“É verdade, mas, isso é passageiro, talvez até mesmo a 
tal de America’s Cup, pelo rumo dos tempos, esteja passageira, 
coloco entre aspas isso aí.” Ponderou Pedro, o Primeiro Filóso-
fo, “lembrem-se, meus queridos, de que tudo nesse mundo aí 
se banaliza. E de banal em banal, de passageiro em passageiro, 
de provisório em provisório, vamos caminhando, então, essas 
aí, a Australia’s Cup, ou New Zealand’s Cup, America’s Cup, 
Não-Sei-O-Que-Lá’s Cup, Outras Cup’s, estão no cavado de 
longa onda do tempo. Não sei não.”

“Pode ser,” replicou Rafael,“ o mundo é móvel e assim 
vai superando a si mesmo, no seu fantástico e mágico relati-
vismo, que faz aparecer e desaparecer as coisas, sem que nem 
para que, e assim caminha dentre os seus imprevistos, acasos, 
banalizações, pela novidade do novo, e o escambau, como muito 
bem o diz o nosso skipper Paulo, e assim vai transcendendo o 
que ele mesmo cria, e gerando novas coisas, novos sonhos, 
enterrando velhos sonhos, novas ilusões, enterrando velhas 
ilusões, o que, quem sabe, por tudo isso, e por outras coisas, 
nos exige humildade, pensamento, tolerância, abertura para o 
amor, o que é bom para nós, meus queridos amiguinhos. Não 
vejo nada de mal nisso. Temos um lindo barco e muito que 
navegar. E assim, o mundo a ganhar.”

E as regatas?
As regatas? Quase que a resposta estava toda dada. Face 

ao cenário atual que tinham delas – como se viu, não eram 
inocentes em relação às coisas –, as regatas, em si, que, como 
tais, naqueles tempos, estavam colocadas no mundo, longe 
dos antigos valores considerados românticos, num lato sensu 
modo de dizer, deixaram de ter algum apelo para as suas almas 
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de homens do mar. As regatas, quando se lhes dava na telha, 
quando o íntimo pedia competição, para manter a rigidez e o 
alerta do corpo e do espírito, eles participavam da Fastnet, a 
mais memorável de todas, em barcos de outros proprietários, 
ou faziam entre eles mesmos, tomando como modelo a Ame-
rica’s Cup. A America’s Cup, sempre ela. Segundo Rafael, ali 
não existiriam banalizações.



II

O que lhes interessava mesmo, naqueles tempos, seriam 
as grandes navegações que de tempos em tempos, então, com o 
Dafne, poderiam fazer. Aventuras eram o que queriam. Conhe-
cer, tocando em suas águas, os confins do planeta, os esconsos 
de seus oceanos, a brutalidade de seus mares revoltos, eis o 
seu objetivo. Era isso, muito mais do que competições. Cup’s? 
Que Cup’s? O cavalheiro inglês que lhes vendeu o fascinante 
veleiro deveria ficar espantado com a sua condição. Ela era o 
que queriam, em si mesmo, e antes. Para eles fora uma restrição 
que se casava com os seus objetivos. A mão dentro da luva. E 
isso teria sido a causa do intenso nervosismo de Horácio, na 
hora fervente em que viu a chance em suas mãos? A oportu-
nidade de por em prática uma ideia que, desde algum tempo, 
acalentavam! Ser-lhes-ia tão cruel como perder a sua vela 
balão, rasgada e jogada ao mar, em frangalhos, com um vento 
de popa daqueles! Aventuras! Eram o que todos os do Dafne 
desejavam ansiosos. Manter o barco afastado das encantadoras, 
diga-se, e recortadas costas da Grã-Bretanha e Irlanda, lindas 
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a mais não se ver. Esta, a Irlanda, com a sua bela Calçada de 
Gigantes, portentoso e perigoso paredão, ainda bem que lá no 
seu extremo norte, costas às vezes acolhedoras, às vezes proble-
máticas? Tormentas traiçoeiras, como aquela da Admiral’s Cup 
que espalhou barcos, pelo mar afora, espumoso, encapelado, 
muitos deles perdidos, alguns emborcados, e a deriva, sem 
saber nem onde estavam? Difíceis sim! Reconheça-se! Toda-
via, mares desafiadores, e muito mais problemáticos, e muito 
mais longínquos e desconhecidos, ainda, não fazem falta pelo 
mundo. Que o sábio nobre inglês – afinal era esse o conceito 
que eles, os do Dafne, têm dele –, Sir John, um perfeito e culto 
gentleman, ele que, por vias de Fortuna, os escolhera, que ele 
então pudesse ficar de antemão feliz, ciente e tranquilo a res-
peito da sua condição tácita. Seria para eles, os do Dafne, um 
ponto de honra. O mundo é vasto na sua vastidão. Que a alma 
do Dafne a ele pertencesse.

Nas regatas entre eles, o Dafne seria usado como barco 

defensor frente a esses outros barcos, que alugavam, chamados 
de desafiantes, ao modo das competições da America´s Cup. Era 
um divertimento de alguns domingos. Também era um modo 
de deixar os músculos e a mente sob intenso trabalho e, diga-se, 
sob tensão. Porque quando competiam, era algo para valer mes-
mo! Não sem aquela angústia apolínea de quem quer abraçar 
um loureiro, numa disputa saudável, colocando uma coroa de 
suas folhas sobre a cabeça. Nada a ver com a ninfa Dafne. Nada 
a ver. E Lucas, “sempre ele”, com Rafael, eram os defensores. Os 
dois, sim, isso mesmo, mais ninguém. Pelo simples motivo de o 
Dafne poder ser manobrado, não sem dificuldades, óbvio, por 
dois velejadores, por ser um barco também preparado para a 
navegação em solitário. Lucas e Rafael, no Dafne, dão muito 
trabalho ao restante da turma que tenta vencê-los. E quando o 
conseguem, há um triunfo. O que, invariável, sempre aconteceu 
em metade das vezes.



III

E chegou a hora de apresentar os onze do Dafne, como 
são chamados; muitos dos quais, desde o início, com algum 
destaque, conhecidos, até mesmo com os seus apelidos, por 
imperativo da própria narrativa. Em uma inversão da ordem 
certa para as coisas, nesse ato de escrever histórias, que podem 
ser tomadas por teatrais, trabalhadas por muitas mãos, adotou-
-se, por qualquer caótica razão, uma regra inversa à boa regra 
dessa arte, a do teatro. Nele, como é sabido, os personagens 
são apresentados antes da abertura da cena. Como esse livro 
não é um livro muito comum, posto que é um livro para não 
ser lido por ninguém, a não ser por esses tais aí, os do Dafne, e 
assim se lhe perdoa tudo, aqui vai o elenco que faltou.

Paulo, como se sabe, é o Mar e Guerra, o mais velho, e 
o mais sábio de todos, marinheiro na razão e na paixão, lobo 
do mar, excepcional navegador em solitário, superlativo co-
nhecedor da arte da vela, insuperável timoneiro, é o capitão, o 
skipper, do Dafne. Lucas, o Barba Ruiva, o primeiro defensor, é 
o timoneiro-mor, um homem culto e um senhor contador de 
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histórias. Horácio, o Poeta, é o segundo timoneiro e o primeiro 
proeiro. Adora a proa onde diz sentir o movimento da terra 
diante dos seus olhos... Coisa de poeta. Hamilton, o Oráculo 
de Delfos, é o navegador e o meteorologista, Olhos de Tem-
pestade. Quando a coisa engrossa, todos ficam de olho nele a 
quem chamam também de o Dentuço. Olhos de Tempestade, 
porque ele tem mesmo acurados olhos para prever borras-
cas, mar grosso. Oráculo de Delfos, porque, como todo bom 
meteorologista, os seus comunicados, ou previsões, são sempre 
enigmáticos, cheios de mistérios, que exigem interpretações. E 
não adianta suplicar-lhe: fale mais claro Hamilton! E lá vem a 
ladainha, sempre repetindo a mesma coisa. Antônio, o Portu-
guês, o Barba Negra, é o terceiro timoneiro, e o homem dos pés 
dos mastros, também chamado de Le Chef, porque cozinheiro 
de gênio. João, o responsável pelo velame, e segundo proeiro, 
é quem tem mais apelidos. É o Louro, o Príncipe, ou Barba 
Loura, o Balonista, também alcunhado por Lucas de João das 
Cordas. Quanto a ser João das Cordas ele ironiza. Preferiria 
ser alcunhado de João dos Cabos, pois em barcos não existem 
cordas, há cabos. Também é chamado de João, O que Caiu 
no Mar. Pois, numa tempestade, agarrado ao cabo da vela 
de estai, foi lançado na água, num súbito e violento golpe do 
vento. Foi um Deus nos acuda! E rápido foi resgatado. Tiago 
é o meticuloso intendente, o da logística, o provedor, o pla-
nejador, junto com Paulo, às vezes com Horácio e Antônio, 
Le Chef. Além disso, Tiago cuida do mastro de mezena, junto 
com Pedro. Virgílio, médico, é o guincheiro do grande mastro, 
junto com Pedro. Marcos, o Caçula, engenheiro mecânico, é 
o regulador de bombordo. Mateus, o Segundo Filósofo, é o 
regulador de boreste. E Pedro, o Primeiro Filósofo, O Homem 
das Velas, cuida dos mastros com a ajuda de Tiago e Virgílio. 
Entretanto, tais funções, muitas vezes, querem indicar algo 
como uma organização geral. Servem para tempos calmos, mar 
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plano, chapado, céu limpo, ou com doces ondas longas e quase 
imperceptíveis. Em mar fervente, onde as vagas parecem vir 
de todos os lados, que se misturam num caos, um mar que não 
é muito raro, todos fazem tudo. E todos, nesse caso, estão na 
dura e tensa labuta, no turno da hora, fosse noite ou fosse dia.

E, completados pelo sempre que possível indefectível 
quarto timoneiro, o segundo defensor, Rafael, o Sócrates.



IV

Dafne, um nome, um mito, contado assim mesmo, como 
fábula, sendo narrada nos longos caminhos ancestrais, pelos 
contadores de histórias, cada um ao seu modo, cada um com 
a sua linguagem e a sua fantasia. 

Cada narrador superpondo-se a cada narrador. Cada 
bardo enroscando os significados misteriosos de suas palavras 
nas não menos enigmáticas palavras de outro bardo.

Conta o poeta Ovidio que o primeiro amor de Apolo 
foi Dafne, filha de Peneu, o deus-rio, e que a sua paixão por 
ela nasceu, não por determinação do destino, a Moira, e sim 
por um desmedido ressentimento do deus do amor, Eros, em 
relação a Apolo.

Eros, o filho de Afrodite, devolveu a Apolo as suas sutis 
e enviesadas ironias sobre as suas artes com o arco e flecha, 
tomadas como brincalhonas, comparando-as com os seus gran-
des feitos heroicos. Como se dois incomparáveis pudessem ser 
comparáveis. Apolo era Apolo. Eros era Eros. Desavisado Apolo. 
Logo ele, o deus oracular de Delfos, daquele “conheça-te a ti 
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mesmo”, luz da Grécia, dentre uma multiplicidade de atributos, 
protetor da música e da poesia? Apolo, deus da razão, que se 
opõe a Dioniso, deus do êxtase e do entusiasmo, celebrado por 
suas bacantes? Aconteceu que ele Apolo, orgulhoso da sua vi-
tória sobre a serpente Píton, encontrara-se, por um acaso, com 
o filho de Afrodite, vendo-o curvar o seu arco, puxando-lhe a 
corda, como se fosse uma brincadeira de um menino levado.

E Apolo lhe disse: 
– O que estás tu a fazer aí, rapaz folgaz, com essas armas 

poderosas? É a mim que pertence o direito de tê-las sobre os ombros. 

Com elas eu posso dar os golpes inevitáveis a qualquer fera selvagem, 

ou então a um inimigo. Não faz muito tempo, quando Píton cobria 

muitas terras com os venenos de seu ventre inflado, eu a matei com 

as minhas flechas. Para ti, garoto irrequieto, que te seja suficiente 

acender, com essa tal tua tocha, como falam por aí, isso que eu lá não 

sei bem o que seja, e que dizem ser os fogos do amor. Cuidado com 

esse seu inocente pretender se igualar aos meus feitos. 

E então o filho de Afrodite, olhando-o meio de viés, 
calmo, lhe respondeu:

– O teu arco, Apolo, pode transpassar tudo. Tu repetes o que eu 

sei desde muito tempo. Dispenso essas tuas delicadas, belas, e afiadas, 

ironias. Acontece que a flecha que sairá do meu arco de brinquedo 

vai de transpassar a ti mesmo. De tal maneira todos os animais estão 

sob ti, não posso negá-lo. Tu és a luz da Grécia. Assim mesmo a tua 

glória é inferior à minha. Dê tempo ao tempo, grande Apolo.
Dito isso, Eros encheu as suas asas de vento, como fazem 

os pássaros que estão pelo chão, a cata de alimento, e sem tar-
dança, voou para o cume do Parnaso coberto pelos frescores e 
perfumes que se escondem sob as copas das árvores. Lá, tirou 
do seu carcás, carregado de flechas de duas qualidades, uma que 
rechaça o amor e outra que o faz nascer. Infalíveis. E sem volta. 
A que faz nascer o amor é bela, brilhante, dourada e aguda, a 
que causa repulsa nega a beleza, é escura, rombuda e plúmbea.
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Com a flecha da aversão ele, Eros, atinge Dafne. E com 
a flecha do amor ele alcança Apolo, o deus que menosprezou 
o poder do seu arco. Agora ele iria conhecer, até o fundo dos 
seus ossos, o que lhe dissera o filho de Afrodite: de tal maneira 

todos os animais estão sob ti, não posso negá-lo, assim mesmo a tua 

glória é inferior à minha.

A ninfa gostava mesmo era de estar nos bosques, nas 
fontes, vivendo a sua plena liberdade na natureza, adorava a 
caça, não queria saber de amantes, trajava roupas leves, soltas, 
esvoaçantes, como véus, com saias curtas, mostrando as suas 
pernas perfeitas, deixando no ar o enigma da beleza do seu cor-
po, cabelos soltos ao vento, rejeitava todos os seus pretendentes 
que se encantavam com a sua beleza. Era livre e assim queria ser 
para sempre. Casamentos? Essas histórias de himeneus, himens 
e amores? Isso tudo lhe significava tirar-lhe a liberdade, senão 
a vida, plena, de estar na sua natureza, nas suas montanhas, 
florestas, fontes, em meio às árvores, às folhagens, às flores, aos 
pássaros, aos animais. Nada que lhe impedisse estar envolvida 
por todas essas coisas que ela considerava serem dádivas dos 
céus. Para ela, era a plenitude do ar puro, as essências que se 
derramavam das encostas das montanhas, cheias de regatos que 
por elas escoavam, enfeitados por uma multidão de borboletas 
multicoloridas. Era o gozo de estar sob o azul do céu, liberta 
de mandos, com os seus delicados braços e escultural corpo ao 
sol, ou sob o luar, nas noites. Abrir mão de tudo isso? Não! Por 
Zeus! Definitivo! Não! Não seria ela. Resistiu até mesmo às doces 
súplicas de seu adorado pai, Peneu, que lhe pedia, sempre com 
generoso carinho, um genro e netos. Afetuosa, envolvendo-o 
em afetuosos abraços, ela lhe suplicava a permissão de ser 
sempre assim como era, intocável por qualquer homem. E lhe 
deu como exemplo Ártemis que conseguiu obter de seu pai, 
Zeus, esse dom de permanecer virgem. Ele, então, consentiu. 
E, sábio, lhe advertiu, dizendo que ela era muito bela, tinha 
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um fascínio irresistível, para que ficasse, para sempre, em sua 
desejada paz, e intocada virgindade, sem atrair os homens, e 
que assim lhe seria muito penoso manter esse seu desejo. 

Então Apolo a viu, em meio às árvores, e com o coração 
perfurado pela irresistível seta do amor de Eros, o desejo lhe 
invadiu o corpo até os ossos. Ele lhe admirou as suas roupas 
soltas, cobrindo o seu corpo, como se fosse algo talhado por 
um deus, admirou os seus cabelos soltos. E ficou imaginando 
como ela seria ainda mais bela, e tentadora, se pudesse arru-
má-los. Ele queria se unir a ela. A sua alma queimava de amor. 
A tocha de Eros o queimava assim como queimam os campos 
após as colheitas.

Como pode isso, Apolo? Tu que és o deus oracular, aquele 
que diz, em Delfos, o que seriam os destinos dos homens e mu-
lheres. E o teu destino? Tu não o podes saber? O “conhece-te a 
ti mesmo” não é válido para ti? O que fizeste com aquelas tuas 
palavras sobre os teus triunfos heroicos ao rapaz que supuseste 
traquinas, Eros, ao menoscabá-lo com o poder divino do seu 
invencível arco e flecha? Subestimaste o poder do arco e flecha 
dele? O que sabes, então, tu, sobre os poderes do amor? Estás 
ardendo por um amor inalcançável. Oh! Poderoso Apolo, tu 
que és o deus da luz, estás vencido pelas chamas daquela tal 
tocha do filho de Afrodite. Não foi assim que falaste? O fogo 
que desconhecias te pegou? E não o sabes? Ou foste enganado 
pelo teu poder oracular? Este poder divino não deveria dizer-te 
que estavas diante de um amor impossível? A flecha do amor 
de Eros, pela primeira vez, te feriu fundo, e o fogo do amor 
está queimando em tua alma, diante da beleza etérea de Dafne. 
Oh! Apolo! E tu não tinhas consciência disso? Tu não podes 
enganar a ti mesmo. A tua medicina nem as tuas artes não 
podem te curar desse amor que te devasta.

Tu esqueceste o poder do encantamento mágico, por 
vezes trágico, das belas mulheres? Como Helena. Lembra-te 
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de que, por ela, para tê-la, dono de seus prazeres, os homens 
perdiam a cabeça, e se matavam. Perdiam aquilo de que és – 
oh!, Apolo – o senhor. No seu rastro de beleza indizível, sem 
igual, divina, digna do Olimpo, veio a traição, o rapto, a dor, o 
sofrimento, a desgraça, a guerra e a morte. O que queres mais 
que se diga sobre a tal tocha, o arco, a flecha e a aljava, que 
desprezaste, do filho de Afrodite? Aquele garoto irrequieto 
que adora distribuir suas flechas contraditórias por aí, lá do 
alto do umbroso Parnasso.

E ele a admirava no seu todo e nos detalhes. A paixão 
o cegava e mais o fazia ver. A boca insinuante de símbolos 
escondidos, os lábios vermelhos que devem ter o gosto da 
ambrosia. Tudo nela era êxtase dionisíaco. Ah! As mãos e os 
dedos delicados como aqueles que voam sobre as cordas das 
harpas. As suas pernas, os pés. Oh! Qual escultor os teria criado 
para o deleite de nossos olhos? Ou qual pintor teria a arte de 
reproduzi-los na sua perfeição, na harmonia inexplicável de 
suas formas? Tudo nela era enigma que a razão não explica. 
Era um fogo que não se via, que queima sem queimar, e que se 
eleva na alma como aquele que sobe inexorável nas encostas 
das montanhas. E o vestido esvoaçante que era um véu que o 
vento ondulava, revelava e encobria. Ah! As formas. Delícias 
que a imaginação põe diante dos olhos. Tudo em meio às ra-
magens, às arvores, às fontes, aos chorosos regatos que correm 
escondidos em meio às penumbras, à exuberante natureza. Lá 
mesmo onde ela mais amava estar.

“Siqua latent, meliora putat.” O pouco que se mostrava 
dizia tudo sobre a beleza do oculto.

Ah! Loucura! O desejo era maior do que a força de ficar 
estático na contemplação. O deus da razão a perdeu. Ele queria 
o êxtase de tê-la. As palavras de Peneu estavam alí ecoando: ela 
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era muito bela, tinha um fascínio irresistível, para que ficasse, 
para sempre, em sua desejada paz, e intocada virgindade, sem 
atrair os homens, e que assim lhe seria muito penoso manter 
esse seu desejo. E estavam ali também no ar as palavras de 
Eros: o teu arco, Apolo, pode transpassar tudo. Sei disso muito bem. 

Dispenso essas tuas delicadas ironias. Acontece que o meu vai de 

transpassar a ti mesmo. De tal maneira todos os animais estão sob 

ti, não posso negá-lo, assim mesmo a tua glória é inferior à minha.

Ele, Apolo, a admirava estático, com os olhos que de-
nunciavam um desejo irreprimível, cheio de afeto, amor. Ela, 
a ninfa, o olhava com os olhos que transbordavam, primeiro, 
uma inquietação, com o coração a bater forte, desconfiada 
de que algo estava para acontecer, como se uma ansiedade a 
tomasse toda, depois, o seu olhar era de medo, e logo mais, 
num repente, se transformou em uma repulsa incontrolável.

Ele, tomado pela ânsia do amor, deu um passo à frente. 
Ela, sem pestanejar, um para trás. Ele, que tinha perdido a razão, 
e demonstrando não entender a recusa dela, deu alguns passos 
em sua direção. Ela, tomada de horror, num gesto instintivo de 
autodefesa, virou-se e, encarando o vento contrário, começou 
a andar mais rápido para frente, sem olhar para trás. Ele, de-
terminado, mais rápido caminhou. Ela, um pouco de soslaio, 
olhando para trás, sentindo, instintiva, a sua aproximação, abriu 
o pé no mundo, a passos largos e velozes, como aqueles das 
disputas olímpicas, em desabalada corrida por dentre as folha-
gens, com os cabelos revoltos, soltos ao vento que lhe envolvia 
o corpo, deixando para trás as suas essências de mulher. E, 
nessa corrida louca, ia, aqui e ali, deixando presos, nos pedaços 
secos dos atrevidos ramos mais baixos da vegetação, partes do 
seu leve vestido, que mais imitava um véu, passando entre os 
raios do sol que penetravam na floresta por dentre as altas co-
pas das árvores. O que fazia com que Apolo, que total perdera 
a cabeça, diante de tanta irresistível beleza, mais confirmasse 



34 | Dafne

o que soubera antes e mais o enlouquecesse: mais um tanto do 

que se mostrava, por dádiva da galharada, do sopro do vento, e dos 

partidos raios do sol que ali entravam, mais lhe dava a imaginar a 

beleza e as delícias do que se escondia. Mais ele confirmava o que 
lhe dissera Eros: de tal maneira todos os animais estão sob ti, não 

posso negá-lo, assim mesmo a tua glória é inferior à minha. 

O deus estava mais rendido na alma do que no corpo.
Ele, tomado por algo como um êxtase, forçou a sua cor-

rida, até que pudesse alcançá-la de modo que lhe pudesse falar 
e ela o ouvir.

– Pare ninfa! Deixe essa corrida louca e escute o que eu tenho 

a lhe dizer. – E ela continuava a correr. Não lhe dava ouvidos. 
E ele insistia. – Não sou um homem comum dos campos. Eu sou o 

deus oracular de Delfos. Sou Apolo, filho de Zeus. – Nela, o efeito 
foi o contrário do que ele esperava. Um deus a queria. Ao ouvir 
isso, ela encheu-se ainda mais de pavor. Um deus corria atrás 
de si. Como manter o seu voto, consentido por seu amado 
pai?  Temeu por suas pernas que corriam e que iam abrindo 
caminho por dentre as folhas, galhos e troncos, e por um ter-
reno pedregoso. Uma repulsão a invadiu ao ouvir que um deus 
estava ao seu encalço, para com ela ter os enlevos do amor. E 
ele não desistia de lhe suplicar para que cessasse aquela fuga 
sem sentido. – Ouça as minhas súplicas, por Zeus, dando fim a essa 

sua correria sem sentido e perigosa. Você acabará por ferir os seus 

delicados pés e pernas nesse terreno cheio de armadilhas. Pare ninfa!

Nada a fazia parar. Ela estava no fim de suas forças. E o 
que queria mesmo, acima de tudo, era se afastar mais ainda do 
deus que a perseguia.

Ela começou a sentir o ar da respiração ofegante e de-
sesperada do seu perseguidor por dentre os seus cabelos e que 
chegavam à suas costas e até mesmo em um lado da sua face 
de tão perto que ele estava. As palavras do seu pai Peneu lhe 
afloravam na cabeça: – tu és muito bela, minha adorada filha, tu 
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tens um fascínio irresistível, para que fiques, para sempre, em tua 

desejada paz, e intocada virgindade, sem atrair os homens, e que 

assim te serás muito penoso manter esse teu desejo.

Tomada pelo cansaço. E vendo que as suas forças fra-
quejavam diante de quem era invencível na corrida, e vendo, 
num espaço aberto da mata que de repente lhe deu o destino, 
o rio, quase caindo ao chão, suplicou a quem sabia que podia 
socorrê-la:

– Meu adorado, pai, tenha piedade desta tua filha! Ajude-me 

a manter o meu voto que por ti foi consentido, por tua bondade divi-

na. Metamorfoseie-me em uma forma em que eu perca essa minha 

beleza que, para mim, é mais uma desdita do que uma graça, mais 

uma causa de angústia do que de exultação.

De imediato ela sentiu um torpor tomar conta de seu 
corpo.

Os seus pés transformaram-se em raízes, o seu corpo em 
um tronco, os seus braços em galhos, a sua cabeça e cabelos em 
uma linda e carregada copa com folhas verdes e brilhantes. A 
sedutora ninfa, por uma dádiva de um deus, o seu pai. o deus 
do rio, Peneu, metamorfoseara-se em uma imponente árvore.

Apolo, ofegante, apenas tocou-lhe o tronco. E ainda podia 
perceber, lá dentro, no fundo, as leves batidas de um coração. 
Ele, tomado pela paixão, num instinto, pelo inesperado do que 
acontecia, fez menções de querer abraçar e acariciar os ramos 
que supunha terem sido os braços na ninfa. Houve uma recusa. 
Eles logo se ergueram e se afastaram. Ela tinha se transformado 
em um loureiro.

Imóvel ele se quedou. Conformou-se com o que a Moira 
lhe deu. Afinal, ele era o deus de Delfos. Os seus olhos brilhavam. 
Contemplava, num tempo indefinido, o longínquo horizonte 
que se abria amplo atrás daquela bela transfiguração. Refez as 
suas forças. Pisava no chão áspero da realidade. Deixara para 
trás o mundo de Morfeu, o mundo dos sonhos. Era dono de 
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sua razão. Tinha um  sorriso, sutil, enviesado, indecifrável, 
dirigido a Eros. Apolo era então Apolo, a luz da Grécia. Nin-
guém, no Olimpo, com as suas intrigas, compreendia o amor 
como ele. E ele guardou os seus segredos para si. Ele, na sua 
magnanimidade, iria transformar a dolorosa ausência dela, em 
presença gloriosa. E disse para os ventos, espaços e os tempos:

– Doravante, pela eternidade, tu serás a minha árvore, Dafne. 

Para sempre, as tuas folhas, que jamais deixarão de refletir a luz do 

sol, nos dias azuis, e da lua, nas noites claras, ornarão a cabeça dos 

triunfadores, dos heróis, dos vencedores.

Em Roma, dois loureiros adornavam a porta da casa de 
Augusto, um de cada lado dela. Eram as testemunhas da Era 
Augusta. A era que abrigou a paz no mundo.

Resta perguntar que força seria essa que empurrava 
Apolo, o deus da razão que, afinal, a perdeu, justo por con-
sequência dela – dessa força. Que força seria essa que venceu 
o deus oracular de Delfos que, supõe-se, deveria muito bem 
saber sobre o final que o destino lhe reservou; aquele de estar 
atrás de um amor impossível.

Diotima de Mantinéia, a sábia sacerdotisa da Grécia, mes-
tra de Sócrates, lhe ensinava que o amor é desejo de imortalidade 
no novo ser que dele nasce. O amor é anseio de eternidade.

Em Roma, na Galeria Borghese, está uma escultura de 
Dafne e Apolo, criada pela arte de Bernini. Eles parecem que 
se movem. Talvez sendo um momento de um balé parado no 
tempo, como numa fotografia, no justo momento em que ela, 
Dafne, a bailarina, na sua fuga mítica, está se metamorfoseando, 
e assim escapando de Apolo, o seu par, sendo, inútil, enlaçada 
por ele. Um balé que, em si, e pela magia da música, semelha 
ser esculturas em movimento.



V

O RORC – Real Ocean Racing Club – fica próximo a um 
canto do Green Park, em Londres, que, com o Hyde Park e o 
Saint James Park  forma o conjunto dos três grandes parques 
que envolvem o Palácio de Buckingham. O clube está justo ao 
final da Saint James Place, uma acolhedora rua em “L” que nasce 
na Saint James Street e termina exato em sua porta de entrada.

Andar por quieta rua, depois de transitar por uma agi-
tada via, é agradabilíssimo, o que se acentua pelos frescores 
de suas manhãs primaveris, quando o branco das nuvens não 
economiza a sua luz difusa que cai de modo doce sobre as ricas 
e diferentes formas das fachadas dos seus simpáticos pequenos 
prédios, cuja altura, em geral, se restringe a quatro pavimentos. 
Segue o padrão daquele exuberante e multicolorido intrincado, 
quase labiríntico, das ruas de Londres, com suas vielas, ruas 
sem saídas, becos, ou cul-de-sacs, sorrateiros, diga-se. Porquanto 
ali são ruas que se dissolvem numa espécie de pracinha. Um 
pequeno e discreto espaço de modo surpreendente. Dado que 
nunca se sabe, ao certo, a não ser que se esteja com tempo, 
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sempre raro, para se indagar sobre os seus inícios e os seus 
fins, ou se há alguma saída misteriosa que é conhecida apenas 
pelos seus íntimos frequentadores, ou moradores. Haveria 
sempre alguma caridosa nesga de sol, que se derrama sobre a 
rua principal, e que nos dá alguma pista de suas existências. 
A Saint James Place não é uma exceção a esse fausto. Deve ser 
mais uma delas que, em incontáveis números, povoam essa 
metrópole sempre surpreendente nas visões que oferece aos 
passantes, incansáveis apressados, e que não tem lá muito 
tempo para exercer a imaginação, ou a lógica, para comparar 
essa Saint James Place, um tanto ambígua, com qualquer outra 
rua. Ela é mais uma uniformidade na diversidade, ou seja, na 
sua repetição da beleza arquitetônica que se espalha sempre 
diferente, fugindo a qualquer padrão, teimando em não ser 
previsível, que vai se derramando pelas margens do Tâmisa 
que, com os seus amplos meandros, não deixa de empurrar 
todo um complexo urbano ora para um lado ora para o outro.

Quando se transita por ela, vai-se notando o cuidado 
com que os que habitam nos seus prédios enfeitam, aqui e ali, 
com plantas e flores, as grades protetoras dos sub-solos, ou das 
janelas do primeiro e segundo pavimento. Neste, às vezes, há 
balcões, com suas balaustradas, que avançam sobre o espaço 
externo. E tudo isso nos dá um ar de bucolismo que os londrinos 
não fazem nenhuma questão de esconder a ninguém que, pela 
primeira vez, visitam a sua cidade, e se surpreende com essa 
espécie de nostalgia dos campos da Inglaterra que, não raro, 
mais se parecem com jardins naturais do que com campos de 
cultivo misturados a florestas em volta aos seus antigos palácios, 
ou grandes residências, interiores.

Ao passar por uma de suas casas, o atento caminhante 
não deixará de notar que há ali o que em Londres se chama de 
Blue Plaque – Placa Azul – onde se pode ler:
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Desta casa em 1848
Fréderic Chopin

Foi para o Guildhall
Para dar o seu último

concerto público.

Continuando a caminhada, nota-se, ao fundo, um prédio 
mais alto e se será banhado por uma espécie de rasgo de luz que 
vem de uma espécie de viela, que não nos dá pista – é aquele 
tal de mistério – se comporta alguma passagem misteriosa, ou 
não, para algum outro lugar.

Ao se alcançar o cotovelo do “L”, descobre-se que o prédio 
mais vistoso compõe um estreito quarteirão de construções 
mais altas e que separam a Saint James Place do Green Park que 
se torna visível, com o seu indefinido horizonte, a quem nesse 
ponto chega e se espanta com o seu expressivo imprevisto. E, 
virando-se à direita... ah!... lá está, ao final da rua, para quem 
naquele ponto chega, pela primeira vez, a surpreendente visão 
do RORC, algo como uma mansa onda solitária em um mar 
plano. Mar e jardins, talvez uma síntese da Inglaterra.

Na continuidade dos passos, pelo lado direito, observam-
-se os mesmos ornamentos com plantas e flores que continuam 
a embelezar as fachadas das casas.



VI

Horácio chegou, pelo meio da manhã, na Saint James 

Place, que estava nem sob um céu azul nem sob muitas nuvens, 
o que deixava a rua um tanto recolhida, e em uma agradável 
temperatura matinal. Era um caminho que ele conhecia quase 
que de cor. Quando se hospedava no hotel próximo dali, era 
pegar a Piccadily, caminhar por ela até a Saint James Street, virar 
à direita até alcançar a esquina com aquela que ele e Lucas, com 
carinho, chamavam de a Place. E pronto! O que foi adotado 
por todos os do Dafne.

Passou direto pela casa da Placa Azul de Chopin, antes de 
ser tomado por aquele rasgo de luz que vinha da misteriosa 
viela à sua esquerda. Difícil ele passar por ali sem que desse 
uma ligeira paradinha, e fizesse uma como pequena e imper-
ceptível reverência, um gesto simbólico, que lhe fora sugerido 
por Lucas, “sempre ele”, ao descobrir aquela Placa, em um dia 
em que passavam, junto com os outros da turma, dirigindo-se 
ao RORC, em tempos de alguma regata.
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– Olha aqui, Poeta, o que encontrei – falou Lucas, num meio 
alto tom de voz, mais atrás, deixando de seguir o seu grupo.

Horácio, que estava ao lado de Paulo, em outro grupo, 
nem duvidou de que a coisa não fosse com ele. Estancou a 
marcha, enquanto os demais seguiram em frente. Nem lhe 
passou pela cabeça a mínima dúvida de que aquilo não fosse 
mais “uma do Barba Ruiva”.

– O que foi? – Disse Horácio voltando-se, tendo se sepa-
rado da turma, e indo na direção de onde estava Lucas parado 
em frente a uma das casas da rua e como se contemplasse uma 
fachada, na frente da qual havia uma grade toda enfeitada, em 
abundância, com ramagens e flores.

– Veja! Inacreditável! Quantas vezes caminhamos por aqui e 

passamos batido nessa. – Horácio chegou-se a Lucas, e começou 
a ler, contemplando a Placa. Parou. Não se tratava de uma sim-
ples brincadeira como pensara. E ficou um tempo em silêncio. 
Após o que mais balbuciou do que pronunciou, ao ir lendo, pela 
segunda vez, em voz alta, e devagar, o que lá estava registrado.

– Incrível, meu querido Barba Ruiva. – Fez uma longa pau-
sa. – Como pode ter sido? Talvez tenhamos vindo aqui de taxi, ou 

trazidos por alguém, porque devíamos estar hospedados em outro 

lugar mais longe. Quantas não teriam sido essas vezes? Pode ser. Ou 

talvez por não termos vindo, como hoje, caminhando, desprendidos, 

jogando conversa fora, sem a pressão do tempo, como estamos agora. 

Não sei explicar.

– Vale uma nossa simbólica reverência. – Ajuntou Lucas.
– Sim. Vale. Esse gênio que expressou a alma do seu tempo 

merece isso. Todos nós temos um pouco dele, pois, a sua música flutua 

por aí, mesmo que não o saibamos, pois, é algo mágico, estranho, que 

inexplicável conseguiu permanecer em nós, como dádiva do sagrado.

– É inacreditável como o passado parece desabar agora sobre 

esse nosso presente.
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– Você tirou as palavras da minha boca, vai se saber o que é 

esse aqui e agora.

Eles fizeram o que doravante iria se lhes tornar um en-
levado costume, invariável, ao transitar pela Place, estivessem 
juntos, os dois, com os outros, ou não, ou mesmo solitários. 
E, não escondendo estarem sensibilizados com a descoberta 
de Lucas, apressaram-se ao encontro dos demais que então 
alcançavam a esquina do trecho da rua de onde se podia ver o 
Green Park e que dava direto no RORC.

Ocorre que naquele justo dia, um Horácio solitário não 
estava tão desprendido quanto nesse dia da descoberta de Lucas. 
A questão de ter a chance de levar o Dafne deveras o desestabili-
zou. Não fora derrubado por um sono sem sonhos. Parecia-lhe 
uma corrida a algum ponto do infinito que se afasta quando 
mais nos aproximamos dele, como acontece com o horizonte 
do oceano aberto. Talvez o acaso de estar tão perto de onde 
poderia saber tudo sobre as suas chances fosse um bom augúrio 
de que ele e os demais seriam os premiados.



VII

Ao passar aquela soleira da porta de entrada do clube, 
algo como que uma tranquilidade se apossou dele. Inexplicável 
serenidade em quem vinha pela rua envolto naquela sensação 
angustiante do limite do infinito que se afasta na medida em que 
nos aproximamos dele. Nada a ver com as tensões dos negócios 
em que mergulhara um dia inteiro, na véspera. A questão então 
era o Dafne. Talvez porque estivesse no terreno dele, o RORC, 
onde, com certeza, desvendaria essa história de alguém que fosse 
o seu privilegiado dono querer dele se dispor. Uma história em 
que não acreditou muito, no início. Sobre a qual se calou, apenas 
contemplando quem a narrava com uma naturalidade que lhe 
parecia desinteressada. Uma descrença que foi se transformando 
em crença, na medida em que o ouvia, e em que ia sendo tomado 
por uma incontrolável vontade de começar a emitir mensagens 
para Paulo sobre a grande novidade.

O infinito que se afasta ia se transmudando em finitude 
que se pode tocar. Ele não sabia explicar o porquê. E isso ia 
acontecendo ao longo do seu mais do que conhecido caminho, 
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o qual poderia percorrer de olhos fechados, para se chegar a 
quem iria lhe revelar aquele segredo. Com certeza ela sabia.

– Mister Horácio! – Exclamou Dayse, algo espantada ao 
vê-lo. – Que agradável surpresa! Pelo visto não estamos em tempos 

de regatas...

– Miss Dayse, o prazer e a alegria são meus ao vê-la, bela como 

sempre e explodindo essa alegria que lhe é peculiar. Belo vestido. Um 

azul que reflete o mar. É sempre bom estar consigo, mesmo que não 

estejamos em tempos de regatas. 

– Obrigada. Você é sempre amável. E vejo-o sozinho? É mesmo? 

E a turma? Por favor, sente-se. – Ela lhe indicou uma cadeira em 
frente à sua mesa. Ele se sentou e logo lhe respondeu.

– Estou em Londres a negócios. A turma está lá, no Brasil.

– E o seu amigo, Lucas, desta vez também não veio? – Horácio 
lhe sorria. Isso lhe dava tempo de assimilar o que lhe dizia um 
clarão de relâmpago que lhe transitou pela cabeça. “Será que 

estou diante de algum rastro daquele sedutor incorrigível?” Disse-se 
ele no pensamento. “Deixa para lá!” E célere respondeu a ela.

– Não veio. Está envolvido em seus trabalhos. Estou sozinho, 

como aqui estou diante de você.

– E então, meu amigo, se nada há em relação a regatas, me 

diz o que lhe traz aqui.

– O Dafne. – Ela fez um significativo gesto que nada tinha 
a ver com surpresa, ou espanto, como se dissesse... ah, sim... 
abrindo quase que imperceptível a boca. O que não deixou de 
ser notado por um ligado Horácio. – É ele que me traz aqui. E 

me deu o prazer de revê-la, sem aquelas agonias que antecedem as 

nossas regatas, como você sabe. Ouvi, por um acaso, em uma reunião 

de negócios, que ele estaria à venda. É verdade isso? Quase não estou 

acreditando nessa história, minha amiguinha.

– Sim. É verdade. Sir John o está vendendo. No meio náutico, 

digo-lhe, numa meia confidência, ninguém poderia supor algo como 

isso. Aquele barco? Um luxo daqueles! O seu dono o está dispensando? 
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Também não posso crer nisso. Talvez haja aí uma história que jamais 

será conhecida. É claro que isso é uma suposição.

– Bem, como posso saber mais sobre essa operação? Para mim 

tudo está envolto na mais fechada escuridão de mar noturno que-

brado, sob um céu encoberto, cheirando a espumas, ameaçando uma 

tormenta, que afastou de si até mesmo as estrelas.

– Estou igual a você, amigo. Nada sei. Aqui a questão está 

com a senhora Marshall... Hellen Marshall.

– Hellen? Ah, muito bem...

– Sim. Você a conhece, claro. Ela está sempre por aqui nos 

tempos de competições. E quem não conhece quem desses tempos.

– E então me diga como é que posso falar com ela.

– Agora mesmo. Vou anunciá-lo para ela. Antes, vou lhe 

servir um chá.

– Como não? Aceito com prazer, minha querida Dayse.

– Ótimo. – Ela se levantou, chegou junto a Horácio e, em 
seguida, foi até o meio da sala, e lhe indicou uma das poltronas 
para que se sentasse mais confortável. – Então, por favor, sente-se 

aqui, e fique à vontade, enquanto providencio o chá depois de avisar 

a senhora Marshall. Se quiser ler os jornais, eles estão ali. – Ela lhe 
indicou o local.

– Obrigado, vou botar em dia algumas mensagens.

– Como queira. – Ela se afastou e deixou Horácio em meio 
a um torvelinho de pensamentos que logo se dispersou quando, 
concentrado, senhor de si, começou a informar Paulo sobre o 
que estava ocorrendo.

Não demorou muito e a senhora Marshall entrou na 
sala. – Olá, mister Horácio, que prazer em vê-lo aqui, navegando 

em solitário, creio eu, em tempos que não são de renhidas disputas 

no mar... – Horácio se levantou e eles trocaram beijinhos no 
rosto. Bonita ela, vestia um preto longo que lhe caia bem so-
bre o corpo esguio que a roupa deixava bem marcado. Hellen 
sempre explodia uma graça e uma feminilidade encantadora. 
Tudo nela era natural, espontâneo.
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– Senhora Marshall, nunca me surpreendo com o seu charme. 

Creio que o dia me será mais venturoso ao vê-la.

– Você é sempre delicado, meu querido. 

– Você merece todas as delicadezas.

– Dayse me disse que você veio aqui na esteira do Dafne. E 

que esteira! Meu Deus! – E apontando para uma mesa redonda, 
onde havia quatro cadeiras, em um canto isolado da sala, disse-
-lhe. – Vamos nos sentar ali, é melhor para conversarmos, para lhe 

mostrar esses papéis, e tranquilos tomarmos um chá que está sendo 

providenciado por Dayse.

– Bem, como você sabe, estou aqui na sombra do vento do 

Dafne. E que sombra! Não sei se ele vai montar a última boia antes 

de mim, e me escapar para a linha de chegada, num vento de popa, 

com a vela balão levando-o aos céus.

– Boa imagem. Aliás, você é sempre pródigo nelas. Não é à 

toa que Lucas, creio, o chama de “o Poeta”.

– Todos nós lá, os da turma, nos tratamos com apelidos. Sen-

timo-nos como meninos dos tempos do colégio, às vezes, posposto ao 

nome. Nós o chamamos de Lucas, o Barba Ruiva. E é ele mesmo que 

quase sempre põe apelidos em todos nós.

– Ele é delicado como você. Sempre com alguma tirada irônica. 

Deve ter também uma veia poética.

– Somos parecidos. É verdade. Temos os mesmos gostos.

Nesse ínterim, enquanto eles jogavam conversa fora, 
chegou Dayse com uma bandeja com duas xícaras, um bule 
com água quente, um recipiente com uma enorme variedade 
de saquinhos de chá, e outro com pedras de açúcar, e adoçante. 
E colocou tudo sobre a mesa. – Sirvam-se à vontade. – Disse-lhes 
ela. – Qualquer coisa, por favor, me chamem. – Os dois lhe agra-
deceram e ela se retirou. E eles se serviram com o chá.

– Bem, meu caro, estou aqui para lhe falar sobre essa venda, 

para mim incompreensível. Não se sabe por que Sir John quer se 

desfazer dele, assim sem mais nem menos. Um barco que é um luxo, 
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dono de uma beleza que poucos têm. Ninguém aqui no clube, ou no 

meio náutico, entendeu a razão disso.

– E nós estamos na corrida para tê-lo. O que você acha disso? 

Como é que vai ser a coisa?

– É simples. Tenho aqui uma minuta de contrato que você e 

os da sua turma vão ler. E então vão enviar para cá, em atenção a 

mim, junto com essa minuta, a sua proposta financeira. É isso. Mais 

nada. Muito simples. A decisão final é Sir John. E de mais ninguém.

– E o prazo?

– Não há prazo. Tudo será julgado por Sir John. Quando lhe 

convier. Mas...

– Sim. Mas...

– Quem chegar primeiro no poço... pode ficar com o poço para si.

– Diga-me mais sobre as condições, se é que você pode fazê-lo. 

Não quero constrangê-la. – Ela o interrompeu.
– De forma alguma há constrangimento, meu caro Horácio. 

Nem pense isso.

Eles, então, com desenvoltura, desenvolveram um diá-
logo franco, como se fosse um papo entre amigos de longa 
data, entremeado de pausas pensativas, na medida em que se 
deliciavam com o chá cujas essências se espalhavam pela sala.

– Gostaria, então – disse Horácio –, de ouvir de você, tudo 

sobre isso, com a sua própria voz. A voz humana vale não sei quantas 

vezes mais do que uma mera escrita em um pedaço de papel. Estou em 

permanente contato com a turma. É claro que estamos todos muito 

excitados com isso. Assim vamos nos preparar logo. Concordo com 

você sobre a história do poço. Ninguém pode calcular o quanto nós 

queremos esse barco. Ultrapassa a nossa capacidade de expressão. 

Para nós, parece um sonho que se fez realidade. Não quero que ele 

seja como o horizonte no mar, que sempre nos foge, quanto mais 

nos aproximamos dele.

– Compreendo, Horácio. O que Sir John quer, e que será parte 

integrante do contrato, são duas, e nada mais que duas, coisas, en-
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fatizo isso: não mudar o nome do barco e não participar em regatas. 

As outras condições são mais condições de honra. Nada escrito, assim 

preto no branco. Ele não deseja que o Dafne navegue pelas costas da 

Grã-Bretanha. E assim gostaria que o Dafne pudesse estar longe, o 

mais distante possível da Inglaterra. Não sei o porquê disso. Em todo 

caso, isso não me concerne analisar.

– Sim, Entendo. Não mudar o nome do barco. Um nome lindo, 

mitológico, símbolo de uma paixão de um deus por uma ninfa que, 

desesperado de amor, saiu ao seu encalço e quando a alcançou, numa 

corrida louca, ela se transformou, por um pedido desesperado ao seu 

pai, o deus do rio, Peneu, em loureiro cujas folhas ornam a cabeça dos 

heróis, dos vencedores e dos triunfadores. Apolo ficou com o triunfo, 

mas, ficou sem o seu objeto amado. Eu não mudaria esse nome nunca.

– Belíssima lenda. Apolo e Dafne.

– Quanto às regatas, na realidade estamos nos restringindo a 

poucas. Uma delas é a nossa Fastnet, a mais romântica de todas elas. 

E isso aí podemos resolver com outros barcos de outros proprietários. 

E quanto à chance dos que estão longe daqui, e estão a distâncias de 

oceanos da Inglaterra?

– Na minha sincera opinião, vocês estão bem situados nessa 

condição de honra. Algo não escrito. Sir John diz que não pode impe-

dir ninguém de estar em qualquer lugar que quiser. É por isso que 

esse é um quesito tácito. Ele é que vai julgar quem mais seria capaz 

de lhe satisfazer esse capricho. Eu calculo que vocês, lá do Brasil, 

separados de nós pela oceânica distância do Atlântico, tem grandes 

chances de levar o Dafne. Não sei o que pode jogar aí, nessa coisa 

toda, a parte financeira. Então, manda a prudência que é sempre 

bom ter uma especial atenção quanto a isso. Ainda mais quando o 

preço é em aberto. O pagamento é cash. E a forma de fazê-lo está no 

documento que estou lhe passando.

– É claro. Não poderia ser diferente. Vou passar tudo isso para 

o pessoal. Temos algumas providências a fazer.
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– Compreendo, meu querido Horácio. Não é fácil assim, de 

uma hora para outra, dispor de certas quantidades cash de dinheiro. 

Por outro lado, não creio que isso seja um problema para vocês. 

– Sim, resolveremos. Temos um expert na área financeira. 

Não há questão que ele não resolva. Quem quer aquele barco saberá 

resolver todos os obstáculos. Ocorre, minha amiga, que gostaria que 

você continuasse o seu raciocínio aí, antes de entrarmos na questão 

financeira, sobre os australianos, neozelandeses e americanos. Todos, 

como nós, também estão a distâncias oceânicas da Inglaterra.

– Acho justa a sua preocupação. Não elimino a hipótese de 

alguém deles, digamos, por orgulho, ou outra coisa, querer ter essa 

joia rara de barco que é o Dafne. Não se pode desprezar ninguém. 

Acho que daqui, da Europa, é eliminatório. Não é o caso. Estamos da 

Europa continental a distância da Mancha. É um palpite. Não creio 

que os australianos, neozelandeses, ou americanos iriam se interessar 

muito pelo Dafne. Tirando o tal de orgulho, sempre incerto, as razões 

são muitas, e complexas, para eles não se interessarem pelo Dafne, 

e, por isso, nem arrisco enumerá-las.

– Compreendo.

– Dito tudo isso, tenho que lhe lembrar uma coisinha... um 

detalhe sobre o qual estamos passando ao largo, e que, para mim, é 

fundamental.

– O que lhe é assim fundamental? Não consigo alcançar aonde 

você quer chegar?

– Quem vai decidir tudo é a cabeça de Sir John. Vai depender 

de uma miríade inimaginável de razões. Acho que a questão central 

nele é a resposta a uma simples pergunta: “quem, pelos tempos afora, 

esteja onde estiver, longe da minha Inglaterra, na longa distância, 

vai cultuar melhor a memória do Dafne?” Essa é a questão central 

intangível. E acho-a algo poética.

– A minha visão da coisa está clara, com essas suas palavras. 

Gostei dessa referência à poesia. Ela me é sempre benvinda.
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– E, então, lhe digo mais, meu querido Horácio. Em meio a 

tantos intocáveis, acredito que uma ida sua a Southampton, ver o 

Dafne, tocar-lhe, nele entrar, conhecê-lo, no seu âmago, para admi-

rá-lo, pode ser um caminho que lhe será recompensador. O skipper 

dele, Antony Thompson, está lá, para lhe receber. Se quiser, posso 

avisá-lo sobre a sua ida. Basta me dizer quando.

– Ah! Sim! Como não? Adoraria. Aceito com alegria a sua 

sugestão. Amanhã posso estar lá. Ainda tenho que terminar alguns 

assuntos por aqui em Londres, hoje. Amanhã estarei lá. Posso transferir 

as demais coisas que tenho que fazer para outros dias. Pode avisar o 

senhor Thompson que estarei lá pela manhã.

– Como queira. Avisarei Tony sobre a sua ida. Pelo que lhe 

falei por último, não há pressa. Tudo terá a sua justa hora. Aguarde, 

por favor, aqui. Vou providenciar o endereço com o mapa da mina 

para você se orientar melhor naquele intrincado de docas e marinas 

de Southampton. E avisarei a Tony para que ele fique à sua vista. 

Não haverá problema. O Dafne é perceptível em qualquer lugar. Ele 

está numa das mais belas marinas de Southampton, a mais central 

de todas, e a mais perto do Solent... e... do mar...Você poderá avistá-lo 

logo que chegar ao grande cais. Se você chegar à noite, pode ficar em 

qualquer dos ótimos hotéis próximos de lá. Há sempre uma enorme 

quantidade de trens para Southampton partindo da Estação Water-

loo. Fácil de ir e fácil de voltar para os seus demais compromissos 

em Londres. E aqui está a minuta do contrato que você pode levar.

– Perfeito. Muita gentileza sua, querida Hellen.

Ela saiu e deixou Horácio envolto em suas reflexões. 
Calculou que algumas coisas ficaram claras, outras flutuavam 
em dúvidas. Essas em volume menor do que aquelas. O que 
era bom. E o fato de se sentir um tanto desanuviado era um 
sinal disso.

Hellen voltou. Sentou-se e lhe passou o endereço, com 
um mapa muito detalhado sobre o local onde estava o barco, 
explicando-lhe como chegar lá, em meio aquela miríade de 
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caminhos para se chegar àquela marina muito próxima ao 
núcleo nervoso da cidade.

Eles, então se despediram.
– Estaremos sempre aqui às suas ordens, meu querido. Não 

preciso lhe dizer que esta casa é também sua. É sempre uma alegria 

tê-lo aqui. Ligue-me, ou envie mensagens, por qualquer motivo, ou 

dúvida. Os números dos meus telefones, para qualquer contato, estão 

aí. Não nos deixe sem notícias suas.

– Sou-lhe, para sempre, grato pela gentileza, minha querida 

Hellen. Não tenho palavras para lhe dizer o que está no meu coração, 

por tudo o que acabo de receber em gentileza de você. – E se separaram 
com largos sorrisos em seus rostos, com ligeiras inclinações de 
reverência, respeito e admiração mútuos. 

 Ele, antes de sair, foi até Dayse.
– Sou-lhe grato por tudo. Não tenho palavras para lhe agradecer 

por toda a sua gentileza. Você é encantadora.

– Estaremos sempre aqui para lhe atender. Nada há para nos 

agradecer. Tenho o palpite de que o Dafne será seu e de sua alegre turma.

– Muitíssimo obrigado, minha querida, eis aqui quem muito 

lhe admira. – disse ele, inclinando-se para ela que sorria.
Antes de deixar a sala, sob o olhar e o sorriso de Dayse, 

contemplou, no alto de uma porta, a inscrição: Fastnet Room. 

– Sala Fastnet.  

Transpôs a soleira da bonita porta de entrada do clube 
e saiu por aquele “corredor”, se é que se podia tê-lo como tal, 
logo em sua frente, entre grades, em que alguns ganhadores 
de regatas costumam exibir as suas láureas para fotos come-
morativas dos seus feitos.

A Place ainda recendia aquele frescor matinal, algo pri-
maveril, pelo meio da manhã, na meia luminosidade da rua, 
que parecia adormecer em suas sombras, ignorando a azáfa-
ma daquela cidade que ia espantando os farrapos, aqui e ali, 
das poucas neblinas que o Tâmisa nela derramara. Ao virar a 
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esquina e caminhar pelo lado esquerdo da rua, Horácio, desta 
feita, não se esqueceu da pequena reverência que combinara 
com Lucas, ao passar diante da Placa Azul de Chopin.



VIII

Chegando de volta ao hotel, Horácio telefonou para a sua 
secretária no Rio de Janeiro, Constância, que todos os íntimos 
chamavam de Conci, para que ela providenciasse passagem de 
ida para Southampton, Estação Central, para aquela mesma 
noite, deixando a volta em aberto, saindo da Estação Waterloo, 
em Londres, por volta das vinte horas, e lhe fizesse uma reserva 
de algum hotel no centro de Southampton, e que informasse 
tudo sobre essa sua pequena viagem a seu pai, Francisco, num 
intervalo das negociações que haveria no dia seguinte, quarta-
-feira, dizendo que iria lá, tratar de assuntos náuticos. O que, 
sem dúvida, o faria rir.

Gastou o resto da manhã, antes do almoço, trocando 
mensagens com Paulo sobre a sua ida ao RORC e dando uma 
repassada sobre os assuntos que iriam tomar todo o seu dia de 
negociações naquela terça-feira a partir das quatorze horas. 
Estava aproveitando uma folga nas conversações durante a 
quarta-feira sob as alegações de alguns partícipes de terem que 
consultar as suas matrizes sobre as decisões a serem tomadas, 
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ou adiadas, o que não raro acontecia, e não poucas vezes, sobre-
tudo quando se tratava de negociações com empresas chinesas. 
As coisas com eles chegavam a conclusões em aproximações 
sucessivas infinitesimais. Quer dizer, a passos muito pequenos. 
Entretanto, firmes e quase sempre sem as sempre desgastan-
tes voltas. Ainda bem que ele tinha muito o que fazer fora 
de Londres. Talvez essa pequena coincidência fosse um bom 
augúrio. Uma saborosa pausa, que em nada iria lhe prejudicar 
o trabalho, e que iria lhe permitir conhecer o Dafne na sua 
intimidade. E ficou imaginando o grau de excitação em que 
devia estar a alma de Lucas com toda essa história. Ele parecia 
calado. Tudo estava sendo feito através de Paulo.

Não passou muito tempo e uma mensagem de Conci 
lhe dava, em anexo, a sua passagem e a reserva do hotel em 
Southampton.

Agora era a los toros!

Horácio, ao descer para o almoço, num rasgo de intuição 
de que estava faltando alguma coisa, lembrou-se de que não 
imprimira a passagem e a reserva do hotel em Southampton, e 
não querendo voltar ao seu quarto, pediu a uma das atenciosas 
recepcionistas que o fizessem para ele. Não confiava em celu-
lares. Não poucas vezes lhe fizeram algumas.

Saiu do hotel, pegou um taxi e foi direto para o local das 
reuniões, de onde iria direto para a Estação Waterloo, com 
um calhamaço de relatórios, um caderno de notas, notebook, 
dentro de sua pequena mala de mão, onde colocou, coisas 
pessoais, algumas peças de vestiário, um moletom leve para 
ficar à vontade, uma camisa de malha, um suéter, um casacão 
de cock-pit pesado, que suporta vento e espuma gelada, dado 
que nunca se sabe se se pega pela frente algum frio, um par de 
tênis, porque, como era um costume da turma, algo mesmo 
sagrado, não se entra em barcos com sapatos, seria uma injúria, 
e o indefectível livro. 



IX

Em Waterloo, pegou o trem que sai por volta das vinte 
horas com chegada em Southampton Central por volta das 
vinte e uma horas e vinte minutos.

Procurou dar um cochilo, aproveitando a monotonia 
dos sons metálicos de um trem que disparava pela noite inglesa 
afora na direção do sul da Inglaterra. Londres e a sua luminosi-
dade exuberante foi ficando para trás. E os campos apareciam 
em sua escuridão manchada aqui e ali por alguma pequena 
cidade, vilarejo, ou mansão isolada, que, rápidas, despareciam 
na distância. Fechou a persiana de sua janela, vestiu a camisa 
de malha e o moletom, e deitou-se, relaxando do dia intenso.

Com a devida delicadeza, como se deslizasse uma tela, 
com uma imagem que não queria, trocando-a por outra, ele 
tirou aquele dia estafante de sua mente. E sobrou o Dafne. 
Este ainda era um sonho. E não sem uma pequena ponta de 
ansiedade. O que, em um viés realístico, achou injustificável. 
Ele, o Dafne, estaria, amanhã, enfim, diante de sua visão, na 
luminosidade do dia. Seria algo tocável, nada imaginário. Estaria 
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no seu âmago. Respiraria o seu ar interior. Por que santa razão, 
então, se agoniar com isso? E assim, com a mesma delicade-
za, também deslizou essa tela. As imagens foram transitando 
como em um filme liberto de qualquer roteiro. E livres foram 
se transformando naquelas noites premiadas das sextas-feiras 
com Rafael no Mosteiro, tocando o órgão, entre as Vésperas e 
as Completas, às vezes além destas, numa rara fuga da regra, na 
grande mesa da biblioteca, falando sobre as coisas do mundo, 
os seus dilemas, dédalos, incertezas, mutação em seus valores, 
os seus prêmios e as suas perdas. Ah! Como é gostoso ter como 
prelúdio a esses diálogos a música do órgão! E aquela de César 
Franck? Prélude, Fugue e Variation. É estar ébrio na plena cons-
ciência. Talvez o êxtase dionisíaco mais puro. E depois de tudo, 
dono de uma alma mais aliviada, descer, admirar as luzes que 
um céu pálido derramava sobre a quietude de um claustro, sob 
o voto do silêncio fechado, sair de lá, andar por aquele pátio, 
coberto pelos desenhos caóticos de folhas e galhos sobre as suas 
lajes, tocados pelo delicado vento que vinha do mar, descer a 
ladeira, ganhar as ruas de uma cidade que se abria para alegria 
dos encontros, e que, naquelas horas, festejava a superação de 
mais uma semana de trabalho árduo.

Ele foi acordando com a diminuição da velocidade e 
com os característicos sons das infindáveis transições de linhas 
férreas quando os trens se aproximam das estações terminais.

Levantou-se, guardou o paletó e os sapatos na mala, vestiu 
tênis, retirou dela o casacão, e esperou a chegada na Estação 
Central de Southampton.

Quando se viu na rua, deu graças à ideia de ter à mão o 
casacão que rápido vestiu antes de pegar um taxi em direção 
ao seu hotel. Uma forte neblina ampliava a sensação de frio 
e o impedia de ver ao longe qualquer imagem da cidade que 
abrigava um intrincado de docas e marinas como o disse Hellen.



57 | João Cezar Pierobon

Estava à caráter, ao chegar ao hotel. Ninguém o tomaria 
por outra coisa a não ser um velejador. Fez um ligeiro lanche. 
Teve curiosidade de leve afastar a cortina da sua janela para 
ver se poderia distinguir alguma paisagem fora. Nada. Visibi-
lidade zero. Tudo estava tomado por um fechado nevoeiro. 
Trocou mensagens com a sua secretária Conci e com Paulo, 
confirmando a sua chegada. E desabou na cama, sem nenhum 
filme na cabeça. Confiava que o sonho, na manhã seguinte, 
iria começar a se tornar realidade.



X

Ao chegar ao cais daquela que seria uma das mais belas 
marinas de Southampton, confirmando, pelos seus emocio-
nados olhos, o que lhe dissera Helen, nem bem desceu do 
taxi, impossível não ver o Dafne, à distância, branco como 
um imponente cisne, estacionado ao lado de um longo píer, 
onde grandes barcos, quase que exclusivos, ancoravam-se ao 
lado de pequenas embarcações. Um extenso píer não muito 
longe do grande cais. Para a sua sorte, e surpresa, o dia estava 
claro, o sol primaveril espantara a densa névoa noturna e, 
deslumbrante, subia soberano em um céu azul um pouco frio. 
Agora se lhe apresentava o dédalo de caminhos sobre as águas 
para se chegar lá, num intrincado de alternativas que se lhe 
oferecia. O que lhe tirou um pouco daquela emoção de uma 
visão de um objeto dos seus desejos assim mesmo ao alcance 
de suas mãos. O mapa que Hellen lhe dera dava algumas in-
dicações, não todos os detalhes, o que lhe seria exigir muito. 
A quantidade de embarcações estacionadas era incontável. E 
não poucas seriam as trilhas para se alcançar qualquer delas. É 
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evidente que os seus proprietários navegavam por ali de olhos 
fechados. O que não era o caso de algum forasteiro que por lá 
caminha, a procura de algum barco, pela primeira vez, se bem 
que visível, ao longe.

Indaga daqui e dali, e vestindo um casacão de cock-pit, 
todo aberto, visto que a caminhada o aquecera, no ligeiro frio 
daquela hora da manhã, não custou a muitos identificá-lo como 
um dos seus, mesmo que lhes fosse um estranho, Horácio con-
seguiu, depois de muitas voltas, e retornos, tentativas e erros, 
perguntas e respostas daqui e dali, botar o pé naquele grande 
píer em que estava acostado o Dafne. Ufa! Ate que enfim!

Atento, e com um apurado senso de direção, não demorou 
a divisar a figura de alguém que parecia esperá-lo nas imediações 
de um conjunto de barcos acostados ao grande píer. Não havia 
dúvida, ele estava mesmo era ao lado do Dafne, certo de sua vin-
da, avisado por Hellen. Com certeza seria o skipper Thompson. 
O que ia se confirmando à proporção que dele se aproximava. 
Bem mais próximos, separados por poucos metros, ele lhe 
pareceu alto, elegante, forte, exibindo um porte atlético, bem 
cuidado, com um sorriso nos lábios, vestindo um moletom e 
um casaco mais leve do que o dele.

– Senhor Horácio?

– Sim. Senhor Thompson, Antony Thompson? O skipper do 

Dafne?

– Exato. É com prazer que o aguardamos.

– O prazer é meu e é com alegria que vim conhecer o seu Dafne.

– Por favor, vamos entrar, Sir John o espera.

– Sir John?! – A pergunta misturava surpresa, pelo inespe-
rado da coisa, e não escondia um viés de contentamento, uma 
emoção que Horácio não soube, ou não quis disfarçar, ou mesmo 
esconder, o que causou um largo sorriso de compreensão no 
rosto de Thompson que meneava afirmativa a sua cabeça, ao 
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mesmo tempo em que abria, com os braços o caminho para 
que passassem ao algo incomum cock-pit do Dafne.

– Sim. Sir John, espera-o lá dentro. – Os dois então estando 
no cock-pit, com Antony fazendo as honras da casa. – Por favor, 

Horácio, queira me acompanhar. Vou deixá-los a sós. Tenho algumas 

coisas para fazer, como você deve imaginar. 
– Sim. Compreendo. Barcos nunca param de nos exigir um 

monte de coisas. Fique à vontade, Antony.

O skipper então fez sinal para que Horácio descesse pri-
meiro para o interior do barco fazendo-o logo em seguida. E 
lá, naquela espaçosa e inimaginável e rica cabine, apresentou 
um ao outro, John e Horácio.

– Sir John, o senhor Horácio que nos dá a honra de sua visita.

– Senhor Horácio, – disse-lhe John, um homem tão jovem 
quanto ele, vestindo-se de um modo simples, como ele, os dois 
se assemelhando em porte físico, altura e idade, e que tinha 
um sorriso nos lábios, cheio de lisura e empatia, e que não 
escondia um rasgo de carisma, virtudes combinadas, o que de 
cara impressionou e ganhou Horácio –, sinto-me honrado com 

sua presença aqui.

– Sir John, a honra é minha. E agradável é a minha impressão. 

Agradeço-lhe a sua simpatia. Confesso-lhe a minha real emoção por 

estar aqui.

– Bem, – atalhou-os Antony –, os senhores vão me dar 

licença de deixá-los, tenho alguns afazeres. 

– Fique à vontade, Tony. – Emendou John, com Horácio 
acompanhando a enorme e calma figura do skipper subir e de-
saparecer no cock-pit inundado pela luminosidade do céu azul 
filtrado daquele início frio de mais uma primavera.

Eles, Horácio e John, estavam no que poderia ser chamado 
de átrio do barco. Era o prelúdio de toda uma beleza interior 
iluminada pela tênue luz que vinha de fora e que nele entrava 
pelas escotilhas herméticas que se colocavam na parte superior 
do que poderia ser considerado o teto da imensa cabine. 
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Lá havia uma grande mesa de madeira envernizada, 
de forma ovalada, que exibia uma cor marrom com grandes 
listras amareladas. Essa mesa era circundada por um banco, 
ao modo das antigas tabernas, preso, como ela, ao assoalho, 
largo e muito confortável de se sentar. Ela dava a impressão 
de que servia para tudo. E em que se podia estar, ao mesmo 
tempo, todos aqueles que compunham a tripulação. Era um 
local para um bate-papo; para se tomarem algumas decisões 
sobre navegação, o que não era muito raro, em tempos de 
tormentas; para se contarem histórias, quase sempre histórias 
de amor, e de aventuras, por alguns pródigos no tema; para 
diálogos soltos entre todos, ou entre alguns; para se narrarem 
feitos náuticos; para se fazerem as refeições, como o café da 
manhã, como os almoços, como os lanches, para os jantares, 
para se tomar chá, ou conhaque, ou vinho, nos momentos de 
descontração, quando estacionados em algum porto, ou marina, 
nunca em alto mar: para conversas que envolvessem assuntos 
sérios, mesmo existenciais, filosóficos, e, no polo oposto, para 
conversas de beira de estrada, ou conversas de botequim; enfim, 
para tudo o que podia mover os corações e as mentes daqueles 
que vagavam durante muitos dias, ou meses, pelos oceanos ou 
mares do mundo afora. 

Aquele átrio, com a sua mesa de taberna, poderia ser 
tomado como a alma daquele barco em quase tudo diferente 
e ousado em comparação a qualquer outro. Circundava esse 
átrio paredes, se assim pudessem ser denominadas, que exibiam 
a mesma textura da grande mesa, como se se refletissem entre 
si. Aqui e ali apareciam, em pequenos nichos, pinturas com 
motivos náuticos. De um lado e do outro do espaço livre, entre 
a entrada, que descia do cock-pit, e o início da mesa, estava um 
lavabo e grandes armários, onde se poderiam guardar roupas 
e tralhas de toda espécie. Logo na sua entrada, havia, de cada 
lado da escada que desce do cock-pit, no que seria a parede de 
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trás, uma fileira de cabides onde se penduravam os casacões, 
sempre a escorrem as águas das espumas cheias de sal que se 
quebram sobre eles. Nessa parede, à esquerda de quem a obser-
va pelo lado de dentro, havia uma porta que permite o acesso 
para o compartimento inferior, uma parte do qual está sob o 
cock-pit, um avantajado espaço com a sua moderna, complexa e 
incontável quantidade de equipamentos, para todos os inima-
gináveis fins, e ainda um amplo e muito organizado depósito.

O assoalho e o teto se imitavam, como se fossem dois 
espelhos refletindo entre si a mesma textura das madeiras das 
paredes e da grande mesa.

Todo aquele espaço emanava uma atmosfera do mesmo 
bom gosto que impregnava cada um dos seus detalhes, pare-
cendo uma essência que pairava naquele ar interior cheio de 
refinada arte, e não longe de alguma magia, um estado que 
devia estar na ideia do partido de seu projeto, cheio de ínfimas 
e incontáveis minúcias, que se somavam em um todo muito 
bonito, e o que lhe dava um caráter acolhedor, aconchegante, 
como se fosse um doce abraço feminino.

Depois do que se chamou de átrio, na continuidade, in-
do-se da popa para a proa, havia, do lado esquerdo, um nicho 
onde ficava uma cozinha completa, fechada, com uma porta 
translúcida, potente exaustor, e um armário com todos os seus 
utensílios. Algo a deliciar qualquer chef. E no lado oposto, em 
frente à cozinha, um nicho maior, aberto, onde ficava a mesa 
do navegador, e toda a não pouca e sofisticada parafernália 
eletrônica da navegação moderna, o que não excluía, por ques-
tões óbvias de segurança, todos os instrumentos da navegação 
clássica, duplicados, e manuais e tabelas de navegação astro-
nômica, e um completo arquivo de mapas.

Logo após, seguiam-se quatro cabines de cada lado – um 
deslumbre. Três com dois beliches, e uma, mais ampla, com um 
beliche. Ao final, um confortável e completo banheiro de cada 
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lado. Após o que vinha um compartimento muito organizado 
e espaçoso de toda espécie de tralha, em caixas de material 
metálico leve, todas elas acondicionadas em prateleiras, com 
placas indicando os seus conteúdos. Ao final de tudo vinha 
uma enorme e diversificada quantidade de cabos e velames 
sobressalentes.

Esse espaço, numa espécie de luxo interior, repetia o 
mesmo padrão das madeiras que estavam à mostra no átrio.

Lá era um lugar onde se podia morar. E será, para Horácio, 
o que talvez o fora para Sir John, um local onde se podia pen-
sar. E com os que seriam os do Dafne, um recinto íntimo onde 
se poderiam contar histórias muito ao gosto do Barba Ruiva. 
Ou, travar admiráveis diálogos como aqueles com Rafael. E até 
servir jantares preparados pelo chef Antônio, o Barba Negra, na 
cozinha do clube, lá dentro, nos dias frios e fechados, ou mesmo 
ao ar livre, no cock-pit, numa mesa redonda que chamavam de 
távola, nas noites de céu límpido.

E, então, Horácio, parecendo ter acordado de um sonho, 
tendo dominado o inevitável estágio de emoções de ali se en-
contrar, envolvido por todas aquelas imagens reais, ao toque 
de suas mãos, diante de seus olhos, justo com John, tendo 
deixado para trás o espanto, que não fazia questão nenhuma de 
esconder, com a incrível beleza de todo aquele deslumbrante 
interior de um barco, aduziu:

– Creio que estamos ouvindo os Estudos Sinfônicos de Schu-

mann?

– Exato. – Disse John, virando-se com delicadeza, e apa-
nhando um pequeno controle, junto ao seu notebook, em cima 
da mesa, e mirando um painel, acionou um comando aumen-
tando o volume da música que, então, inundou o ambiente. 
– Vamos nos sentar, por favor, e se quiser poderá se aliviar do seu 

casaco, e pendure-o ali, onde desejar, naquele conjunto de cabides.
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– Obrigado. – Disse Horácio, retirando-o, ao mesmo tempo 
em que caminhava, acabando por colocá-lo em um daqueles 
grandes ganchos indicados por John. – Não me é uma má ideia. 
Aqui estamos bem aquecidos.

Os dois, então se sentaram, naquele banco que rodeava 
a mesa, cada um em frente ao outro.



XI

Foi John quem abriu o diálogo, mostrando um largo 
sorriso no rosto, diante da percepção de Horácio, em reco-
nhecer, de imediato, a composição que ali estava sendo ou-
vida, mesmo que o fosse de um modo ainda muito vago – os 
Estudos Sinfônicos de Schumann. Nenhum dos dois poderia 
sequer supor os caminhos que iriam percorrer dali em diante. 
Foi um diálogo cheio de pausas. As respostas não eram ime-
diatas. Eram meditadas. O que lhes dava a sutil impressão de 
alongamento do compasso do tempo. Era como se eles saíssem 
do presto da vida, lá fora, para um adagio, que tomava conta 
daquele belo interior, separado do mundo. E tudo em função 
de se descobrirem dois apaixonados pela arte musical. E a coisa 
se deu em um acaso. Na verdade, John devia estar ouvindo 
aquela peça, na sua riquíssima amplitude e intensidade e, ao 
se ver, de repente, frente a Antony e Horácio, naquele átrio, 
deve ter abaixado o volume da audição, sem que ninguém o 
notasse. E ai, imediato, deu-se uma espécie de transformação 
de atmosfera. Ela, a música, súbito, tornou-se suave. Mágica, 
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flutuava, algo longínqua. Mas que, para ouvidos apurados, não 
passaria assim tão despercebida. É por isso que Horácio disse, 
como se perguntasse, que acreditava estar ouvindo aquela obra 
clássica de Schumann.

– Essa criação de Schumann deve representar alguma coisa 

para você – Sir John falava cheio de pausas, com os olhos postos 
no outro –, quero acreditar. Não é assim reconhecida de um jeito 
tão espontâneo, nesses nossos dias que correm rápidos, em um 

mundo agitado como esse nosso. – Horácio notou que ele tinha 
uma alta sensibilidade.

– Sim. É uma história minha que se repete. E quando se repete 

traz todo um passado.

– Compreendo. Como é essa história? Todos nós somos, por 

vezes, envolvidos por cenas dos tempos de criança que nos alegram 

muito e que têm a capacidade de nos elevar desse mundo.

– É isso. Eles, os Estudos Sinfônicos, me trazem os meus pri-

meiros anos de algumas descobertas.

– E o amor nelas envolvidos. O amor infantil. Na pureza de 

suas inocências.

– Exato. E uma pureza envolta em uma dada música que, por 

isso, ficará marcada para sempre.

– Você me acende assim a chama da curiosidade. Todos nós 

temos histórias parecidas. Tenho também as minhas histórias com 

essa música, e com outras.

– Quase que eu aprendi os Estudos Sinfônicos de cor, mesmo 

sem conhecer a partitura. Depois a conheci. A qual não ouso tocar, 

por me faltar talento para tal.

– Vamos sempre achar que não temos talento para certas 

coisas. E depois descobrimos que não era nada disso. Como é isso de 

conhecer essa música mesmo sem conhecer-lhe a partitura?

 – A minha casa é uma casa musical. Aliás, são duas casas. 

Uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro. Esta, numa encosta, 

sobranceira a uma exuberante floresta tropical, aquela do Jardim 
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Botânico, e a cidade ao longe, teimando driblar o mar, a lagoa e as 

montanhas. Aquela, nos Jardins Paulistas, num local de um bairro que 

ainda resiste, com bravura, os arranha-céus. Vivemos, na infância 

e na juventude, e ainda hoje, eu e meus irmãos, somos sete, envoltos 

em uma atmosfera musical. A minha mãe foi uma cantora lírica, 

Aurelia Dall’A. Ela adotou o nome artístico de sua avó paterna. Ela 

é nascida Giuliani, uma família de Genova, casando-se com o meu 

pai, Francisco Álvares Guimarães, um português de Lisboa. Eu sou 

o sanduiche do sanduíche.

– Como assim, sanduíche do sanduíche?

– Sou o quarto, o meio do meio, e separo os irmãos homens 

das irmãs mulheres. – O que não impediu John de sorrir.
– O meio do meio, muito bem, Horácio. Talvez seja o melhor 

lugar. É sempre tido como um lugar que é frequentado por quem sabe 

se virar sozinho. – E agora com Horácio rindo, John completou 
– então, a música devia estar, de há muito, na alma de vocês e, pelo 

visto, posso concluir, que lhe pegou com mais força. 

– Sem dúvida. Vinha das nossas origens. E, não sei por que, 

pegou-me com mais força.

– Que tal se nós déssemos uma pausa, enquanto vou nos pre-

parar um chá.

– O tempo é todo nosso. E hoje ele me parece ilimitado.

– Tenho a mesma sensação. – John disse isso se levantando 
e logo a seguir dirigiu-se ao que poderia ser tomado por ser 
uma cozinha, enquanto Horácio ouvia aquela música que vinha 
de sua infância.

Ao chegar, John veio carregando uma pequena bandeja 
metálica, com duas xícaras e um recipiente de porcelana onde 
estavam, separados, açúcar em pequenos cubos, e envelopes 
de adoçante, e depositou-a sobre a mesa. Sentou-se, fez sinal 
para que Horácio se servisse. E fez a mesma coisa. Depois que 
adoçaram o chá, que adrede estava no ponto de ser tomado, por 
quem sabe como fazê-lo, Horácio, ao prová-lo, não resistiu, e 
foi direto ao assunto que o chá atalhara:
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– Esse é o néctar. E ele, com essa música que ouvimos, me traz 

aquele mesmo efeito que Marcel Proust narrou no seu Em Busca do 

Tempo Perdido, sobre o efeito de uma bolacha misturada ao seu chá, 

e que lhe deu, algo assim, por minhas precárias palavras, uma feliz 

e indescritível sensação de felicidade, nunca acontecida, ao fazê-lo 

voltar ao seu passado, como se ele pudesse estar liberto do devir do 

tempo, e que assim fosse capaz de libertá-lo do imperativo do seu 

presente, e deste modo de todas as vicissitudes da existência.

– Sem dúvida. Essa passagem de Proust é notável, imortal, e 

sempre me frequenta a mente em determinadas situações. E você fez 

uma relação interessante entre o nosso chá e os Estudos Sinfônicos. 

E uma história de o saber de cor, mesmo sem conhecer a partitura, e 

acrescentando não ousar tocá-la quando a conheceu.

– Ah! Sim. Hospedaram-se em nossa casa do Jardim Botânico, 

no Rio de Janeiro, dois irmãos, Giulia e Renato, ambos de Genova, 

este um pianista que precisava se isolar para estudar, exaustivo e 

em profundidade, os Estudos Sinfônicos, explorando todas as belezas 

de suas raras e inefáveis nuanças. Era um perfeccionista. Não tenho 

dúvidas quanto a isso. Creio que ele estava se preparando para 

concursos de piano. Tocava-a o tempo todo. Era incansável nos seus 

estudos. Repetindo-a inúmeras vezes, na sua totalidade, ou em dadas 

passagens. Quase que a decorei de tanto ouvi-la. A sala de música 

da casa é vedada. Se se quiser, nada sai de lá para o exterior. Eu e 

Giulia ficávamos, nos dois, que tínhamos a mesma idade, ouvindo 

as infindas repetições sob a orientação de Ana Olga, intérprete de 

Schumann, amiga de minha mãe. E então houve a relação de um 

primeiro amor da infância com essa obra. Ela, Giulia, iria ser uma 

tentação de mulher, belíssima. Os Estudos Sinfônicos são os meus 

sonhos com cenas do tempo de criança.

– E não ousa tocá-lo?

– Nada a ver com a história de um amor infantil. Amores nós 

vamos tendo pelo curso da vida. O caso é que não tenho a expressão 

que ele merece para tocá-lo. Essa é a dificuldade. É o mesmo caso que 

se dá com a Kreisleriana do mesmo Schumann.
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– Há aqui, Horácio, uma outra quase coincidência, pois, num 

primeiro impulso, eu queria ouvir, até que você chegasse, a Kreis-

leriana que, certo, você iria também reconhecer. Uma música que 

também me eleva. Estamos, talvez, em um reino das coincidências 

que dizem ser encontros de fatos cujas causas nos escapam. Damos 

como coisas dos acasos.

– Estamos coincidindo nesse entendimento. Explicar o que 

de algum acaso que nos são venturosos? Os que não o são, nós os 

esquecemos. Ainda bem.

– Suponho que estejamos diante de outro caso de algum amor 

nascer de uma música, no caso, a Kreisleriana.

– Essa foi uma inesquecível história, dado que foi mais longa, 

e forte, uma presença marcante. Helena, que faz jus em beleza ao 

que está no mito, adolescente, como eu, era uma promessa de talento 

para o piano que depois se confirmou. Apesar de ter estudado essa 

peça, não conseguia dar-lhe aquele toque de magia, elevação, êxtase, 

que ela exige. Helena conseguia isso. Não foi uma música que quase 

aprendi de cor, apenas no processo de ouvi-la, quando tocada, por 

alguém, inúmeras vezes, como foi o caso dos Estudos Sinfônicos. 

Nessa obra, passei longe desse... quase. Conheço-a em detalhes por 

estudar à exaustão a sua partitura. E isso com ela, Helena. Eu me 

deitava no assoalho da nossa sala de música, em São Paulo, quase 

debaixo do piano, recostando a cabeça em alguma almofada, e ficava 

ali, estático, ouvindo toda aquela riqueza de sons, na sua pureza 

original, na complexidade induzida e reflexa, entre si, de todos os 

harmônios possíveis, livre de qualquer intermediação da eletrônica. 
Não raro, ficava ao seu lado, sentado ao piano, passando as 
páginas da partitura, quase que de olhos fechados. E o que hoje 
me pergunto é como teria sido possível não ter nascido daí 
um amor que juntava dois seres, descobrindo as suas doçuras 
juvenis, os seus segredos, os seus êxtases, tudo nas ondas de 
uma dada música. E o que mais me indago é por que, após 
tudo, haveria os descaminhos, o destino, ou o acaso, ou lá o 
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que seja, separando-nos, transformando presença em ausência. O 

mundo separou o que uma música juntou. Rafael nos diz que o amor 

é ausência e presença. Confesso-lhe que nunca consegui alcançar, em 

sua totalidade, esse dito dele, algo que ele sempre deixa em um ar 

rarefeito, vago.

– Quem é Rafael? Creio que ele lá teria as suas razões. Acho 
que captei qualquer coisa, que não sei explicar, nessa afirmação 
que parece guardar uma contradição.

– Rafael é um monge, é uma espécie de nosso guia espiritual. 

Nosso. Quer dizer... da nossa turma. Nós o chamamos de Sócrates. 

Lá todos nós temos apelidos.

– Ele deve se sentir orgulhoso com isso.

– Leva tudo na brincadeira, na ironia mais refinada que 

possa existir.

– Igual ao original. Sem dúvida. E, então, a Kreisleriana 

foi-lhe outro símbolo. Talvez comigo tenha sido a mesma coisa. No 

nosso diálogo, fui fechando algumas coisas. Agorinha mesmo lhe disse 

que, porventura, estaríamos ambos em um reino de coincidências, e o 

simples fato de estarmos discutindo isso seria uma confirmação disso.

– Pode ser. Por que vim até aqui? Sim. Porque Hellen me 

aconselhou. Por que o fez?

– Não podemos explicar tudo o que nos vêm de amáveis con-

vergências dos caminhos da vida. Você se encontrou com alguém 

que tocava a Kreisleriana com genialidade, apesar de jovem. Como 

explicá-lo? 

– E acho que a tocava como Clara Schumann devia tocá-la. É 

claro que isso é uma suposição.

– Acredito que seja uma hipótese possível. Por que não? Quantos, 

ou quantas, intérpretes, não a tocariam como Clara Schumann. Por 

que não haveria outras Claras... Estou falando, evidente, no sentido 

figurado – a voz de John mudou de tom; Horácio tinha um 
ouvido muito sensível para deixar de notá-lo, e ele, John, logo 
continuou –, nada pode ser provado a favor ou contra essa conjetura.
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– Sim, por que não haveria outras Claras?... – Horácio falou 
muito compassado, tentando conter uma emoção que John, tão 
sensível quanto ele, não deixaria de perceber, e recobrando o 
equilíbrio, logo voltou ao ponto inicial, como que dando um corte 
no que ele calculou fossem insinuações de coincidências, ou de 
acontecimentos paralelos, passados, entre eles dois – Helena era 

excepcional. E ela me fez outra revelação que me marcou para sempre.

– Você acendeu a chama da minha curiosidade.

Não foi sem certo alívio que Horácio recebeu essa sutil 
concordância de John ao trazer o assunto de Helena de volta à 
superfície, deixando lá no fundo algo talvez inviolável, em um 
jogo muito inteligente, pleno de símbolos dos dois e logo aduziu.  

– Foi ela que me desvendou o segredo que está na parte do 

piano do segundo movimento do Concerto para Piano e Orquestra 

nº 4 de Beethoven, o andante con moto. Eu a ouvia e a achava bela. 

E ficava nisso. Com Helena, a coisa foi mais profunda. Porque foi o 

meu primeiro contato real, consciente, com a beleza dessa musica. Eu 

nunca a ouvira por aquele ângulo que ela me mostrava. 

– Como assim?

– Ela o tocava, como se fosse uma peça solo para o piano. Não 
sei por que, não era como se ela apenas ensaiasse, exaustiva, a 
parte do piano daquele concerto, como o fazem os concertistas 
que repetem e repetem as suas, deles, partituras e, depois, com o 

regente, vai juntá-la com a parte da orquestra, e daí um entendimento, 

uma harmonia na sensibilidade. Como disse, não sei por que, com 

Helena, era diferente disso. Ela o tocava como se fosse uma peça única 

criada para o piano.

– Entendo o que você quer dizer. São os mistérios da arte 

musical que nós não alcançamos.

– E desse modo aquela música se me mostrou em sua total beleza. 

Inexplicável. Como uma magia. Separada da orquestra, na solidão 

do seu solo, soa como um canto isolado, solto, livre da realidade do 

mundo, sublime no seu sonho puro e determinado. É claro que, por 
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trás de tudo, há uma intérprete. No caso, Helena. Sem ela, creio que eu 

a continuaria ouvindo como sempre a ouvia, o que não é mais o caso.

– Acredito que havia uma atmosfera para isso. A música é 

uma criadora de ares que respiramos e sentimos, como uma essência 

desconhecida que vem de algum espaço indeterminado, e que nos 

inebria, sem explicação. Invade a alma, assim mesmo na simplicidade 

do que fala por sons que não são palavras.

– Não há como não concordar. Ocorre que, num relâmpago de 

intuição, tive consciência de que, naquela hora, daquele dia, único, 

presente, me dei conta da beleza dessa música em que Beethoven se 

coloca acima das dores e das demandas do mundo que, na peça, está 

representado pela orquestra, que nada mais parece fazer do que ralhar e 

ralhar, como se fosse uma litania, com aquele que, no alto, e despregado 

do mundo, devaneia. No fim, o sonho diz ao mundo: “não vais pensar 

que sou louco; nem que tenho a tua vaidade; sei muito bem que assim 

como não vivo sem ti, sem mim, tu também não consegues existir; pois, 

se mundo és, e assim és, como tal és, trata-te de reconhecer que tu não 

o serias sem mim; falo do ser; basta! sobe um pouco até aqui; esquece 

as tuas misérias e lamentações; que serei capaz de ir ao teu encontro; 

descendo alguns degraus da escada da existência; sabedor que sou de 

tuas limitações.” Assim, a Kreisleriana, junto com esse andante com 

moto, são os meus sonhos com cenas do tempo de juventude.

– Acho que merecemos outra rodada de um chá, depois de 

tantas andanças nossas por esses terrenos dos reinos das coincidências.

John levantou-se, recolheu as xícaras usadas, voltando 
a colocá-las na bandeja, e saiu em direção ao compartimento 
do que era tomado por ser a cozinha. Horácio ficou a admi-
rar-lhe a simplicidade. E acreditou vagar em um tempo cujo 
compasso estava bastante dilatado. Os Estudos Sinfônicos, 
que induziram uma cadeia de diálogos, se foram, havia algum 
tempo, e vieram outras músicas, que inundavam todo aquele 
belo e simples espaço que ele tomava por ser um átrio de um 
barco singular. Ali aconteceriam muitas histórias. E narrativas 
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de muitas aventuras. E muitas outras ainda seriam narradas, 
no velho estilo de Chaucer dos Contos de Cantuária, como se 
ali fosse uma taverna medieval, onde se contavam histórias, 
não raro histórias de amor, de traições, de abandonos, de sofri-
mentos, de guerras, de perdas, de glória, e de tudo o mais. Ou, 
então, muitos temas, induzidos pelo mundo em que viviam, 
cheio de dilemas e incertezas, com um invariável Rafael em 
seu centro de gravidade, ficariam, para o contentamento da 
turma, inconclusos, gerando novos encontros noturnos, novos 
jantares ao ar livre, até altas madrugadas, sob o amplo céu, com 
todos indo, não poucas vezes, dormir ali mesmo, no Dafne. E 
Lucas, “sempre ele”, fazendo chacotas, dizendo que: “tudo que 
termina é muito chato, o bom é que nada terminasse”. Ele fazia 
um paralelo disso com o amor ‘ausência e presença’ de Rafael. 
E alguém, protestando, afirmando que isso nada mais era do 
que uma ‘filosofia de botequim’. E com Rafael dando gargalhadas, 
sendo acompanhado por todos.

John voltou em meio a esses pensamentos de Horácio. 
Colocou as duas xícaras sobre a mesa, sentou-se, retirou ambas 
as xícaras da bandeja, colocando-as sobre a mesa.

– Sirva-se, Horácio, por favor, para mim está sendo um pri-

vilégio e uma honra tê-lo aqui.

– Para mim, Sir John, foi um como encantamento conhecê-lo 

justo aqui, nesse ambiente cheio de uma magia para mim inexplicável 

e que me ficará para sempre na memória.

Eles, então, tomavam o chá, e começaram a jogar con-
versa fora sobre barcos e regatas, e também sobre o mundo, 
por um tempo que nenhum dos dois saberia determinar. Havia 
ali certo enigmático prazer mútuo de se estar lá. Tempo? Para 
que se pensar nisso? Os dois começaram a flutuar em seus pen-
samentos, nas pausas que faziam em seus ricos diálogos sobre 
tudo. Talvez fossem confissões silenciosas que eram trocadas 
pela linguagem sem sons, cheias de significados, captados pela 
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sensibilidade exclusiva de suas almas, e negados a qualquer outro 
que ali pudesse estar. E Horácio começou a imaginar, em cenas 
soltas em sua mente, como seria, numa fantasia, um encontro 
de John com a turma toda, e com Rafael, claro, numa daquelas 
suas ‘noites’, no Dafne, que atravessavam as horas e o seu fluxo 
era posto de lado. Ou, então, uma sua ida ao mosteiro, naquelas 

‘sextas’, para ouvi-los tocar o órgão, após as Vésperas, e após, 
furtivos, quebrando a regra das Completas, escondendo-se na 
biblioteca, para os papos que nunca chegavam a lugar algum.

Foi John quem quebrou esse gostoso contínuo que os 
identificava.

– Horácio, estamos à sua disposição para o que quiser. Se você, 

ou alguns dos seus, precisarem da qualquer coisa, Hellen saberá como 

me encontrar.

– Muito obrigado, sir John, por me receber aqui, no Dafne. 

Fiquei conhecendo-o na sua substância mais íntima. Estou encantado 

com tudo o que me envolveu.

– Obrigado pelas suas amáveis palavras, Horácio. E quero 

lhe fazer um convite.

– Terei o prazer em ouvi-lo, Sir John.

– Sábado, teremos um sarau musical em minha casa, nos 

arredores de Salisbury, gostaria, com imenso contentamento, que 

você fosse. Será por volta das quatro horas da tarde. É um encontro 

de amigos amantes da grande música. É tudo muito informal. Não 

se preocupe quanto a trajes. Pode ir como estamos nós dois aqui, no 

Dafne, assim mesmo como bons velejadores. O horário é flexível. 

Hellen saberá orientá-lo quanto a tudo isso.

– Irei com uma alegria incontida. E me será uma honra.

– Então, sábado, Hellen estará lhe esperando, na hora em que 

vocês estabelecerem, na Estação Central de Southampton, que você 

conhece. De lá vocês seguirão de carro até à minha casa. Tudo bem?

– Tratarei disso com Hellen assim que chegar de volta a Londres.
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– Certo. Qualquer dúvida ligue para Hellen, ela saberá en-

contrar-me.

– Estou com todos os telefones dela.

– Vou pedir para Tony acompanhá-lo até o cais onde estará 

o nosso motorista, Charles, assim você se livra de todo esse labirinto 

de píeres que temos por aqui. Outra coisa, é bom lembrar, quaisquer 

informações sobre o Dafne e os seus sistemas que você, ou o seu 

skipper, ou outro qualquer da sua equipe, julgarem necessárias, fique 

à vontade, Tony estará à disposição de vocês, com o maior prazer. 

Hellen é a nossa referência.

– Não sei como lhe agradecer a gentileza. Estou muito dig-

nificado.

Eles se levantaram ao mesmo tempo. Horácio apanhou 
o seu casacão. E então se dirigiram para a escada interna que 
leva do átrio ao cock-pit. Lá encontraram Antony.

– Por favor, Tony – disse John dirigindo-se ao seu skipper 
–, acompanhe o senhor Horácio até Charles para que ele o leve ao 

seu hotel.

Horácio e John, sorrindo, como se cada um compreen-
desse a âmago do outro, e fossem amigos de longa data, se 
despediram com uma ligeira reverência e um caloroso aperto de 
mão. E saiu com Antony andando de volta pelo mesmo píer em 
que viera e o avistara de longe. Um sol que ia alto e luminoso, 
no azul do céu, coloria aquela bela marina de Southampton.
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Horácio, na sua volta a Londres, saiu de Southampton, 
por volta das quatro horas da tarde. Era um dia limpo de céu 
azul primaveril, para ele incomum, naquele sul da Inglaterra, 
em que o sol dava a entender que ia decaindo preguiçoso, pelos 
lados do ocidente, sem muita questão de se afundar no oceano. 
Queria aumentar o dia em que reinava absoluto, afastando aque-
le debandar das sombras que se grudavam nos objetos, como 
se recusassem o seu afundamento nos enlaces da senhora Noite 
que, a partir do oriente, ia, inexorável, cobrindo tudo com o 
seu véu escuro. E desta vez, ao contrário do que fizera na vinda, 
na noite anterior, deixou aberta a janela e ficou a admirar os 
campos ingleses, com o seu inimaginável e incontável conjunto 
de tons de verdes, misturados, aqui e ali, a bosques que, sem que 
nem para que, apareciam, inesperados, e que velozes passavam 
por ele, como se fossem partes de um quadro de uma ampla 
paisagem em movimento. Esqueceu aquelas sonoridades dos 
Estudos Sinfônicos, que ouvira, lá no Dafne, e da Kreisleriana, 
duas peças que lhe marcaram a infância e a juventude, fazendo 
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aquele gesto de afastá-los da corrente imperadora dos pensa-
mentos, como se deslizasse uma tela, que insistia em ficar ali 
presente, e passasse a outra.

Sem saber o porquê, veio-lhe à cabeça o poema de T. S. 
Eliot, The Dry Salvages, que está no seu Quatro Quartetos, justo 
na parte três, que canta a imagem de passageiros em um trem, 
alertando-os de que não se livrarão do passado, seja porque 
estarão vivendo outras vidas, seja porque estarão mergulhados 
em outro futuro. Seria uma espécie de condenação. O poeta 
afirmava que todos ali, naquela precipitada corrida, não mu-
daram em nada. Todos estavam iguais ao que eram quando 
partiram. E que estavam em um eterno devir sem fim. Não 
iam dar em nenhuma estação final. E diz, numa frase que, para 
ele, Horácio, interpretando-a, guardava um mistério, por leve 
esconder um sentido dúbio, pois, tudo acontecia, naquele trem, 
como se os trilhos, lá atrás, é que deslizassem.

E, então, como poeta, ele se pôs no último vagão de um 
suposto último comboio, imaginário último trem, e fantasioso 
último vagão...

No último comboio,
No último trem,
No último vagão,
São os trilhos que correm,
Embaixo de mim,
E se precipitam como loucos
No futuro passado,
Então não mais presente.

Sou eu que vou?
Ou são eles que vão?
Nessa corrida desesperada.
Esse movimento é meu?
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Ou é da totalidade
Que me engana?
E que de mim escapa
Imóvel nesse absoluto que se move.

Lá no horizonte – terrivelmente estático,
As fantasmagorias desaparecem todas
Numa nuvem de sombras,
Lá onde esse todo mergulha para o seu fim.

A completa superação da dubiedade daqueles trilhos, lá 
atrás, que deslizam, faz do poeta-viajante alguém vitimado pelo 
relativismo. Para ele, quem se move são os trilhos, abaixo de si, 
quando, espantado, na porta do último vagão, contempla-os. 
E os toma como uma totalidade que “engana” e que “escapa”. 
Assim, os trilhos mergulham num futuro que é o passado. Um 
passado que é de onde o poeta-viajante partiu. Mas que, no 
seu movimento relativista, vê como futuro. Dado que é para 
onde os trilhos mergulham. Ele, admirado, está imóvel sobre o 
absoluto que se move? Ou é tudo o contrário? Será? Quem é a 
referência de quem? No horizonte, para o qual o poeta-viajante 
olha, tudo se mistura numa “nuvem de sombras”. Na perspectiva 
longínqua, tudo está parado. É a quietude plena. É o fim. É a 
sensação que temos quando divisamos o horizonte daquela porta 
do último vagão. É uma corrida descomedida para o imóvel 
ponto de fuga do espaço. “O absoluto, diz para si mesmo, de 
certa forma confortado, não sou eu; impossível. O absoluto é 
aquilo lá que está congelado, imóvel, confirma de si para si, 
lá no fim de tudo; pois lá é onde tudo se aquieta; é onde tudo 
cessa. Os trilhos. O caminho.”... E então, caro poeta-viajante?

O poeta-viajante, no poema, queria dizer mais coisas, 
porém, ficou calado.
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Perguntava-se então quem era ele. Compreendia. Mas 
não sabia como dizer. Falava como se gaguejasse, aos pedaços. 
Sentia-se como que dominado por uma esquizofasia. Falava 
entrecortado. “A totalidade me enganou. Desabou sobre mim 
a mais insana das fragmentações. Tudo o que me rodeia che-
ga-me em tempos diferentes, de passados diferentes. Como se 
fossem pedras de um caleidoscópio caindo. Tudo fracionado! 
Onde está o sentido disso?”

O poeta-viajante não podia responder a si mesmo, nem 
aos outros, pois as fantasmagorias que lhe poderiam acudir, no 
seu tormento, desaparecem todas nas sombras de um horizonte 
onde tudo acaba.

E continua no seu doloroso espanto. “Ninguém me vê o 
mesmo. Cada um no seu espaço e no seu tempo diferentes, me 
vê de uma forma diferente. Quem me veria como eu mesmo 
sou? Ninguém me conhece como um. Sou vários. Sou um 
múltiplo. Não um único. Sou um composto de pedaços. O que 
nos juntaria na unidade perdida? Será que houve essa unidade? 
Ou fomos, desde sempre, condenados a não tê-la? O que nos 
uniria nesses desabamentos de passados? O que nos salvaria 
dessa fragilidade? E o contínuo? O que foi feito dele? Alguém 
inventará que isso tudo é o contínuo dentro do descontínuo? 
A antinomia? “Arrogantes! Pensai nisso!”...

O poeta-viajante fica curvado no banco de seu trem em 
corrida louca. A paisagem que fica para trás que, para ele, na 
porta do último vagão, vai para o futuro, chega para ele como 
passado. Assim mesmo como fazem as longínquas estrelas, lá no 
limite do cosmos, que correm alucinadas para o nada do futuro, 
abrindo as trevas originárias, criando o espaço e o tempo. Assim 
mesmo essas estrelas são para ele nada mais do que o passado 
incomensurável. Como estão elas lá, em um agora absoluto? Se 
é que isso existe. O que estão elas preparando para nós, como 
destino inelutável? Quem vai saber? Algum dia alguém irá saber? 
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“Arrogantes! Pensai sobre isso!”... “Seria supérfluo dizer, insen-
satos! Aquele destino lá aconteceu e está a caminho!”

Pobre poeta-viajante arqueado num banco de um trem em 
corrida desenfreada para a próxima estação. Ele fechou-se sob 
a escuridão dos olhos cerrados. Tirou de si a luz do movimen-
to. E assim estava na sua noite. Protegido pelas suas sombras.

Ele compreendia algo. Mas era um algo vago. E que ficava 
preso na sua garganta. Começava a falar de si para si mesmo. 
Mas apenas balbuciava como uma criança que ainda não fala. 
Recolhia-se, então, ao silêncio. E ao estupor de uma compreen-
são. Sentia-se como numa brecha, num corte que separa duas 
infinitudes que o esmagavam. E que lhe tiravam o ar da fala.

A sua única atitude é o pensar. Pelo menos era um con-
solo. Mas o falar, o expressar... O colocar em versos... Ainda 
bem que a Esfinge cobradora não estava ali. Ficar calado não 
significava condenação.

Então o poeta-viajante entendeu, em toda a sua extensão, 
a mudez de Górgias que dizia que se o ser fosse compreensível, 
não poderia ser explicável, ou dito, para ninguém. Essa com-
preensão era uma compreensão muda. A compreensão onde 
a fala não entra.

Horácio, então, aplicando a sua técnica de deslizar uma 
tela com uma imagem que queria tirar dos pensamentos, aplicou 
essa técnica ao próprio pensamento, ou ideia, concentrou, sem 
pensar em nada, na imensa paisagem, trocando a imaginação 
pela realidade, que se deslizava sobre a sua janela. Um quadro que 
ia perdendo, vagaroso, os fortes contrastes de suas ricas cores 
que o dominavam, sob a luz do sol, como se o pintor ilusório, 
que ali pudesse estar, fosse sobre ele, quadro, sobrepondo um 
etéreo véu cinzento.
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Horácio chegou ao hotel, de volta de Southampton, por 
volta das 6 horas da tarde daquela que, na sua memória, lhe seria 
uma memorável quarta-feira. Tomou um bom, farto e relaxante 
banho. Vestiu-se uma roupa leve. Sentiu-se bem, achando que 
a viagem a Southampton fora proveitosa, contemplando a coisa 
sob o ângulo de algo que habitava em outra dimensão da vida. 
Fora uma pausa, um dia de folga de estafantes e intermináveis 
reuniões, além de um alívio ao espírito, que se colocara acima 
de questões materiais ligadas aos negócios, encontros esses 
cujas tensões ficam sempre veladas. Achou-se pacificado no 
momento em que se sentou diante do seu notebook posto 
sobre uma ampla mesa de trabalho.

Antes de tudo, após consultar os horários dos trens para 
Southampton, no sábado, telefonou para Hellen, para que ela 
pudesse estar de acordo com a hora em que ele escolhera chegar 
em Southampton Central e de lá irem para Salisbury.

– Alô, Hellen? Horácio. Tudo bem? Podemos falar?
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– Olá Horácio, claro, tudo bem. Sir John me avisou de que nós 

dois combinaríamos a hora em que vou apanhá-lo em Southampton 

Central, no sábado. Não é isso?

– Ok, é isso mesmo. Estive vendo aqui que daria para eu sair de 

Waterloo por volta de uma hora da tarde, chegando em Southampton 

Central lá pelas duas horas e vinte, tudo bem para você?

– Claro, tudo bem, a partir das duas e quinze, estarei lá lhe 

aguardando, com imenso prazer. Qualquer mudança, me avise. Sem 

problema.

– Outra coisa, Sir John me falou que é tudo muito informal e 

que posso ir até mesmo como nós dois estávamos vestidos no Dafne, 

como bons velejadores.

Ela riu, o que também fez rir Horácio, e completou – é 
isso mesmo, meu querido, informal total. Eu mesma vou até 
com um tênis, mas, é sempre bom levar um casaco, sabe como 
é esse tempo algo incerto num verão que ainda não chegou.

– Ah, sim, certo, minha querida. Muito obrigado, Hellen, pela 

sua amável gentileza, desejo-lhe uma boa noite.

– Nada a agradecer, é sempre um prazer estar consigo. Faça 

uma boa viagem. Uma boa noite para você também. 
Desligaram.
Pediu um lanche e passou em revista os principais si-

tes de notícias, após o que tomou conhecimento de todas as 
mensagens sobre as reuniões que iriam acontecer nos dois dias 
seguintes, na quinta e na sexta-feira, daquela mesma semana, 
com pontos sobre os quais não se tinham dúvidas, e um es-
boço da agenda proposta para a próxima semana, quando ele 
calculou que estariam terminados os trabalhos desta etapa das 
negociações, e então poderia voltar ao Rio de Janeiro, onde 
o esperava a turma para decidir sobre a proposta que iriam 
apresentar a Sir John sobre a compra do Dafne. Respondeu a 
todos, concordando com a agenda. 

Enquanto aguardava o lanche, ficou trabalhando em uma 
detalhada mensagem para o seu pai, Francisco, sobre o avanço 
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das reuniões até aquele momento, e o que estava previsto para 
os dois dias seguintes, na quinta e na sexta-feira, e a agenda 
programada para a próxima semana.

Atendeu ao camareiro que, ao seu pedido, ao invés de 
depositar o seu lanche em uma mesinha ao lado, o fez em sua 
própria mesa de trabalho e, enquanto lanchava, se pôs a pensar 
e a revisar todos os detalhes da mensagem para o seu pai. Im-
primiu-a e a deixou dormindo, como gostava de dizer sobre as 
suas poesias, sobre a mesa, testando a sua capacidade de resistir 

às indefectíveis revisões. Um método lhe passado por Rafael.
Após o que, ao final do lanche, e aliviando a sua mesa do 

que dele restou, para colocar tudo em cima daquela mesinha 
ao lado, trabalhou numa longa e minuciosa mensagem para 
Paulo, sobre tudo o que se passara em Southampton, no Dafne, 
com Sir John, não se esquecendo de mencionar que conhecera 
Antony Thompson, Tony, o skipper dele, John, com quem ele, 
Paulo, ou outro qualquer, se fosse o caso, poderiam se informar, 
com detalhes, sobre todos os sistemas do barco.

Terminada a mensagem para Paulo, depois de alguns 
ajustes, transmitiu-a. Deu mais uma lida na mensagem para 
o seu pai. Fez alguns acréscimos, e então a enviou para Conci 
pedindo-lhe que a retransmitisse para Francisco.

Fechou o notebook, refestelou-se em uma poltrona e as-
sistiu a alguns programas de notícias pela televisão, após o que, 
agarrou um inseparável livro, envolvido pelo silêncio do mundo.  

A noite ia longe, doce, quando se afundou relaxado em 
lençóis e fronhas, lembrando-se do perfume de alfazema que 
os impregnava em sua casa, nos seus tempos de criança. E 
como quase sempre acontecia, antes de adormecer, com um 
leve sorriso no rosto, lembrou-se daquela...

Eu sou o senhor do seu corpo,
Você é a senhora de minha alma,
Eu sou o senhor do seu beijo,
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Você é a senhora da minha chama.

Eu sou o senhor da sua dúvida,
Você é a senhora do meu desespero,
Eu sou o senhor da sua esperança,
Você é a senhora da minha amargura.

Eu sou o seu medo
E você é a minha angústia
E nós somos possessão.

Eu queria apenas ser a ternura
Que acaricia pétalas caídas
Nos abismos da paixão.

E ficou pensando em Turlough O’Carolan, o harpista 
irlandês, se despedindo da música. Será? O que se passaria 
em sua alma senão uma titânica luta? O seu sorriso no rosto 
aumentou...  

Não me deixe não. Deite-se comigo. Tenha-me nos recla-
mos anseios do seu corpo. Aperte-me. Termine-me. Faça-me 
cintilar enigmático. Vamos juntos nesse embalo, para longe, 
muito longe. Dilua-se. Dilua-me na quietude de uma pausa 
musical. Sejamos a ausência, e o silêncio, e a sombra, para 
que possam existir, e sermos nós dois, depois, a presença, e o 
som, e a luz.



XIV

As reuniões da quinta e da sexta-feira foram além do 
estafante.  As coisas davam a impressão de não progredirem. 
Para ele, naquele andar da carruagem em que iam, era um 
quase parando, um não se sair do lugar. Tranquilizava-o aquele 
jeito com que os ingleses iam levando as negociações. Eles não 
transmitiam nenhum sinal negativo, nenhum pessimismo, 
nenhuma dúvida, sobre o seu sucesso. O que era um bom sinal. 
E, acima de tudo, um rigoroso treinamento para a paciência. 
O que lhe tirou da alma um pouco daquela angústia inicial 
relativa ao Dafne.

Quando, na sexta-feira, chegou ao hotel, por volta das 8 
horas da noite, recebeu uma mensagem de Conci informando-o 
de que o seu pai queria lhe falar. Aliviou-se da roupa de tra-
balho, organizou as suas coisas, tomou um bom banho, vestiu 
uma roupa leve, pediu um lanche, deliciando-se em se sentar 
relaxado, aliviado de tensões, sobre aquela dadivosa poltrona, 
de onde podia assistir aos jornais televisivos que resumiam o 
dia, ler o seu livro e pensar.



86 | Dafne

De lá, na gostosa quietude, não se levantou, a não ser para 
atender ao camareiro que chegou com o lanche, que foi colocado 
em uma mesinha em um canto do seu apartamento. De lá voltou, 
ao terminar de lanchar, e desabou de novo sobre aquela deliciosa 
poltrona e, desligando a televisão, ligou para Francisco.

– Alô, meu pai, tudo bem, por aí? Recebi um recado de Conci 

para lhe ligar.

– Olá, meu filho, tudo bem por aqui. Como você sabe, e ima-

gina, hoje sendo sexta-feira...

– Sim, sei, estão vocês dois, Francisco e Luigi, fatiando um 

salame, no lugar de sempre, diante de uma taça de vinho, e de um 

pão que não pode ser feito por ninguém mais senão o tio Luigi. In-

vejo-os. Estou até mesmo sentindo no ar o fermento do trigo e o seu 

paladar quando misturado à essência e ao sabor do vinho e o gosto 

do salame na boca.

– Por aqui, estamos tendo uma noite excepcional.

– Como assim? Excepcional.

– Estamos tendo um sarau musical.

– Bem, isso aí em casa é quase que uma rotina. E me dá uma 

vontade danada de estar aí.

– Rotina... quem dera! Desta vez, a coisa parece que saiu dos 

eixos. Pelo inesperado, claro. Não pela quantidade de pessoas presentes.

– Não entendi. Há alguma coisa de anormal?

– Sim, anormal, pelo fato de não ser mais apenas seis ou sete 

pessoas, algo programado, os mais íntimos que se juntam em audição 

musical. Creio que Adelaide contou umas vinte e cinco pessoas, com 

jeito de virem mais.

– O que houve?

– Você conhece Aurélia, sua mãe, e suas agitações. Chegou um 

cantor famoso, e antes de sua apresentação, lá no Teatro Municipal, 

com tudo o mais, ele fez questão, assim num repente, por conhecê-la, e 

admirá-la, de vir até aqui, em nossa casa, para dar uma récita, nada 

a ver com duetos, era uma coisa dele, exclusiva para ela, em sua ho-
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menagem, e para quem mais ela achasse que devesse convidar, dentre 

seus amigos mais íntimos, e alunos, claro, e aí, meu caro, está sendo 

aquele bafafá. Cada um mandando mensagens instantâneas para 

os outros. E a corrente foi estabelecida. Você imagina como deve ser.

– Imagino. Audições aí, para nós, desde sempre, nunca foram 

novidade. Sejam no meio ou no fim de semana. Seis ou sete íntimos. 

Tudo bem. Agora... vinte e cinco! Trinta! Assim de supetão?! Está 

parecendo uma, que nesse justo instante me lembro, há uns tempos 

atrás, quando eu estava na biblioteca, e que via passar, de quando 

em quando, uma, duas ou três pessoas, cochichando  pelo corredor 

que leva à sala de música, e quando fui lá ver o que era, tinha gente 

até mesmo deitada no chão. Ela, minha mãe, estava cantando em 

dueto com um cantor cujo nome não me lembro. Ainda bem que a 

sala de música é grande e cabe todo mundo. E temos muitas cadeiras 

pela casa. E se elas faltarem, como daquela vez, a turma se espalha 

deitando ao chão. É uma coisa entre amigos. E Adelaide, que sempre 

resolve tudo, nessas ocasiões, como é que se virou dessa vez?

– Ah, sim... sim... lembro-me dessa aí. Entretanto – Francisco 
fez uma longa pausa –, se você se recorda foi um tanto diferente 

em tudo. E ponha tanto nisso! Daquela vez, ela, Adelaide, se virou e 

arrumou as coisas, porque teve tempo de organizar tudo. O pessoal 

da casa ficou aqui. Pôde-se programar. Sabia-se que iria acontecer. 

Foi tudo planejado. Não foi como o inesperado de hoje.

– E como é que Adelaide irá se sair nessa aí de hoje? 

– Ela, coitada, no início, ficou sem saber. E, então, eu e o Luigi 

decidimos que ela, Adelaide, deveria contratar um bufê, para servir 

cerca de trinta pessoas, na base de coisas simples, nada complicado, 

e que estivesse pronto aqui, logo depois da récita. Sem demora, assim 

que houve o primeiro intervalo, após tomarmos essa decisão, entrei 

na sala de música, cumprimentei o cantor e a todos, e falei para Au-

rélia, em meio a um salvador burburinho que, diante do imprevisto 

da situação, e para termos tempo acerca das providências que toma-

mos, que ela de alguma maneira empurrasse aquela apresentação o 



88 | Dafne

mais possível para frente, sem que ele, e os outros, nada percebessem. 

E foi o que ela prometeu fazer. E logo foi expondo qualquer coisa 

enquanto eu saia. Ela sabe fazer isso com muita arte. As explicações. 

As interpretações. As histórias, às vezes hilariantes, evolvendo as 

músicas, os compositores, artistas célebres. Nos intervalos, Adelaide 

dava um jeito de lá entrar e falar com Aurélia sobre como andavam 

as coisas para recepcionarmos bem àqueles que nos davam a honra de 

sua visita, de acordo com as tradições de nossa casa, e ela me contou 

que lá, naquela sala, o ambiente era de alegria contagiante que fazia 

com que todos se esquecessem do tempo.

– Eles estão lá agora?

– Estão ainda lá. E sabe quem também veio? Ele sempre está 

por aqui, claro, de quando em vez. Mas... em récitas de Aurélia?... 

Pode ter vindo, e eu então terei passado batido.

– Nem imagino.

– O seu amigo Lucas.

– Lucas?

– Sim, ele mesmo. O mesmo gozador. O mesmo sorriso. A 

mesma alegria de sempre.

– Até Lucas soube! Vai se saber como foi isso. Ele ir aí? Nada de 

mais. Vai sempre. Agora... ir a uma récita, em um ambiente fechado, 

algo exclusivo? Estranho. Nunca o vi falar em saraus. Ele adora é 

mesmo ópera. Coisa para teatros, com toda aquela féerie. Nunca foi 

muito chegado à música pura, à música de concertos. Falo que adora, 

no presente, sem muita convicção.

– Como assim? Não entendi.

– Sabe como é Lucas. Sempre com as suas sutis chalaças. Porque 

ele diz que, no andar do século, nas palavras lá dele, sem perder a 

verve que o caracteriza: “a tendência das casas de ópera é se transfor-

marem em verdadeiros antiquários, às vezes empoeirados, baús de 

quinquilharias, guardados de obras primas, em sótãos do passado, 

obras essas destinadas ao esquecimento, talvez roídas pelos cupins, 

nesses tempos que rolam”. O que não é muito diferente para a música 
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dita clássica. E quem o diz, nesse instante, sou eu mesmo. E que não 

vem ao caso. É uma divagação gratuita. 

– Quanto ao que vocês dizem sobre esse tema, nada tenho a 

opinar. Acho que Aurélia diverge, e não pouco, com dada paixão, 

quero crer, dessas opiniões. 

– Concordo. Ela discorda de nós em um tom muito radical. Nisso, 

ela é coerente, com o que é. Vamos reconhecer. Não sem certa razão.

– Bem, voltando ao nosso foco, saber como Lucas soube é uma 

charada fácil de ser resolvida.

– Alguma amiga de Lucas que soube e que telegrafou para 

ele. Sim. É fácil.

– Uma amiga de Lucas que é amiga da nossa caçulinha, Cláu-

dia, que por esta foi avisada.

– Cláudia, como sempre. Lucas e sua vastidão de amigas. Bem 

sei como é essa coisa.

– Ele tem de você exato a mesma opinião. Uma vastidão de 

amigas. Nada diferente do que diz Cláudia de vocês dois. Os incor-

rigíveis. Os gêmeos sem serem irmãos.

– A minha irmã não tem jeito mesmo! Caso perdido. Sabe 

tudo de todo mundo.

– Concordo. Ela veio me contar, em tom de novidade, que 

vocês, da turma, estão atrás de um barco raro. Algo que eu sabia. E 

o disse para ela, que me olhou espantada e, depois, sorriu-me, como 

se dissesse para si mesma: como é que ele não vai saber das coisas?, 

deixa para lá! É claro que lhe sorri também, dando-lhe um beijo. O 

caso é que estive com Hamilton, para falarmos sobre aqueles assuntos 

que temos em comum, e ele me disse sobre essa briga em que vocês 

se meteram, e sobre a sua ida a Southampton, sobre o que Conci me 

informou a seu pedido, num intervalo aí de nossas negociações. Ele 

está otimista. Diz que tem uma ideia do preço do barco e que pelo lado 

financeiro a coisa está viabilizada, faltando apenas alguns detalhes.

– A minha irmã é mesmo um fenômeno. Sabe tudo de todo 

mundo. Quando você me falou que Lucas estava aí, fiquei imaginando 

que ele pudesse ter lhe dado um toque sobre a compra do barco.
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– Não. Com Lucas foi uma conversa rápida. Ele, contrariando 

talvez o que você disse, estava mesmo interessado era no sarau de Auré-

lia, nada falou sobre barcos. E aí, como foi a coisa lá em Southampton?

– Em Southampton, tudo correu além de todas as expectativas. 

Aproveitei um intervalo daquelas intermináveis negociações, logo numa 

quarta-feira, e fui lá onde conheci o dono do barco, o Dafne, Sir John. 

– Como é mesmo o nome do barco?

– Dafne. Vem de um mito. Não sabemos ao certo o porquê. 

Estamos no terreno do ouvir dizer. E isso pouco importa, nem por que 

Sir John quer vendê-lo sem que possamos mudar-lhe o nome, Dafne. 

Lucas, ao seu estilo, como sempre, faz uma série de ilações. É um 

barco para se ter a vida inteira. E é uma compra cheia de restrições, 

umas formais, outras tácitas.

– É sempre assim, negócios são como formas móveis e não 

raro estão em penumbras de dúvidas. Nunca se sabe aonde os outros 

querem chegar. Vamos às apalpadelas, como você sabe muito bem. E 

por falar em negócios, como vão os nossos assuntos por aí?

– Estão, como sempre, sem querer exagerar, mais para um 

quase parando. Muita conversa sobre uma multidão de detalhes, 

muitos deles paralelos. Nada a ver. E, ao que parece, ainda sem muita 

vontade de se tomarem as decisões que importam.

– É como tem que ser. É melhor ir devagar do que estar a pro-

curar atalhos obscuros e que, no final, transformam-se em problemas. 

Os ingleses conhecem, desde séculos, os chineses. Foi por isso que os 

interessei nessa associação. O que eles pensam da evolução das coisas?

– Não vejo nenhum sinal de pessimismo deles. E vão negocian-

do, sempre com muita paciência. Dão a impressão de que as coisas 

com os chineses evoluem de uma forma pausada, e que esse é o seu 

modo natural de negociar. Caminhamos passo a passo.

– Acho que estamos no caminho certo. Ninguém tem a tec-

nologia que nós temos para esse tipo de matéria prima. Como você 

sabe, isso nos custou muito trabalho e muito investimento, durante 

muito tempo.
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– Não tenho dúvida quanto a isso. Nem sobre a sua decisão 

correta de nos associarmos aos ingleses nisso.

– E o que nos aguarda nos próximos dias?

– Temos uma agenda cheia para a próxima semana. Creio 

que, pelo fato de termos dado um fim aos detalhes, que não são 

poucos, em minha opinião, não há porque não se avançar mais e 

terminarmos, nos próximos dias, essa etapa das negociações. E aí 

cada um vai para as suas casas, pensar no assunto, decidir, para se 

voltar à outra etapa, talvez a final, para fecharmos as negociações 

e selar os acordos.

– Ótimo. Vamos pensar juntos nesse assunto aqui na sua volta. 

Dê notícias sobre a evolução das coisas.

– Com certeza. Amanhã estarei fora de Londres. Vou a Salis-

bury, em um sarau musical, na casa de Sir John, para o qual ele me 

convidou. Hellen, a secretária dele, vai me buscar em Southampton, 

que tem mais opções de horários de trens. As duas cidades são muito 

próximas uma da outra.

– Sobre o sarau, quem vai gostar disso é Aurélia. Pelo jeito 

da coisa, Hamilton tem lá as suas razões de estar otimista quanto a 

nova aquisição de vocês. 

– Creio que minha mãe gostará de saber que eu vou encher 

o meu sábado com música. Sobre o barco, como Hamilton, estou 

também otimista, por uma série de razões. Qualquer coisa me ligue. 

Dou notícias.

– Vou continuar fatiando um salame com Luigi. Boa noite. 

Falamos depois.

– Boa Noite.

Horácio, finalizado esse longo, íntimo e até mesmo di-
vertido diálogo com o seu pai, então ficou meditando, sem 
saber o porquê, sobre um tema que, de quando em quando, 
lhe aflora, sem mais nem menos, na superfície da sua cons-
ciência. Quem sabe ele, o tema, naquela hora, emergiu por 
alguma ligação misteriosa com alguma parte da conversa com 



92 | Dafne

o seu pai. Talvez viesse daquela ladainha de Cláudia que sentia 
prazer em afirmar serem ele e Lucas iguais, ‘gêmeos sem serem 

irmãos’, nessa história de ‘vastidão de amigas’; nada diferente do 
que Lucas lhe falava, às vezes por metáforas, e ele, Horácio, lhe 
devolvia na mesma moeda, não por metáforas, claro, porém, 
de modo direto. Horácio não era muito dado a ironias, embora 
também as soubesse usar, sem abusos, assim de umas coisas 
parecerem ser outras coisas.

Aquele estado foi se formando, como num poema em 
prosa e, depois, num poema mesmo. E lhe foi impossível evitar 
falar para si mesmo o que não podia ser calado. O fato é que 
uma poesia, quando quer sair, não há como impedi-lo. Ela se 
solta, livre no ar...

O que é o amor, senão a dúvida, senão a dádiva, senão a lá-

grima, o êxtase, o corpo, a alma, a espada, o escudo, a luz, a sombra, 

a semente que frutifica, o veneno que mata, o vinho que embriaga, o 

antídoto que cura, o que explica o inexplicável, o que fala o inefável, 

o que dá e toma, o que ri e chora, a flecha no rumo do sol, as rosas 

no clarão da lua, as mãos que se agarram, os lábios que se colam, as 

bocas que se angustiam e suplicam, o fogo que sobe a montanha, a 

água que lava as pedras, o que clama a verdade, o que jura a mentira,

O que é o amor?

O que é o amor?

Dize-me, oh! forma imperfeita!

Tu que nasces da terra.

Tu que vens das profundidades escondidas.

Tu que tens a boca facetada.

Tu que tens a voz das abelhas,

Produzindo o doce da vida.

Tu que tens o sentido das coisas.
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Dize-me, oh! forma que se ergue

Solene diante de mim!

Dize-me tu que tens mil olhos.

Tu que tens os mil dardos agudos

Que se perdem no meu coração.

Tu que és nuvens de fogos mudos.

Tu que falas em tom de oração.

Tu que a tudo ditas e conduzes.

Veda-me a vista,

Mas, dá-me a visão,

Tal qual um nobre sofista,

Em hora de distraída lição.

E dize-me por que no amor

Se escondem sofrimentos paradisíacos,

A glória que queima da paixão,

Os inebriantes perfumes

Dos cálices afrodisíacos?

É o que agita e estremece.

É o que acalma e adormece.

É o que geme e implora.

Ao dar vida tudo ignora.

Logo lhe vieram à cabeça as palavras de Rafael sobre o amor. 

Era como se ele, o monge, estivesse ali, repetindo-as para ele, Horácio:

‘O amor é ausência e presença. Se for só ausência, o amor se 

perde no vácuo. E se for só presença, o amor se perde no sufocamento. 

O amor, assim, exige materialidade, corpo, forma física, o belo. E 

clama, ao mesmo tempo por espírito, ar, liberdade, respiração, halo 

do mundo. Precisa das sombras, da noite, da lua. E pede também o sol, 
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a luz, as cores. É um e dois, unidade e multiplicidade. Flutua entre o 

ser e o nada. E, por isso, exige um caminho do meio entre a ausência 

e a presença, um caminho estreito entre a luz de uma escarpa, e a 

escuridão de um abismo.’

E Rafael continuava:
‘Quantas mulheres não teria tido Beethoven? A uma delas ele 

a chamou de a ‘amada imortal’. Quem seria? Ele chegou a dedicar 

páginas de obras célebres, eternas, a algumas, assim mesmo, preto 

no branco, no alto das partituras. E Goethe teria sido diferente? O 

incorrigível conquistador, mestre de Weimar, chegou a cantar num 

poema que para os lábios de quem amava o levavam as cores de Au-

rora, a deusa que abre o véu do dia. A aurora que costuma separar 

os amantes, no caso dele, juntava-os. E glorificava as estrelas do 

firmamento que chancelavam uma sua união. Luz do dia e sombras 

da noite. Num belo poema, chegou a dizer que não deveria haver 

mais nenhum novo ‘faça-se a luz’, porque isso significava a separação 

dos amantes.’ E o caso de Hölderlin? Amor em estado de ausência e 

presença puras. E no caso dele era uma única amada que ele escon-

dia, nos seus poemas, sob a metáfora de Diotima de Mantinéia, essa 

flor da Grécia antiga. A morte dela, a ausência absoluta, o devastou. 



XV

Quando Horácio desceu do vagão, Hellen o estava espe-
rando na plataforma, naquele meio de tarde em que não havia 
muitas pessoas transitando por ali. Ela veio ao seu encontro.

– Olá Horácio, que imenso prazer em vê-lo. – Eles trocaram 
beijinhos ao se cumprimentarem.

– O prazer é sempre o meu, minha querida. Pelo visto, estou 

lhe dando algum trabalho. Obrigado pela gentileza de vir me buscar.

– É sempre um prazer estar consigo.

Eles foram caminhando jogando conversa fora no sentido 
das portas de saída da estação. Hellen vestia uma roupa colante 
num discreto rosa que refletia muito bem em seu rosto. Ela era 
uma linda mulher. E o que mais surpreendeu Horácio eram 
os seus tênis, se bem que fossem isso. Ele não deixava de ter 
as suas dúvidas se eram isso mesmo. Eles eram transparentes, 
num bonito e sutil trançado de tiras, dando a entender que 
feitos à mão, e que além de elegantes, possibilitavam o franco 
contato dos pés com o ar, dando a impressão de que ela andava 
descalça, tudo denotando leveza no caminhar. Era um esportivo 
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refinado. O que não era nada surpreendente em Hellen que 
somava todas as belezas em se vestir, e em ser bela, cheia de 
alegria, e que encantava a todos os que a conheciam.

Quando chegaram ao estacionamento, tudo isso se fez 
ampliado pelo dia azul e sob um sol não muito forte, porém, 
luminoso, que ressaltava os reflexos de sua roupa em seu rosto, 
que então era envolto em um cabelo claro, cortado bem baixo, 
que não fazia questão de esconder nada de sua beleza, ressaltada 
pelos seus olhos cuja cor castanha clara mesclava-se com um 
verde que ameaçava fugir para o olhar de quem os fixassem, se é 
que esse alguém tivesse a coragem de o fazer. Fica-se se olhando 
de esguelha, nos momentos em que o diálogo o permitia, sem 
denotar que se estava encantado com aquele seu magnetismo.

– Minha querida, posso guardar essa minha mochila em seu 

porta-malas? Sabe como são as coisas. Os imprevistos estão sempre 

nos espreitando.

– Ora, meu querido, use-o como quiser. É bom mesmo ser 

prevenido nesse tempo ainda não maduro de uma primavera que 

começa e que pode ameaçar alguma onda de frio debaixo de uma 

neblina muito comum por aqui, como você bem o sabe.

Hellen abriu-lhe o porta-malas e Horácio colocou lá a 
sua mochila. Os dois entraram no carro e partiram. Tinham 
ainda um longo tempo pela frente para fazer uma viagem muito 
curta até à casa de Sir John, em Salisbury, não muito longe dali.

Uma coisa era admirar os campos ingleses de uma limitada 
janela de um trem, outra coisa era vê-los, quase os tocando, 
pela visão quase total de um carro em uma estrada. Ainda mais 
aquela, naquele dia, quase sem movimento. Horácio não resistiu 
a tentação de falar no assunto com Hellen.

– A Inglaterra me parece, nessa visão ampla que podemos ter 

dela, um imenso jardim que é entremeado a campos de cultivo, a 

castelos, grandes e pequenas residências isoladas, bucólicos vilarejos 

e imensas e agitadas cidades.
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– São as nossas origens. Somos permeados por elas. Pois tudo 

se fez história, desde muito tempo em que o mundo é mundo. Estão 

em cada pedacinho de tudo em que tocamos. E fizemos tudo isso 

cercados pelo mar que é a nossa muralha, e a nossa porta e a estrada 

que dela se sai para o mundo. Veja Southampton, que é uma delas. 

Estamos distantes de tudo, pouco mais pouco menos, porém, abertos 

a esse tudo que nos cerca – Disse-lhe Hellen.
– Eu diria que a Inglaterra é mar e jardins. Londres está cheio 

deles que se debruçam nos seus espaços urbanos, enganando-nos como 

se caóticos fossem, dando a entender, aos desavisados, que foram 

objetos da natureza e não de algum espírito criador, arranjando-se, 

sem partido aparente, em meio a imperceptíveis e pequenos valezinhos, 

invisíveis regatos, espremidos entre o Tâmisa e as suas ruas e praças.

– É uma imagem que não deixa de ser poética. Sermos jardins 

e mar. Gostei dessa, meu amigo. Vou falar com Sir John sobre isso. 

Ele irá gostar. Ainda mais quando você ver a casa dele. Vai notar que 

é por isso que os seus companheiros velejadores o chamam de poeta.

– O que tem a casa dele?

– Você verá. E, pelo visto, por tudo isso que você fala, acho 

que a música não é a única dimensão da alma que une vocês dois.

– Como assim, não entendi, amiga. Sou sincero.

– Jardins. Ele também adora jardins. Você mesmo os verá.

– Você me acendeu a chama da curiosidade. Espero então, ao 

chegarmos lá, poder ter tempo de admirá-los.

– Não se preocupe com o tempo. Nós o teremos de sobra. Você 

não só os contemplará, como poderá perambular por eles.

O carro ia deslizando leve pela estrada, que estava calma 
naquele dia, envolto nessa paisagem que tanto agradava Horá-
cio. Eles, sem saber bem o porquê, começaram a falar sobre a 
música, a uma pergunta dele para ela a respeito do programa 
que fazia parte do sarau.

– Hoje vamos ouvir Beethoven. Os últimos quartetos dele. E 

interpretados por um time de primeira ordem. Músicos consumados. 
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John é fascinado por eles. O que acontece também comigo. E com os 

amigos que convida para esses seus sábados especiais.

– Então há mais alguém aqui que pode fazer parte desse 

time. O destino então deve ter me dado uma mãozinha. Dá até para 

desconfiar sobre tantas convergências.

– Como assim, meu caro?

– Southampton, o Dafne, onde conversamos envoltos na música 

de Schumann, que me trouxe aquelas atmosferas da infância e da 

juventude, e agora, Salisbury, com essas músicas cujo encantamento 

nada nos pede a não ser maturidade, e muita, e sensibilidade, aguçada, 

para nos fazer compreendê-las. Uma ponta do passado se juntando 

com uma ponta do futuro que é esse imenso agora.

– Gostei dessa imagem eliotiana, meu caro Horácio. 
– Você também junta o princípio ao fim?

– Seria como voltar ao lar do qual viemos e fomos para esse 

mundo. Gostaria de saber de algum vivente que não sente essa gra-

vidade original. Essa força das entranhas.

– Sim, minha querida, o lar, de onde saímos, com aquele seu 

fogo aquecedor, e acolhedor, sempre vai nos atrair para uma volta 

cuja razão nos escapa. O que é bom.

– Por que?

– Porque acho maravilhoso quando algo se liberta dessa ca-

rapaça em que a razão, às vezes, nos envolve.

– Entendo. Não deixa de ser humano. Por quantos milênios 

não terá sido assim, essa inexplicável atração pelo retorno ao prin-

cípio, apesar de todas as inegáveis evoluções, Nós estamos sentindo 

as mesmas coisas, meu caro.

– Não tenho dúvida quanto a isso, Hellen.

Enquanto as paisagens passavam, eles foram trocando 
entendimentos e mistérios a respeito da poética de T. S. Eliot. 
Falavam aos pedaços. Um verso aqui, outro acolá. E ficaram 
se perguntando, sem nenhuma resposta no horizonte, sobre 
onde deviam estar escondidos os poetas, nesse mundo onde 
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tudo parece se comunicar, e acontecer, na rapidez da velocidade 
da luz, e onde tudo se curva em um espaço sem referências.

Em dado ponto, em que o diálogo ia se escasseando, em 
meio a longas pausas, e os pensares começaram a se mostrar 
mais presentes, Hellen desacelerou o carro, e após manobras, 
em um trevo, alcançou uma via transversal, como se tivesse 
realizado uma curva à direita relativa ao sentido em que vi-
nham. Mais um pouco, Hellen, reduzindo bastante a velocidade 
em que dirigia, e seguindo em frente, entrou, uma vez mais, 
à direita, por uma pequena estrada secundária, simpática e 
apertada, não pavimentada, toda enfeitada dos dois lados por 
uma pequena floresta, ao fundo da qual, em uma sua clareira, 
se podia ver uma grande residência que refletia, de um modo 
abusado, nos vidros de suas imensas janelas, os raios do sol e 
as variadas cores de tudo o que a cercava.

Ela sentia, no silêncio de Horácio, e percebia, de soslaio, 
a sua admiração pelo que via. Ele não teve nenhuma dúvida de 
que ali, desde aquela última virada, se encontrava nos domínios 
de Sir John.



XVI

Quando chegaram a um ponto onde a pequena floresta 
dadivosa se abria, Horácio, ao ver dos dois lados da estrada, es-
tando bem em frente àquela imensa residência, não se aguentou.

– Hellen, por favor, você pode parar um pouquinho?

– Claro, meu amigo. – Disse ela, que não esperava outra coisa.
– Tenho uma preocupação com o tempo.

– Não se perturbe com isso, chegamos com bastante folga. 

Nesses dias, por aqui, não há nada com correrias.

Hellen também desceu e ficou recostada no carro, ad-
mirando Horácio na sua perambulação por um estonteante 
jardim. Para ela, nessa incrível cena, ele parecia mais um menino 
correndo e brincando por um campo de flores multicoloridas.

Havia um campo cobertos por flores de todas as cores 
possíveis. Eram canteiros que ziguezagueavam de um lado e de 
outro da estrada. Eles se perdiam, nesses dois lados, no sentido 
de um conjunto de árvores, mais denso junto aos seus pés, 
onde cresciam pequenos arbustos, e menos fechados acima, 
possibilitando ver-se o esbranquiçado das nuvens, no horizonte 
mais distante. O canteiro central era enfeitado, nas laterais, por 
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flores num forte tom lilás. Em seu meio havia flores de todos os 
tons inimagináveis, lembrando um quadro impressionista, tal 
a riqueza e o brilho intenso do seu colorido, dando a entender 
que o paisagista queria que ali se refletisse, de um modo perfeito, 
a divisão da branca luz do espaço. Seguindo esse andamento 
em curvas, àquele que queria lhe acompanhar o movimento no 
sentido do bloco das árvores, vinham outros canteiros, todos 
separados, entre si, por um gramado de pequeníssimas folhas, 
mais parecendo um tapete de veludo verde. Um deles era to-
mado por flores vermelhas que depois transitavam para a cor 
rosa. O outro exibia, único, um forte vermelho misturado aos 
verdes das folhas. Contrastando todo esse quadro, parecendo 
querer destoar desse exuberante colorido, uma intrometida leira, 
não muito larga, devolvia para os céus, o seu branco dos lírios, 
como se demonstrasse que podia ser a síntese de tudo ali. Entre 
esses arranjos, saiam em meio ao verde daquele suave gramado 
pequenas árvores que exibiam luminosas flores rosadas.

Horácio desapareceu naquele horizonte de árvores, sob 
os tranquilos olhares de Hellen, não muito surpresos com o 
encantamento do amigo, denotando conhecer-lhe desde algum 
tempo. Era-lhe também uma amável paisagem, expressando um 
bom gosto fora do comum do seu dono. Ele ia devagar, como 
que não mais preocupado com o tempo, pisando em folhas secas 
caídas, até onde terminavam. E lá, não menos deslumbrado, 
viu-se, assim de supetão, às diminutas margens de um ribeirão, 
que fluía as suas águas muito calmas, e que exibia, na margem 
de cá, uma imensa e muito antiga árvore que deixava pender 
os seus galhos sobre o seu fluxo. E não menos surpreendido, 
assim que se livrou da imagem dessa descomunal figura, isolada 
das suas irmãs, mais jovens, pode admirar, na margem de lá, 
um imenso e tranquilo campo daquele mesmo macio gramado, 
tendo aqui e ali, um gostoso sombreado de diversas árvores 
menores, aquém de uma floresta que parecia envolver aquele 
pequeno rio que enfeitava aquela planície.
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Horácio voltou para junto de Hellen, com o largo sorriso no 
rosto e foi logo lhe perguntando, olhando direto em seus olhos:

– E esse outro lado aí, minha amiga?

– São quase que uma imitação, ou reflexo do que você viu do 

lado de cá. Há uma simetria aqui. Depois daquelas árvores, também 

há o mesmo rio. E além dele, a idêntica paisagem. Estamos no que 

eles chamam de uma grande alça, ou volta, desse rio, em meio a qual 

está a casa de John que também se cerca de três outros belos jardins, 

que, numa imagem, saem de suas duas portas laterais, e de uma 

que seria a porta de fundo, em relação ao lugar onde estamos, ou à 

porta principal, que vemos daqui, assim o sendo mais para lhe dar 

um nome, ou uma orientação, pois, na realidade mesmo, mais se 

parece uma entrada principal pelo belo jardim que daqui não vemos.

– Uma magnífica casa, um manso rio, que quase dorme em 

sua quietude, em uma longa volta, e jardins coloridos, de fazer inveja 

a qualquer pintor impressionista, que se misturam a uma pequena 

floresta, que lhe enfeitam as baixas margens, assim tornando-nos 

possível o toque carinhoso em suas águas, o que mais faltaria para 

envolver um sarau musical?

– Concordo contigo, nada mais faltaria, meu amigo.

– Então, saciado em minha curiosidade sobre essa beleza, um 

prelúdio, segundo você, a outras mais que gostaria de conhecer, temos 

que acabar de chegar, minha querida Hellen.

– Vamo-nos. Henry deve estar nos aguardando, creio que 

nem um pouco surpreso por termos parado aqui, para você admirar 

esses campos floridos.

– Henry?

– Sim, Henry Robinson, o administrador dessa casa de John. 

Disse-lhe que ele não estaria nem um tanto surpreso, porque alguns 

costumam chegar, estacionar o carro e, sob os seus compreensíveis 

olhares, voltar atrás, e fazer o que você acaba de fazer.

– Também, pudera! Quem, em sã consciência, não pararia 

aqui, ou voltaria para cá, logo que chegasse, e estacionasse o carro? 
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Você foi-me muito gentil em parar logo. Se descumpri algum costume 

peça a Henry desculpas pelo meu comportamento. A curiosidade foi 

maior do que aquilo que a boa conduta deva recomendar.

– Meu amigo, não descumprimos nada, nenhum bom costume. 

Você não fez nada que não tivesse alguém então feito. E, não poucos. 

Com certeza, John irá se espantar muito com essa sua preocupação. 

Até rirá. Quem não gostaria de ter uma obra sua admirada? E assim, 

de um modo autêntico, como você fez. Um jardim é uma pintura ao 

ar livre. Os impressionistas foram muito sensíveis a isso. A natureza. 

O ar. O sol. A luz ondulando, ou quebrada, como costumam dizer, em 

todos os seus tons. Lembro-lhe, meu querido, que aqui, hoje, é tudo 

muito informal, do jeito que John, na sua autêntica simplicidade, 

aprecia, quando está junto aos seus amigos mais caros, fazendo 

uma das coisas de que mais adora, ouvir música, ao vivo, saindo 

dos instrumentos mesmos, livre, emotiva, envolvente, autêntica, sem 

a intermediação, como ele mesmo o diz, da parafernália eletrônica.

– Você me emociona, com essas suas palavras, minha amiga 

Hellen. Começo a entender tudo o que me aconteceu lá – fez uma 
pausa – no Dafne.

– Então, Relaxe. Perca essa opressora noção do tempo. Liberte-se 

dele, hoje, nesta hora que foge, como o diria, agora, o seu xará Horácio.

Hellen parou o carro na área do estacionamento, bem 
ao lado de outro veículo. Saíram, e logo foram ao encontro de 
Henry que os esperava ao pé da escadaria que dava acesso à 
grande porta da casa.

– Olá Henry – eles se deram as mãos e trocaram beijinhos 
–, apresento-lhe Horácio, que veio se juntar a nós nessa tarde.

– É um prazer conhecê-lo, Henry, – e se deram as mãos, e 
Horácio foi logo se justificando –, perdão por fazê-lo nos esperar, 

quando não resisti a tentação diante desse jardim que Hellen disse 

ser um prelúdio aos demais que envolvem essa casa.

– O prazer é meu – ajuntou Henry –, seja benvindo, Ho-

rácio, a essa agradável tarde. Fique à vontade. E se quiser conhecer 
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os demais jardins, Hellen lhe fará companhia. Queiram entrar, por 

favor, Sir John os espera.

Ao entrar, Horácio deparou-se com uma escadaria em 
madeira, que se abria em duas outras que levavam a um mezani-
no. À esquerda e à direita viam-se dois salões com móveis que 
separavam os espaços internos, exibindo amplas janelas e, entre 
elas, pinturas diversas. O salão da esquerda exibia, ao fundo, um 
grande piano de concertos, mais próximo da fachada de entrada. 
O salão da direita imitava o da esquerda na divisão dos seus 
espaços por diversos móveis, amplas janelas e pinturas entre 
elas. Nos dois salões, em suas extremidades, que compunham 
as fachadas laterais da mansão, viam-se enormes portas que 
davam para o ambiente externo onde se localizavam as áreas 
ajardinadas. De ambos os salões, saiam extensas alas, dando à 
construção uma forma de um ‘U’. No da direita, encontrava-se 
uma biblioteca, que exibia duas janelas centrais, menores que 
as demais, de um lado e do outro, e que terminava, após uma 
porta quase escondida, em um aprazível cômodo, não muito 
grande, dado que tudo ali tinha a exata proporção, todo ro-
deado de janelas, invadido, nos dias de sol, pelas incontáveis 
cores que cruzavam o ambiente externo. Um local que John 
afirmava ser o seu abrigo, ou esconderijo, das coisas do mun-
do. No salão da esquerda, saía uma ala que abrigava a grande 
sala de jantar, uma copa, para uso diário, uma espaçosa e bem 
equipada cozinha, dispensa e áreas de serviço, que se ligavam 
a uma pequena edificação, quase escondida, em meio a uma 
copiosa vegetação de pequeno porte, separada do restante 
conjunto por um simpático corredor coberto, sustentado por 
uma série de bonitas colunatas, onde ficavam as instalações 
destinadas aos empregados, com um estacionamento interno.

Toda aquela obra, que exibia algo de despojada, proposital, 
sutil, era circundada por uma bem larga calçada em pedra rejun-
tada. O arquiteto que a projetou não teve nenhuma intenção de 
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esconder-lhe os belos telhados; ao contrário, tirou partido de 
suas formas, que se entrecruzavam, em múltiplos planos, de um 
modo intencional, como parte essencial do equilíbrio formal que 
conseguiu dar a todo aquele belo conjunto residencial.

Ao entrarem, Henry, conduziu-os para o salão do lado 
esquerdo, onde John conversava, ainda em pé, com dois amigos, 
Kelly e Robinson, que deviam ter acabado de chegar.

– Olá Horácio e Hellen, sejam benvindos – ao vê-los, junto 
a Henry, que se aproximavam – disse-lhes. Deram-se as mãos, 
trocando beijinhos com Hellen, virando-se para Kelly e Ro-
binson, apresentou-lhes Horácio, dado que ela lhes era, desde 
muito tempo, conhecida.

– Muito prazer em conhecê-la – disse Horácio para Kelly 
curvando-se, trocando apertos de mãos. – É um prazer conhe-

cê-lo – fez o mesmo dirigindo-se a Robinson. Nesse ínterim, 
Henry, se despediu de todos, os deixou.

– Vamos sentar, por favor, enquanto os outros estão chegando, 

vocês sabem como funcionam esses nossos concertos de sábados – ajun-
tou John, fazendo um sinal para que se dirigissem a algumas 
poltronas, no que foi atalhado por Hellen, sorrindo.

– É que Horácio, atraído pela beleza dos jardins da 
entrada desta casa, nós até paramos por lá, fazendo Henry 
nos esperar, gostaria de conhecer os outros, aqueles que a 
envolvem mais de perto.

– Ótimo, minha querida. Horácio, – dirigindo-se a ele –, 
faça o que lhe aprouver. A casa é sua. Temos tempo de folga, pois, os 

demais ainda estão a caminho. Hellen, – então voltando-se para 
ela –, por favor, acompanhe Horácio, você os conhece todos. 



XVII

Eles começaram pela fachada do lado esquerdo, andando 
entre diversos móveis, mesas, cadeiras, sofás, mesinhas, con-
tornando-os aqui e ali, e passando ao lado do piano, perto do 
qual havia quatro cadeiras, na frente das quais se colocaram 
porta-partituras, tudo envolto por algumas fileiras de outras 
cadeiras, bem arrumadas, de onde se podia comtemplar o espa-
çoso salão da sala de jantar, inundado pela luz que ali generosa 
se derramava de suas altas janelas. Ao transpor a porta, havia 
um inesperado e pequeno alpendre, após o qual se continuava 
por uma pequena vereda revestida de pedras, dando a entender 
que ficavam soltas, pois não eram rejuntadas, entre as quais 
crescia uma grama finíssima. Era um caminho bem abrigado 
da luz solar, e do seu calor, dando a quem ali transitava uma 
sensação de frescor agradável, e que deixava no ar uma mistura 
de essências daquelas das florestas fechadas e tomadas por uma 
névoa invisível e que podia ser sentida na própria pele. Grossas 
e altas árvores subiam de um lado e de outro, cujos troncos 
eram tomados por uma vegetação menor, dando a impressão 
de um alto teor de umidade que as envolvia.
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Eles foram por essa trilha até que deram em uma clareira 
onde estava um caramanchão, não muito grande, onde se colo-
caram duas mesas com quatro cadeiras cada uma, próprias para 
ficarem ao tempo, e que aparentava ser um local para reuniões 
mais íntimas, em frente ao qual, a poucos metros dele, estava 
lá o pequeno rio, com as suas calmas águas, exibindo, dos dois 
lados, margens muito baixas, gramadas, com uma paisagem, do 
lado de lá, semelhante àquela que Horácio vira naquele jardim 
de entrada. Nada que Hellen não conhecesse muito bem. Pois, 
podia andar por ali de olhos fechados. Não deixando de admirar 
as autênticas emoções com que o seu amigo observava tudo, 
em silêncio fechado, detalhe a detalhe, dando a entender que 
estivesse insatisfeito em seu inquieto olhar, um tanto angus-
tiado, denunciando que o seu desejo mesmo era de em tudo 
aquilo tocar. Talvez para ter a certeza de estar mesmo diante 
do toda uma beleza que unia razão e natureza.

– Belo lugar tudo isso aqui, minha cara Hellen. Quantas his-

tórias não terão presenciado essas árvores, essas folhas caídas, e 

essas flores? E esse pequeno e adorável rio, o quanto de passado não 

esconderia, apesar desse seu eterno ir-se? Levou tudo para esse futuro 

que nós, nesse agora, somos para ele. Ele... que o esconde de nós. 

– Sim, com certeza, são testemunhas de muitas coisas. Se elas, 

essas coisas todas, que unem tanta beleza em sua natureza pura, 

pudessem nos abrir o coração, com certeza elas nos teriam muitas 

coisas para nos contar. Julgo que a sua sensibilidade está se abrindo. 

Não deve ser à toa que o seus amiguinhos o chamam de poeta.

– Essa história, creio ser uma invencionice daquele incorrigível 

pregador de apelidos em todos nós.

– Pode ser. Lucas não deixa de ter lá as suas razões. Talvez você 

queira esconder a sua própria natureza de você mesmo, meu caro.

– Curvo-me diante de sua sensibilidade. Veja bem, minha 

querida... poesia... nesses tempos que rolam... Não sei não...

– Compreendo as suas reticências. Pode ser a mesma coisa com 

a música. Todavia, há pessoas que a estimam e a promovem, como o 
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nosso amigo John. E o faz de um modo todo autêntico, referenciado 

à sua memória, aqui e agora, nesse belo lugar, sendo envolvido por 

seus amigos mais caros.

– Minha querida, você está tirando as palavras de minha 

boca. Por falar em modo autêntico de se reverenciar a grande música, 

embora resista a deixar todo esse belo que me cerca e afaga, junto 

com você, não podemos nos esquecer que o tempo urge.

– Não se preocupe. Temos bastante tempo. Para chegarmos ao 

outro lado, vamos fazer um atalho pela frente da casa.

– Você é a nossa timoneira.

Hellen aproveitou muito bem essa preocupação de Horácio 
com o tempo. O que não queria dizer que ela não a tivesse, por 
diversas razões. Num estalo, ela divisou três propósitos ao fazer 
essa sugestão. O primeiro era deixar John e as pessoas, que lá 
dentro estivessem, mais à vontade. O segundo era contornar as 
inevitáveis novas apresentações daqueles que tivessem chegado, 
logo após as suas saídas, e que tomassem um tempo que pudes-
se tornar inconvenientes essas suas andanças por essas belas 
redondezas do lugar. Na realidade, ela gostaria muito que ele, 
Horácio, as conhecesse, após aquele seu entusiasmo, que a fez 
estacionar o carro, quase ao término da viagem, para descer, e 
vê-lo até mesmo quase correr, como um menino, em meio àque-
les canteiros de flores da entrada da casa. O terceiro era deixar 
para o fim o belíssimo quadro da grande fachada da alça do rio, 
a fachada oposta àquela da entrada tomada como a principal.

Eles alcançaram o lado oposto não sem ouvir os ruídos de 
carros que chegavam, e de pessoas conversando umas com as 
outras, imaginando as diligências de Henry em recebê-los todos.

Chegaram ao mesmo alpendre antípoda do outro, na 
outra fachada, se é que assim se pode dizer. Era-lhe uma cópia. 
E, após ele, a mesma senda de pedra não rejuntada, entre as 
quais vicejava aquela graminha finíssima. Um caminho algo 
diferente do seu irmão gêmeo que se abria, meio escondido, 
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após um avantajado arco de cantaria, tomado por uma exube-
rante hera, logo no início de uma pequena mata umbrosa, com 
altas árvores, bem espaçadas entre si e que derrubavam sobre 
o chão úmido um tapete marrom esverdeado, macio, e que 
irresistível parecia convidar, a quem o notasse, a conhecer-lhe 
a suavidade ao pisar.

Aqui e ali, à esquerda e à direita, havia grandes e espessas 
placas de alvenaria verticais, enterradas no chão, de diferentes 
alturas cujo sentido não se percebia de imediato. No mínimo 
davam a entender que, de um modo vago, balizavam o cami-
nho de pedras dos que por ali se aventurassem. Todas elas 
eram carregadas de flores que explodiam todas as cores das 
trepadeiras que nelas se grudavam.

Ao fim desse passeio, tomado pelo frescor de uma tarde 
que se anunciava, o mesmo caramanchão, agora, em meio às 
árvores, marcando a sua diferença em relação ao outro, com suas 
duas mesmas mesas e suas quatro cadeiras cada uma, a poucos 
metros da baixa margem do pequeno rio, tendo Horácio não 
resistido a dizer para Hellen que havia como que confirmado 
aquilo que ela lhe dissera sobre a geometria espacial daquele belo 
conjunto arquitetônico e paisagístico, cheio de uma atmosfera 
campestre cuja história devia vir de longe.

– Você tem razão amiga, o pequeno rio faz aqui uma volta, 

tudo isso deve estar no que você denominou ser uma alça, dá para se 

notar que ele, o pacato rio, vai fazendo uma suave volta.

Hellen então propôs o que vinha intentando, para dar 
mais amplitude ao choque que o seu amigo iria ter, quando 
visse o esplendor do que se chamava fachada de fundo daquela 
bela construção, cercada pela natureza em seu colorido e em 
seus sons que provinham de todos os lados.

– Vamos, então, seguindo o seu curso pela margem de cá. Que 

tal essa ideia?

– Ótima ideia.
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Foram caminhando pela margem do rio até darem com 
um grande caramanchão, bem mais afastado do rio, em uma 
clareira bem maior, do que os outros, com dez ou mais mesas, 
com as suas quatro cadeiras, que devia servir de local para 
reuniões informais em verões calorentos.

Horácio foi percorrendo o seu interior até dar com uma 
grande aleia, que saía exato de sua metade e adentrava a floresta, 
pavimentada do mesmo modo como as demais. Ficou atônito 
quando viu lá no fundo, após um jardim muito colorido, a 
grande fachada da casa, com suas grandes janelas a refletirem 
as imagens de tudo o que lhe estava em volta, e que assim não 
fazia questão de esconder-lhe o esplendor sob a luz daquela tarde 
que se anunciava. Ficou deslumbrado, em estado de paralisia.

– Que tal? Amigo Horácio?

– Não tenho palavras. Nada, a não ser uma poesia poderia 

exprimir a beleza que contemplo. E poesia nenhuma tenho agora. 

Prefiro a linguagem do silêncio, amiga Hellen.

– O silêncio, às vezes, fala mais do que meras palavras.

– Aqueles jardins da entrada aqui transpostos. Aqueles can-

teiros que me deslumbraram. A imagem que se tem é que tudo foi 

rebatido no espaço. E então cabe lhe perguntar algo.

– Pergunte o que quiser.

– Qual é mesmo a fachada principal? O que é frente e o que 

é fundo aqui?

– Não sei. Qual das duas belezas é a mais bela? John, um tanto 

enigmático, diz que cada uma é o espelho da outra. E acho que ele 

tem razão.

– É isso mesmo. Elas, como Narciso, se admiram a beleza em 

um espelho misterioso, e que nos é negado ver.

– Bela imagem, amigo Horácio.

– Ficaria aqui um tempo impreciso, tentando entender o 

que moveu a arte de quem construiu todo esse belo com que estamos 

sendo premiados.
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– Vamos, pois, mais um belo jardim nos espera, amigo.

– E também nos esperam as pessoas que lá estão. O tempo bate 

teimoso em minha porta.

– Não se preocupe. Conheço esses saraus de há muito. Não creio 

que todos tenham chegado. Se o tempo lhe agonia, vamos andar. O 

andar nos faz bem ao corpo e à alma.

Eles foram seguindo pela alameda em silêncio. E não pas-
sava despercebida a Horácio a sensação de uma intimidade que, 
aos poucos, lhe ia sendo revelada. Pois, tudo ali era intimismo 
do gênio que projetara e construíra aquele belo conjunto arqui-
tetônico e paisagístico. Formas e natureza onde caminhar era 
uma contemplação. Cores e luzes, diretas e indiretas, refletidas 
e absorvidas, pelo corpo e pelos olhos, faziam com que aos que 
ali privilegiados estivessem, como ele, ficassem ébrios e como 
que não sabendo o que admirar e em que se fixar.

– Isso aqui, minha amiga, parece-me tudo muito íntimo. Por-

que tudo como que abraçado por um pacato rio, que vaga em meio 

a uma pequena floresta, tendo no seu centro esse conjunto de flores 

que irradiam para os céus todos os espectros da luz.  

– Não é ao acaso que John empurrou para cá, meu caro, para 

esse lado, aquilo que afirma ser o seu abrigo, ou esconderijo, das 

coisas do mundo.

– Como assim?

– Aquela ala da casa, à nossa esquerda, oposta à ala da direi-

ta, onde reúne os amigos, na sala de jantar, abriga a sua biblioteca, 

que tem não mais que duas janelas, simbólico, e, ao final dela, com 

inúmeras janelas, o seu escritório, o seu refúgio do mundanismo.

– Admirável. Temos algumas coisas em comum.

– Também acho isso.

Eles acabaram por entrar por aquela imponente porta 
daquela luminosa fachada, contornaram as escadarias e se 
dirigiram para o salão que ia ficando cada vez mais cheio de 
gente, e com Henry recebendo mais pessoas com John vindo 
cumprimentá-las.
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–- Creio que você, amiga, conhece mesmo esses saraus. Ainda 

está chegando gente. O tempo foi nosso amigo.

John, assim que os viu, veio recebê-los de volta do seu 
périplo pelas redondezas.

– E então, meus queridos, como foi o seu passeio?

– Prazeroso – disse Horácio. – Encantador tudo. Talvez 

apenas uma poesia poderia dizer sobre tudo o que vimos. Gostei 

daquela história de refúgio das coisas do mundo.

– Não estranhe, John – atalhou Hellen –, a turma dele o 

chama de poeta.

– Acho que temos algumas ou muitas coisas em comum, Horá-

cio, pelo que aconteceu lá no Dafne. – Completou John, sorrindo, 
e aduziu: – Hellen, minha querida, apresente Horácio para os nossos 

amigos, inclusive para os nossos concertistas, por favor. Creio que os 

últimos estão por aqui. Vou ver com Henry.

– Também acho que temos algumas e muitas coisas em comum 

– repetiu Horácio –. Deixei o Dafne com essa alegre sensação, foi-me 

diferente de tudo o que poderia imaginar, sinto-me muito honrado 

em fazer parte de seus amigos que compartilham a sua casa, a sua 

intimidade, com a beleza da música – completou Horácio.
John, sorrindo, retribuiu a inclinação de Horácio, pe-

gou-o pelo braço, por uma das mãos, e com a outra, também 
pelo braço, Hellen, e caminhando, com os dois, no sentido do 
lugar onde estava Henry, lhes disse: 

– Estejam à vontade, devemos começar o concerto logo a se-

guir. – E os deixou.



XVIII

John foi distribuindo o programa e, ao mesmo tempo 
em que convidava as pessoas para se sentarem naquele local, 
notado por Horácio, ao fundo do salão, onde estava o piano, 
quando passou por ali com Hellen, e não deixou de observar 
as quatro cadeiras tendo à frente de si quatro porta-partituras 
as quais então estavam ocupadas pelos concertistas. Havia um 
quase imperceptível foco de luz sobre eles, talvez porque a ainda 
forte luminosidade exterior, com o seu colorido, penetrava 
pelas janelas cujas cortinas, leves e oscilando lentas, tocadas 
pela suave brisa, deixavam passar a bela paisagem exterior.

Em pé, com a mão esquerda sobre o piano, John, se 
dirigiu aos seus amigos.

– Meus caros, antes de mais nada, quero lhes agradecer pelas 

suas presenças, que nos alegra, e nos honram. Estamos aqui, hoje, 

para mais um de nossos encontros musicais, numa bela tarde de um 

sábado primaveril. Hoje, como vocês viram, no nosso programa, va-

mos nos dedicar a ouvir alguns dos últimos quartetos de Beethoven, 

ou mesmo, no meu entendimento, algumas de suas últimas obras, 
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aquelas que calam de um modo muito profundo em nós. Passo a lhes 

apresentar os nossos concertistas que nos premiam, hoje, com a sua arte 

consumada. – Ele ia apresentando um por um, que se levantava, 
sob palmas, agradecendo-as, curvando-se de maneira muito 
respeitosa, com um leve sorriso nos lábios – Gisele Smith, violino, 

Jefferson Jones, violino, Richard Taylor, viola, e Emerson Williams, 

violoncelo. – Terminadas as apresentações, ele, concluiu: – Nós 

teremos um intervalo após as duas obras iniciais, os quartetos opus 

127 e 130, e as que encerram esse concerto, os quartetos opus 131 e 

135. Após o que teremos o nosso tradicional lanche. Que a tarde lhes 

seja proveitosa. – Sob aplausos, e agradecendo, caminhou em 
direção a uma cadeira próxima de si junto ao piano.

E o concerto começou, após um silêncio que era atravessado 
pelos sons dos pássaros distantes e pelo silêncio daqueles campos.

Horácio, ao lado de Hellen, flutuou em suas ondas da 
imaginação.

Vinham-lhe os mesmos estados de poesia de quando ele 
e Rafael, nas tardes noites, após as Vésperas, dedicavam-se à 
música, indo, ora um, ora outro, ao órgão, e ora um, ora outro, 
para o coro, ouvir, deixando-se levar pela música.

Na linguagem do silêncio, o Opus 127 lhe dizia alguns 
segredos... Com os seus... adagio, ma non tropo e molto cantabile; 

andante con moto; adagio molto espressivo...

O meu sonho atrofiou. Virou ponto – o sem partes. Ele era o 

imenso, o uno, que continha tudo. Que abandono! E tudo indiferente 

em seu corpo. Até as antinomias! Loucura? Tão absoluto era que nem a 

si mesmo reconhecia. Violência! Sumiu. Nada restou. Nem pedra sobre 

pedra. Só a terra nua. Tudo se devastou numa nuvem de poeira, Qual 

Sodoma e Gomorra assoladas. Sob um descomunal vórtice de enxofre 

fervente. Os meus pés, e as folhas secas amarelecidas. Só. No caminho. 

Desnudo, entre as copas das árvores, contemplo o céu. Sem o azul. 

Violáceo. Mágico. Perfeito. E irreal – não sei. O que sei? Os olhos das 

quimeras. Um a um. Aum. Aum. Aum. Afogaram o sol no horizonte. 
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E a noite mortiça conteve o rasgo do crescente no arco zodiacal. Um 

ar opaco. E eu. Fogo-fátuo fantasmagórico. A andar para onde.

Eu não tenho nenhum anjo para falar comigo. Não, nenhuma 

palavra. Nada. Nenhum anjo vem aqui. Para dizer o que. Para me 

confessar. Para me atribular. Sou um recluso nessa ilha, nesse mun-

do. Mitos todos quebrados. Em frente, esse mar arfante que engole 

o meu ar. Nessa escarpa, nenhuma incansável onda me embriaga. 

E esse vento gelado que sobre mim se abate. Nada me afaga. Onde 

estas tu? Oh! Sombra?! Pelo menos uma sombra. Uma imagem! Uma 

figuração! Fantasmagorias! Visões! Epifanias! Onde vagam? E eu. 

Atrás, esses desertos. E o céu purpúreo.

O coração, a mão, o corpo, a alma, as areias. Oh! Tu! Deita 

nesse meu estranho êxtase. E me acabe!

Ele acordou aos sons dos aplausos, e aos gritos de bravo! 

bravo! bravo! Também com Hellen, aplaudindo e seguindo os 
demais nas suas demonstrações de admiração pela beleza da 
música que fizeram aqueles intérpretes.  

E então, inundando o silêncio com música... os novos 
enigmas com o Opus 130... Com os seus... adagio ma non tropo, 

alegro; andante con moto, ma non tropo; cavatina; adagio molto 

espressivo...

O que é que me prende, nesse húmus, nesse barro – nesse não.

O que é que me impede de elevar o meu vôo – nesse imenso... 

nessa vastidão... densidão... O que é que me chama nesse fogo, lá, que 

não vou. No cuidado dos dias... dias e dias... me consumo no esqueci-

mento vão. O que é que, nessas areias das horas, não me deixa ser o 

que não sou. Ventos, vendavais, asas sem ar. Oh! Ai de mim que não 

largo esse chão. Eis o tudo! pedras brancas, estátuas vítreas, mármores 

há muito corroídos. Sou o pássaro desolado, com os olhos de carvão, 

Sopro dos céus, jogado ai, nesse mundo... de sonhos decaídos. Oh! ser 

que me escapa! Entranhas que se esvaem! Entre os dedos da minha 
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mão! Concedei, pelo menos, que me cure dessa cura interminável, 

que me agarra e me desampara. No abandono dessas terras, dessas 

águas, dessas vozes – sem perdão.

Em meio aos aplausos, e os mesmos clamores de bravo! 

bravo! bravo! Horácio, com os olhos postos em Hellen, demons-
trava-lhe a mais verdadeira admiração pela beleza de inter-
pretação que jamais pudera ouvir do Opus 130 de Beethoven.

Houve um intervalo para um chá.
Em um lugar adrede organizado pela casa, próximo à 

grande mesa da sala de jantar, contígua ao salão, foi colocado 
tudo aquilo que faz parte da arte do chá. Era um belo conjunto 
de xícaras, pires, pratos e pratinhos de refinada porcelana, 
enfeitados com desenhos de cenas campestres, talheres, bules 
de água quente, que eram reabastecidos por um diligente fun-
cionário, e pequenos recipientes de louça cheios de saquinhos 
com os mais diversos tipos de chás, açucares, adoçantes e, como 
que arrematando e envolvendo tudo, uma coleção de travessas 
com a mais variada espécie de biscoitos.

Depois de se servirem, alguns iam se sentar em alguma 
das diversas mesas que se espalhavam pelo salão ou mesmo na 
grande mesa da sala de jantar. Tudo muito informal, muito ao 
estilo de ali estarem, juntos, amigos íntimos uns dos outros, 
onde impera a mesma alegria, e o mesmo gosto e prazer estético 
compartilhado com o anfitrião. E, é claro, com as conversas e 
comentários que tinham como foco a grande música, tal como 
era feita, nos tempos de sua criação, assim mesmo no calor da 
sua mais autêntica interpretação, com os sons e os timbres, sem 
mácula, saindo dos instrumentos, provocando, nos ouvintes, 
uma trama de contínua emoção, que cada um dividia com os 
demais, na mais verdadeira expressão da sua pura beleza que 
a todos, ao mesmo tempo, envolvia.

Enquanto John passeava pelo salão, deixando-se ficar aqui 
e ali, dividindo a sua presença com todos, Hellen e Horácio, 
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cada um carregando a sua xícara de chá, ela com um prato cheio 
de biscoitos, foram se sentar em uma mesa em que também 
estavam dois dos concertistas, Giselle e Jefferson, violinistas, 
Kelly e Robson, os dois que animados estavam conversando 
com John, quando eles chegaram.

– Sirvam-se por favor – disse Hellen assim que se sentou.
– Obrigada – respondeu Kelly –, ficarei restrita ao delicioso 

chá.

– E eu idem – atalhou Robson.
– Quando sentir esse gosto de chá com esse biscoito aqui, 

vou, como Proust, me lembrar sempre de vocês e dessa hora cheia de 

beleza – disse-lhes Horácio.
– Então será por isso que aceitarei a oferta da nossa Hellen 

– ajuntou Giselle.
– Faço a mesma coisa – acrescentou Robson –. Vamos ficar 

devendo essa memória a vocês e seus colegas – apontando ele para 
os dois concertistas.

– Isso nos conforta muito – expressou Jefferson –. Saber 

que ainda há pessoas, nesse mundo, um tanto estranho, que aprecia 

a música na grandeza de sua expressão que parece ficar imune ao 

passar do tempo, como se fosse um valor imutável – concluiu ele.
– Como essa música que vocês fazem – concluiu Horácio.
– Vem do fundo da alma – acrescentou Kelly. – E tem que 

ser entendida assim. Num ato quase impossível de se colocar naquele 

silêncio, naquele isolamento infinito, inexplicável, em que estava 

Beethoven, no ato de sua criação.

– Vejam bem, meus amigos – completou Jefferson –, uma 

indagação que sempre me é presente, no caso de Beethoven, é como criar 

sem poder ouvir, ou ter a graça de ver espalhada pelos espaços, para 

as outras pessoas, as suas percepções de mundo que nada a não ser a 

música é capaz de nos transmitir. Ah! Sim! Os aplausos. O reconheci-

mento. E tudo o mais. Ocorre que tudo isso veio depois, com o tempo, 

talvez um bom largo tempo. E não para todos. Todos esses segredos que 
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ele, nos abriu, como se fossem revelações que apenas ele sentiu, intuiu, 

o lá o que for, fechado em si mesmo, isolado do mundo, imune ao seu 

falatório, e que não são abertas senão para alguns poucos.

– Compreendo-lhe, caro Jefferson – atalhou Horácio. – E 

completo. É música para aqueles que têm na alma algumas sensíveis 

cordas que são vibradas por tais revelações que escapam aos demais.

 -- Não seria por outro motivo que ele tenha escolhido justo a 

forma quarteto – concluiu Giselle.
– Por ser demais intimista. É criação para se ouvir com a alma, 

deixando-a paralisada – argumentou Robson, complementando –. 
Os nossos segredos mais profundos, o que, na verdade, pensamos sobre 

o mundo e os homens que o habitam, com as suas alegrias e loucuras, 

as suas paixões, misérias, triunfos e calamidades. Para dizer pouco.

E foi em meio às muitas coisas que Robson ia colocando, 
com os demais argumentando alguma coisa ou outra, aqui e ali, 
num animado papo, que John chegou e, delicado como sempre, 
convidou-os para a continuidade do concerto.

 

Novo silêncio. E deu-se sequencia ao concerto... com o 
Opus 131...

Com aqueles... adagio ma non tropo e molto espressivo; ada-

gio; adagio ma non tropo e semplice; adagio quasi un poco andante...  

A lua preta nos céus anilados. Como será a sua face oculta,

Se a sua face oculta esconde a luz? Tolo, a face oculta reflete a 

luz das estrelas, e volta-se para o infinito. No seu silêncio, é lá que está 

o segredo dessa noite profunda... O lado escuro guardou a luz para si.

Eu sou o que faz a sombra. Eu cubro os vales, os rios, os prados, 

as plantações. Em mim nascem as águas. Lá, no limite do céu, bebo, 

na minha taça, a luz toda, na terra, espalho o meu manto, o frescor 

do orvalho. E assim sou ansiado pelos desertos iluminados. Neles 
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mitigo todo o fogo. Onde está o sol, também estarei. Eu sou o seu 

anti-princípio. Eu sou a lua, a noite... o silêncio... o amor.

Mesmo tendo terminado, com o calar dos instrumentos, 
aquela música ainda enchia o ar com a sua beleza, quando vie-
ram os entusiásticos aplausos, com os seus bravos! bravos! bravos!

Novo silêncio.

E Opus 135 com os seus... Grave (Muss es sein?) (Tem que 

ser?) e Allegro (Es muss sein.) (Tem que ser.) Ambos antecedidos 
pelo algo sublime lento assai, e cantante tranquillo... pintou um 
quadro cujas cores estão fora do espectro da luz... alguma coisa 
enigmática, expressão de algo cuja beleza se esconde atrás da 
insuficiência das palavras... pois foi dada ao mundo na forma 
de... música...

Essas árvores, essas paragens, imagens. Não são as árvores, 

nem as paragens Que eu deixei. Imateriais. Desejos. São transfigu-

rações... sonhos... névoas... cintilações... Estão em um tempo que não 

é meu. Em um espaço que, há muito, fugiu. “Mas, são tuas! Fica tu 

aí!” – Diz a minha razão.

“E não são tuas! Vai-te daí!” – Rebate o meu coração. Vou 

sempre a cada voz da hora, livre, para onde as minhas asas voam. 

E soltos carregam-me o vento e a imensidão. O que, que dimensão, 

empurra-me, desolado, De volta para onde sem detença não é mais? 

Por que esse desconhecido de uma ida interminável?

Os aplausos foram muitos, e emocionados, em meio 
aos bravos! bravos! bravos! E davam a entender que não iriam 
terminar, até que todos compreendessem que o concerto ha-
via acabado, fazendo com que cada um que ali estava o levaria 
consigo, mundo afora, como algo inapagável.
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John, do mesmo lugar em que deu início ao concerto, 
com a mão esquerda sobre o piano, se dirigiu aos amigos, antes 
que se levantassem.

– Meus queridos, como vocês sabem, após o nosso inesquecível 

concerto, obra desses talentosos artistas como Gisele, Jefferson, Richard 

e Emerson, que nos premiaram com a sua genial arte, completa, es-

taremos servindo o nosso tradicional lanche. Agradeço de coração a 

todos vocês que aqui vieram para ouvirmos, juntos, as mais íntimas, 

dentre as mais belas, músicas de Beethoven. Por favor, a casa é sua, 

fiquem à vontade.

John, com um imenso sorriso no rosto, espontâneo, 
cavalheiro, agradecia, curvando-se, aos alegres, barulhentos, 
e cheios de reconhecimento, gritos de bravo! bravo! bravo! de 
todos, inclusive dos concertistas, durante um bom tempo. Após 
o que se dispersaram pelo seu de há muito conhecido lugar, 
indo tomar conta de suas mesas que se espalhavam por aquele 
requintado salão, naquele dia cheio de luz primaveril, e que, 
de vez em quando, os recebia para ouvirem a grande música, 
numa espécie de gosto em contribuir para imortalizar a beleza 
de um legado humano.

– É passado desabando no presente – sussurrou Horácio 
no ouvido de Hellen, em meio ao vozerio que pairava no ar. E 
ela, rápido, lhe indagava com um ar de que não compreendia.

– O que? Como é isso, amigo Horácio?

Nem deu tempo de ele lhe responder, pois, John os agar-
rou pelos braços e com eles dirigiu-se a uma mesa para onde 
estavam indo também Liz e Patrick, junto com Lilian. Ele fez 
isso de propósito, como, depois, Horácio e Hellen iriam sacar. 
E ele, John, então, em lá chegando, lhes apresentou Horácio.

– Aqui está, conosco, nos honrando com a sua presença, Ho-

rácio. A nossa querida Hellen vocês a conhecem de há muito. – E 
eles todos, então, se cumprimentaram dando-se as mãos. – Por 

favor, sentem-se, e estejam à vontade – emendou John, sentando-se 
também, ao lado esquerdo de Lilian, tendo ao seu lado direito 
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Horácio e Hellen, e completando – Lilian, meu caro Horácio, é uma 

brilhante pianista – e, como se estivesse provocando-o, aduziu 
– que toca a Kreisleriana como o devia fazer Clara Schumann. – 
Ela, Lilian, meio assustada, dava ares de não estar entendendo 
nada do que falava John. – É uma autêntica schumanniana. – Não 
custou muito a Horácio e Hellen perceberem que John, ao 
ver Lilian, que olhava espantada para ora para John, ora para 
Horácio e Hellen, levou-os para àquela mesa para justo fazer 
o que, num relance, maquinara. Apresentar Horácio a Lilian. 
Ela que tocava, de um modo considerado, por ele, como genial, 
diferente de todos os demais intérpretes, as duas composições 
de Schumann sobre as quais comentaram naquele encontro 
no Dafne, quando se conheceram e se identificaram através de 
algum mistério que ambos escondiam, e carregavam dentro 
de si, e que era motivo de algumas ironias de Lucas, que John 
ainda não conhecia. Mistérios, é claro, ligados a ambas essas 
composições: os Estudos Sinfônicos e a Kreisleriana. 

– Ela é isso mesmo, podem ter certeza disso – afirmou Patrick.
– Concordo com Patrick – completou Liz.
– Eu não estou entendendo nada sobre aonde quer nos levar 

o nosso querido John com isso. Sei que ele gosta muito dessas duas 

obras de Schumman. E toquei-as algumas vezes aqui mesmo, naquele 

mesmo piano que todos nós conhecemos. O que não é novidade para 

nenhum de seus amigos que costumam frequentar esses seus belos e 

íntimos saraus. Além disso... não posso dizer mais nada – sentenciou 
Lilian, demonstrando surpresa com tudo o que acontecia ali.

E então John, delicado, como sempre, e vagaroso, explicou 
para Lilian a brincadeira que fizeram, lá no Dafne, sobre essa 
história que inventaram sobre Clara Schumann e a Kreisleriana.  

– É que eu e Horácio nos conhecemos ao som dos Estudos 
Sinfônicos no nosso Dafne. E então lá comentamos sobre a 
Kreisleriana. E sobre essa história que inventamos de se interpretar 

a Kreisleriana como o devia fazer Clara Schumman.
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– Eu não acho essa história assim tão fora de propósito. Vamos 

dizer... um absurdo, meu querido John – redarguiu Lilian. – Além de 

compositora, Clara era também, uma intérprete, uma propagadora da 

obra do marido, Schumann, que morreu muito cedo. Por que razão, 

então, iria deixar de interpretar essa importante obra dele, e muitas 

outras mais? Sucede que eu nunca ouvi falar nessa questão. Confesso 

que jamais imaginei algo sobre isso.

Nem bem deu tempo de Lilian terminar essa última 
frase, Henry, que antes tinha se postado, em pé, do outro lado 
da mesa, fez um sinal para John de que queria lhe falar.

– Meus amiguinhos, a nossa Lilian tem razão. Foi uma brin-

cadeira. Talvez uma provocação para ela nos dever uma audição.

– É claro que aqui estarei sempre que você, meu querido, achar 

que eu deva ser premiada em ser ouvida, isso me é um privilégio, 

uma honra, nesses nossos gostosos e inigualáveis sábados musicais.

 – Tenho que lhes pedir desculpas, por uma pequena ausência, 

pois, vou deixá-los por uns instantes. O lanche está servido, por favor, 

fiquem à vontade, a casa é de vocês todos.

Todos se levantaram quase que ao mesmo tempo e, como 
os demais, em outras mesas, se dirigiram para a grande mesa 
da sala de jantar, onde estava servido o lanche tradicional para 
esses eventos.

Horácio, junto a Hellen, diante de uma variedade enorme 
de iguarias, ficou lhe perguntando sobre os diversos pratos que 
estavam espalhados pela mesa.

– Uma bonita mesa. Muito colorida, minha querida. Você 

tem que me orientar. Creio estar diante da arte culinária inglesa.

– Sim, com certeza. Aqui, na casa de John, em todas as ocasiões 

em que se reúnem pessoas que ele convida para aqui estar, em momen-

tos de descontração, ou nesses seus célebres saraus musicais, se servem 

pratos da culinária inglesa, com algumas variações, o que não é o caso 

de hoje. Dizem coisas e loisas da nossa culinária. E, para lhe falar a 

verdade, não damos a mínima importância para isso. Cada povo tem 

a sua cultura. E a culinária é uma de suas dimensões importantes.
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– Concordo com você. E tenho alguns pratos da sua culinária 

que aprecio. Não conheço todos. Por exemplo, aquele alí, ‘Fish and 

Chips’ (Peixe com batatas fritas). Um dia desses, comi um, quando 

não tive tempo para almoçar, assim pelo meio da tarde. Fiquei sem 

fome pelo resto do dia e da noite.  Estava uma delícia. Aprecio tam-

bém, e muito, o Bife Wellington no almoço. Aqui, por exemplo, você 

terá que me explicar sobre alguns pratos que me parecem bonitos aos 

olhos e que desconheço. E a coisa quanto enfeita os olhos, como diz o 

nosso chef, Antônio, devem ser boas.

– Deve ser um dos da sua turma.

– Sim, é um da nossa turma. Um mestre da cozinha que ele 

venera. Cozinha com prazer e sabedoria. Inigualável. Ele também 

gosta muito do Wellington, mas, do peixe com fritas...

– Sobre o peixe com fritas, estamos juntos, vale naqueles dias 

apressados, quando a hora do almoço se foi, e não se tem tempo para 

nada, com as coisas voando. E é para se ficar em um, e mais nada, 

no dia. A coisa, então, não é uma exclusividade sua.

– E o que é isso aqui?

– É um ‘Scotch Egg’ (ovo escocês). È um ovo coberto por uma 

massa de carne suína. Eu gosto muito. Inigualável para um rápido 

lanche, também quando não se pode parar para um almoço.

– Então vou com um deles. E esse outro aqui?

– É o ‘Cornish Pasty’ (Pastel da Cornualha). É uma massa rechea-

da de pedaços de carne, nabo, batatas e cebola. É um nome protegido. 

Apenas os que são feitos na nossa Cornualha podem ter esse nome.

– Então, também fico com ele. E você? Não vai lanchar?

– Vou ficar com esse aqui, o nosso ‘Sausage Rolls’ que é um 

enrolado de salsicha com uma massa.

– Ah! Sim! O nosso famoso enroladinho de salsicha. Temos 

também o enroladinho de queijo.

– Enroll... o que? – Hellen até que tentou, várias vezes, 
falar a palavra ‘enroladinho’, com Horácio soletrando para ela, 
e rindo, até que desistiu. E propôs – As coisas vão para o mundo 

e a gente não sabe, meu amigo. Vamos pegar o nosso chá.
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– Estou de acordo. Se eu falar que vi um enroladinho de sal-

sicha aqui, vão pensar que estou com brincadeiras. Vamos ao chá.

Voltaram para a sua mesa, a mesma em que estavam, com 
alguns dos outros se sentando nos mesmos lugares, notando 
que John tinha voltado e que estava dando atenção a todos em 
suas mesas.

A noite ia longe, com um céu, não muito ofuscado, mos-
trando uma estrela aqui e ali, quando o coquetel ia terminando 
e um a um dos seus amigos mais íntimos se despedia de John, 
que agradecia, na porta de sua casa, a presença de todos, e lhes 
dava um até breve, ao lado de Henry.

Hellen deixou Horácio na ‘Southampton Central Station’ 
a tempo ainda de pegar o trem das dez horas da noite para a 
‘Waterloo Station’, em Londres.

– Não tenho como lhe agradecer toda a sua delicadeza e gen-

tileza em me acompanhar, minha querida Hellen nesse memorável 

dia. Inesquecível para mim. É claro que o guardarei, em meu coração, 

para sempre.

– Meu querido, você não tem nada que me agradecer esse prazer 

de ficar ao seu lado o dia todo, inclusive de vê-lo correr, como um 

menino, encantado com a beleza daqueles jardins que percorremos 

juntos. Eu é que lhe agradeço a presença.

Eles trocaram beijinhos.
– Até breve minha querida Hellen. Você é inigualável.

– Faça boa viagem. Qualquer coisa me ligue. Estou torcendo por 

vocês. Duvido que o Dafne não seja, desde esse dia, seu e de sua turma.

– Muito obrigado.

Horácio apanhou a sua mochila no banco traseiro do 
carro, abriu a porta, e saiu, ainda dando um adeusinho com a 
mão para Hellen.

Ele chegou ao hotel por volta da meia-noite. Tomou um 
abundante e relaxante banho, vestiu-se com uma roupa leve 
e desabou na cama.
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O dia passava-lhe pela cabeça como um filme mágico. A 
sua corrida pelos encantadores jardins da casa de Sir John, com 
uma Hellen espantada a lhe acompanhar sempre com um belo 
sorriso no rosto. As apresentações, um a um, a todos os amigos 
de John, fazendo com que todos parecessem se conhecer de 
há muito, as conversas no intervalo, os diálogos no coquetel, 
tudo isso cercado por uma luz exterior que parecia encolher de 
uma explosão primaveril para um recolhimento outonal, e ia 
se afundando na noite amena, na medida em que os quartetos 
de Beethoven iam misturando sons e harmonias com perfumes 
externos e internos. Ah! Aqueles longos silêncios entre os 
movimentos, a exaltação das palmas e os gritos de entusiasmo 
pela beleza daquelas interpretações. E mais. Algo como uma 
revelação de Beethoven, nas suas últimas composições, objetos 
de múltiplas análises, afigurava-se estar no ar. Uma sua longín-
qua e enigmática confissão que dava a entender que resumia 
uma existência vivida na plenitude de uma arte genial. Criação 
inimitável. E que estava por aí, à disposição dos homens, pelos 
espaços íntimos dos seus corações para lhes contar um segre-
do. E o fazer como o faz o vento carinhoso que toca as folhas 
secas que se espalham pelo chão. Elas dizem muito. E ninguém 
sabe. Inexplicável revelação. O mundo, com as suas imprevisi-
bilidades, encontros e desencontros, acasos, enfim com o seu 
inesperado destino, amor, ausência e presença, poderia ser 
esquecido quando se está presente diante da beleza em forma 
de música. Opera-se um milagre. Algo que nos ampara nesse 
abençoado esquecimento dessa nossa agonia do ser no mundo.

Antes de dormir um sono que seria sem sonhos, Horácio 
começou a se recitar um quarteto.

Tu vestes sapatos translúcidos.

Oh! Vejo a pérola dos teus pés.

Sob o céu tão imaterial.

E me dizes assim quem tu és.



XIX

Eles, os da turma de Sir John, e os da turma de Horácio, 
estes que passariam a ser, doravante, os do Dafne, atulhavam a 
Fastnet Room, a Sala Fastnet, no RORC, naquela amena manhã 
outonal, ainda ensolarada, e que enchia de luz a Saint James Place. 
Eles ali estavam para o que denominaram ser a “cerimônia” de 
assinatura do contrato de compra do Dafne. A partir daquele 
momento, o barco mudava de mãos. Outros seriam os seus 
velejadores. E as águas que o abrigariam, nas noites calmas, 
sob o luar que enche de luz etérea o céu, não seria mais aquele 
de Southampton, às vezes afogada em névoas, a cidade dos 
incontáveis portos, de todas as dimensões, dos intrincados 
dédalos de marinas e cais, e de barcos de todos os tipos, nacio-
nalidades, lugares e envergaduras. Southampton, a cidade que 
tem, em si, o cheiro e o segredo de todos os oceanos e povos 
do mundo. E isso desde muito tempo. Southampton é o mar 
raiz entranhado na terra, intruso em um rio, imbricado nela, 
sendo sua parte e sua diferença. Águas, ruas, ruelas, pontes, 
becos, praças, avenidas e cais, tudo entrelaçado num código que 
parece indecifrável ao forasteiro que se aventura a caminhar 
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por elas, ou a compreender a sua lógica. O seu lar, a nova mo-
rada do Dafne, em pouco tempo, depois da longa travessia do 
Atlântico, seria aquele do espelho d’água, que reflete o intenso 
azul do céu, e o verde tropical das montanhas cujas encostas 
derramam, como em cascatas, uma densa floresta sobre o mar 
e adornam a bucólica enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Os da turma de Sir John logo procuravam os seus pares 
semelhantes da turma de Horácio, numa divertida confusão, 
assim que todos chegaram, quase que ao mesmo tempo, com 
intenso burburinho, como acontece nos momentos que ante-
cedem, ou sucedem, às regatas. John fez o papel de anfitrião 
e apresentador. Assim, Horácio conheceu Alison. E os pares 
foram se formando num ambiente de muita descontração. 
Lucas – Nathan. Hamilton – Everton. Antônio – Jackson. João 
– Wilson. Paulo – Anthony Thompson, Tony, os “skippers”. 
Tiago – Wanderson. Virgílio – Nelson. Marcos – Donald. 
Mateus – Clayton. E Pedro e Ethan.

Emerson, o secretário de John, ficou sentado a uma das 
mesas coordenando a tomada de assinaturas do contrato pela 
turma de Horácio, que ali iam chegando, com a ajuda de Hellen e 
Dayse, que os chamavam para irem lá chancelar os documentos.

Terminado todo esse algo movimentado, formal e ne-
cessário momento, todo ele muito bem organizado, e tornado 
tão simpático, natural, descontraído e alegre, Hellen, Dayse e 
alguns da turma de John iam chegando com pequenos reci-
pientes cheios de gelo, e nele mergulhadas garrafas de vinho 
espumante, que iam sendo depositados em outra mesa próxima 
ao balcão onde estavam uma serie de taças de cristal enfeitadas 
por um brasão muito sutil, parecendo gravado, peça a peça, a 
mão, como se fosse um baixo-relevo.

John e alguns dos seus iam abrindo as garrafas, e Hellen 
e Dayse iam enchendo, taça a taça, e as entregando a cada um 
dos participantes.
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Após o que John, cercado por todos, e no silêncio que 
se fez, disse-lhes: 

– Para mim e a minha equipe, que sempre me acompanhou 

nas nossas competições, é uma honra que o Dafne, a partir desse 

momento, pertença a esse maravilhoso grupo de amigos que vieram 

de tão longe, com a sua habitual e proverbial simpatia, para tomar 

posse de nosso barco que lhes dará notáveis e seguros momentos de 

novas aventuras pelos mares e oceanos do mundo. O Dafne não lhes 

decepcionará. Bebamos, então a esse momento feliz. – John ergueu a 
sua taça. No que foi imitado por todos. E, então, acompanhando 
o anfitrião, tomaram um primeiro gole da deliciosa bebida. 
Depois do que John retomou a palavra. – Para fecharmos essa 

memorável manhã outonal, estou convidando a todos vocês para um 

almoço, no sábado próximo, em minha casa, em Salisbury. Horácio 

sabe o caminho, e a nossa Hellen saberá como vamos recebê-los, com 

muita honra em minha casa. Peço-lhes que cheguem de manhã, o 

mais cedo que lhes for possível, pois, lhes reservo uma encantadora 

surpresa matinal. Creio que vocês vão ter que se mudar para Sou-

thampton, dado que teremos vários dias de seções de treinamento 

para que possam conhecer todos os sistemas e segredos do novo barco 

de vocês, antes que possam, com a necessária confiança, segurança e 

habilidade, com ele, num primeiro e sábio teste, enfrentar o Atlântico, 

até o seu novo porto. Sobre isso, o nosso Tony e o Paulo de vocês, os 

nossos “spkippers”, combinarão as coisas para que, junto com a nossa 

equipe, vocês, com a competência que lhes é notória, logo possam 

voltar ao seu país. Ergo a minha taça. E comemoremos esse ato. O 

meu sincero muito obrigado a todos. – Houve uma salva de palmas. 
Todos retomaram as suas respectivas taças que, imitando John, 
deixaram em cima de alguma mesa, e beberam do vinho que 
borbulhava pleno dentro delas.



XX

Quando o ônibus que os fora buscar, no hotel, em Sou-
thampton, passou por aqueles primeiros jardins que encantaram 
Horácio, que por eles, na ideia de Hellen, corria como um me-
nino, logo na entrada da casa de John, eles, sentados na mesma 
fileira de cadeiras, em lados opostos, instintivos, não resistiram 
a virar-se e a trocar um olhar cheio de significados, como se 
fosse a revelação de um segredo íntimo. Ela estava linda, em 
um vestido creme, como sempre, com dada arte, colado ao seu 
corpo, cuja beleza, premiada por uma rara e delicada harmonia 
nas formas, ela não fazia nenhuma questão de esconder. O que 
é diferente de se mostrar. Pois, é mais sutil, quando a mulher 
que é bela o sabe fazer com erótica sabedoria. Lucas, o terrível, 
que via tudo, sempre atento, como uma coruja na noite, logo 
atrás dos dois, não deixou de ver a cena e ficou maquinando 
pensamentos, com um meio sorriso no rosto. O que não foi 
notado nem por Horácio e muito menos por Hellen.

Ao chegarem ao estacionamento, lá estavam alguns car-
ros, e logo após, iam chegando outros mais. E recebendo a todos, 
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em frente à grande porta de entrada, estava Henry que, depois 
de cumprimentá-los, ia encaminhando-os, com a sua especial 
gentileza, para o interior da casa, onde, perto das escadarias, 
os recebia John, pedindo que todos ficassem à vontade.

Ao reconhecer as pessoas, depois de cumprimentar John, 
caminhando pela sala, que conhecia, junto com os seus com-
panheiros, e Hellen, ele, Horácio, comentou com ela:

– Acho que vamos ter uma sabática matinal musical, num belo 

prelúdio ao nosso almoço. – Ele tinha o olhar posto no piano em 
volta do qual estavam arrumadas uma série de cadeiras. E via, 
num relance, todas as pessoas que estiveram naquele sábado dos 
Quartetos de Beethoven, menos os quatro concertistas. Logo 
viu Lilian, em uma das mesas, a “autêntica schumanniana”, como 
a chamou John. Ele, que, a princípio, nem poderia imaginar 
a surpresa com que John iria premiá-lo, e a todos os demais, 
começou a diluir essa primeira impressão. Logo lhe veio à ca-
beça aquela entrada no Dafne ao som dos Estudos Sinfônicos. 

– Você adivinhou meu querido – ela lhe respondeu sem 
nem pestanejar.

 Nesse ínterim, os da turma de John, todos, que eles 
conheciam desde o dia da assinatura do contrato de compra 
do Dafne, lá no RORC, vieram ao seu encontro e começaram, 
a cumprimentá-los, com muita alegria e descontração, enca-
minhando-se às diversas mesas da grande sala.

– Fiquem à vontade, meus amiguinhos – disse-lhes Hellen 
– vou deixá-los, pois, tenho algumas coisinhas para fazer.

– Fique tranquila, querida Hellen – respondeu-lhe Horácio, 
– estamos nos sentindo em nossa casa.

– Obrigada pela delicadeza, – completou ela, afastando-se 
e deixando-os em meio aos seus sonoros algo tumultuados 
diálogos.

Depois de todos os convidados terem chegado, e terem 
ficado à vontade, em agradáveis conversas, em diversas mesas 
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espalhadas pelo salão, Sir John, Hellen e Henry foram, uma a 
uma, pedindo para que todos se dirigissem ao local do piano 
que, um pouco afastado do seu habitual lugar, estava cercado 
por fileiras de cadeiras, em semicírculo, postas em volta dele, 
de modo que todos tivessem uma perfeita visão do intérprete 
e de suas mãos sobre o teclado. John, como sempre, sentava-se 
próximo ao instrumento, e quando fazia a apresentação do 
programa e dos concertistas, ficava de pé, repetindo a mesma 
atitude que Horácio notou da vez anterior quando alí esteve. 
Ele dava a entender que, no caso do concerto ser exclusivo para 
um piano solo, apreciava ouvir os seus sons, o mais próximo 
possível de onde eram criados, na pureza de seus timbres, 
harmônicos e intensidades. Ele, então, falou:

– Meus caros amigos, não me canso de lhes agradecer a pre-

sença nesses nossos concertos de sábado. E, em especial, esse que agora 

acontece, para homenagear os nossos amigos que vieram do Brasil, 

para buscar o seu novo barco, o veleiro Dafne, que me pertencia e 

que de agora em diante estará em suas competentes e corajosas mãos, 

pelos oceanos afora do mundo. Hoje, temos um programa especial 

com duas composições de Schumman, os Estudos Sinfônicos e a 

Kreisleriana, interpretadas pela nossa genial Lilian Brown. – John 
apontou para ela, que se levantou, recebendo os aplausos de 
todos. E continuou, depois que as palmas cessaram: – Aqui e 

agora também, é bom que se diga, rememora-se o modo como conheci 

Horácio, que está entre nós, com os seus companheiros, quando ele 

foi visitar o Dafne, coincidindo em um dia em que eu lá estava, e que 

logo percebeu que eu então ouvia os Estudos Sinfônicos. E tivemos um 

agradável diálogo envolvendo não apenas essa obra, mas, também 

a Kreisleriana. Ele me contou histórias prazerosas que me emocio-

naram muito por achar que algumas coincidências nos ligavam a 

partir de fatos de nossa infância e juventude. Peço a ele que se levante 

para que todos o possam conhecer. – Horácio se levantou, sob os 
aplausos de todos, curvando-se, agradecendo sensibilizado a 
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todos. E ficou logo a imaginar, assim que se sentou, quando 
se fez silêncio, como iria se livrar das brincadeiras de Lucas, 
a partir das revelações de Sir John – coincidências? –, assim 
“na lata”, em frente a todos os seus mais íntimos, e deles, os da 
turma. E procurou se esquecer disso, afastando esse quadro 
da mente. John, então, sorrindo, continuou, concluindo a sua 
apresentação: – Peço a Lilian que tome o seu lugar para que possamos 

ouvir as belezas de suas interpretações dessas duas fabulosas peças 

de Schumman. – Lilian, sob a aclamação de todos, se levantou, 
caminhou para o piano, sentando-se e concentrando-se, no 
silêncio que se fez, com as mãos sobre as teclas.

Os Estudos Sinfônicos logo inebriaram Horácio...

Eu te vi mulher erguer alada névoa de multissóis coloridos do 

fundo de uma fonte afastada mil gotas de prismas divididos. Surpresa, 

ao ver-me, ágil corpo e água escoando colados. Tu mulher de olhar 

deífico e esse ar ofegante onírico, lábios gritantes – boca maça. Pele de 

bronzes sedentos delirantes. Tu, estatelada intocada, magia de estátua 

largada nesses escuros dos bosques. Eu em encantamento, desvario, 

tremor no peito, a perguntar aos ventos e às folhas e às árvores e aos 

seres das matas, como se fosse um louco, de onde pudeste ter surgido. 

De que forma longínqua fizeste imagem? Qual deus te colocou ali? 

Nas águas mornas de cristais líquidos descendo os teus cabelos lisos 

negros. E eu tonto, entorpecido, doido-varrido. Sem mexer um dedo 

– estático. E o coração aos saltos, um grito abafado na face. Os teus 

olhos dentro dos meus olhos. A tua doçura dentro da minha loucura. 

E a corrente nos nossos pés fluida quente unificando-nos na harmo-

nia da natureza e em ânsias inexplicáveis. A água era mel grudado 

nos teus seios. Folhas amarelas caindo na vagueza cálida do ar. Só 

o murmúrio das sombras úmidas. Nada de voz – sussurros apenas. 

Nada de palavras. Somente a arfagem da respiração.
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Os teus olhos se fizeram luz e os meus olhos escuridão. E hoje 

eu vagueio pelas sendas, cego, com a imagem da tua beleza, presa 

pelas tramas de Eros, cravada na alma, lá no fundo do ser. Enxergo 

com os olhos noturnos. Perdi a claridade do dia, Mas vejo a aurora 

dos tempos e o horizonte de fogo daquilo que não é mais. Vejo o que 

não veem e me pedem que veja sempre nas divisões dos caminhos 

onde eu, como todos os adivinhos, fico parado, inerte – anacoreta no 

cimo da coluna partida, ouvindo a lua subir no ar, oferecendo a sua 

face ao sol, como eu dei a minha a ti, sendo queimada, porém, viva 

antes dos incertos passos dos homens – assim eu sou.

A chama dócil e brusca, nas suas noites de medo, nas suas 

noites de busca no eterno e calmo segredo.

Quando Lilian encerrou a peça, os aplausos fizeram com 
que Horácio descesse dos céus dos sonhos. O espaço era outro. 
E o tempo era outro. Este era o presente. Aquele era um espaço 
infinito que mora numa distância enorme da Inglaterra onde 
então ele, com os pés no chão, em uma majestosa residência, 
em Salisbury, estava com os seus amigos, essa era a realidade, 
para levar, para o Rio de Janeiro, o seu Dafne que, mesmo em 
meio às zombarias de Lucas, não deixava de representar alguma 
coisa mais que um simples veleiro – seria um símbolo –, assim 
mesmo como o devia ser, segundo o mesmo Lucas, com Sir John. 
Com uma diferença, com este, haveria uma ausência requerida 
e realizada. E com aquele uma presença que se transformara 
em uma ausência que ele, Horácio, sublimara, sabe-se lá como.

Todavia, a coisa não acabara logo após o final das baru-
lhentas ovações e os gritos de bravo! bravo! bravo! Feito o novo 
silêncio, Lilian atacou a Kreisleriana.

E por que não iria acontecer com a Kreisleriana a mesma 
flutuação que se dera com os Estudos Sinfônicos?...
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Eu vi o teu rosto envolto em grinalda de jasmins. Eu vi os teus 

olhos envoltos em ares longínquos. Eu vi os teus lábios vermelhos 

envoltos nos véus dos desejos. Era luminoso, tão luminoso o teu rosto. 

Eram enigmáticos, tão enigmáticos os teus olhos. Eram doces, tão 

doces os teus lábios. Eu vi o teu rosto paralisando os meus olhos. Eu 

senti o teu ar tocando a minha pele. Eu senti os teus lábios afastados 

da minha boca. Qual é o mistério dessa ausência diante de tanta 

presença? Que ternura é essa desse tocar diante do intocado? Que 

palavras são essas palavras que só o corpo percebe? O teu rosto era 

mais que um rosto entre montanhas distantes, longe... muito longe... 

imponentes soberanas na sua difusa luminosidade no esplendor do 

dia em planuras mornas e monótonas deitadas na sua preguiçosa 

passividade acariciadas pelos largos meandros do rio.

Eu via o teu rosto iluminado pelo sol. Não apenas um rosto 

e mais nada. Eram tão amplos aqueles espaços. Eram tão brilhantes 

aqueles azuis que o teu rosto ali tudo significava quando alisado pelo 

vento a espalhar os teus cabelos e a envolvê-los e a impregná-los e a 

enredá-los caprichosos nas essências inebriantes dos campos.

Era o arrojo ao dar-se. Era a resignação ao conter-se. Tanto 

querer. Nada poder. Ficar e ter. Pois que o querer que me arrastava 

para ti era o poder que me detinha diante de ti.

A música permanecia no ar quando tu deixavas o teclado e 

íamos nos deitar debaixo das árvores com as costas na grama fresca 

admirando o zênite do luar transpassar as pétalas jogando-as no 

chão vivas e coloridas e pintando o teu rosto o teu rosto e o teu corpo 

e as tuas mãos em cores separadas e misturadas nos largos traços e 

na magia de um pincel impressionista. Pois era o olhos de Monet e 

não a lua cheia que parava sobre nós. Alguém tocava o piano? Algo 

estava lá? Talvez a alma de Ravel dedilhando Gaspard de la Nuit.

Tu ias ao longe... para longe... muito longe... no teu vestido 

de seda branca. Eras uma nuança, talvez uma forma, uma névoa 

dissipando-se no horizonte com aquele intenso e indecifrável azul 

de Van Gogh sobre os trigais.
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O sol vermelho anulava-se na escuridão e o crescente ainda 

frágil abria no negrume um fino rasgo de luz. Uma estrela apareceu 

na ponta da lua onde tu penduraste a tua grinalda de jasmins e o 

teu vestido de seda branca.

E o teu corpo roubando-lhe a luz desapareceu num turbilhão 

de asas. Eram milhares de pássaros brancos saindo voando na noite 

azul e revolta das águas.

A interpretação de Lilian foi tão magistral, talvez mágica, 
que alguns segundos de silêncio, após tocar a última nota, e ela 
ainda estando sentada, talvez intuitiva percebendo o sentido 
daquela imobilidade de seus ouvintes, tudo se passando em im-
perceptíveis frações de tempo, e ela também imóvel, sem tirar o 
pé do pedal, davam a dimensão da emoção que pairava no ar. A 
respiração de todos ficou presa. Até que alguém, que ninguém 
sabe quem, começou a aplaudir e a gritar bravo! bravo! bravo! O 
que induziu a todos a sair do seu estado de torpor, e a imitá-lo, 
explodindo o seu contentamento por ter estado envolvido pela 
beleza tão incomum de uma música, assim de maneira tão cheia 
de presença, posta a disposição de todos ali por uma inigualável 
arte interpretativa que é capaz de transformar em música sím-
bolos que se espalham por uma simples folha de papel.

Lilian então de pé, curvada, com as duas mãos postas 
sobre o peito, agradecia a todos, com incontido brilho nos 
olhos, o que revelava o estado de suas emoções, contidas, como 
todo genial artista o sabe fazer, durante a sua execução, e enfim 
desabrochadas, após a sua conclusão. O que significava que ela 
estava na trilha do segredo que ensinam os grandes mestres.

As aclamações foram cessando com o ato de John devagar 
ir se levantando, mesmo ainda aplaudindo, e indo cumpri-
mentar Lilian.

– Meus queridos amigos – começou dizendo-lhes ele, fa-
zendo uma pequena e emotiva pausa, em meio ao cessar das 
palmas, e continuou –, o simbólico silêncio em que todos ficamos, 
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com a voz presa na garganta, logo após a execução dessa peça de 

Schumman, diz bem das emoções que guardamos dentro de nós, e 

que contivemos por um tempo que não sabemos medir, após ouvirmos 

essa mágica interpretação de Lilian da Kreisleriana. Confesso-lhes 

que nunca a ouvi como hoje. Não sei lhes explicar a causa. Vamos 

continuar a nossa alegria, juntos, no almoço que lhes ofereço em se-

guida, lá naquele nosso conhecido lugar, numa homenagem que faço 

a esses outros agora também nossos companheiros que tenho a honra 

de receber nessa minha casa, agradeço-lhes de todo o meu coração.

Todos aplaudiram John, a quem Lilian, também batendo 
palmas, se dirigiu trocando com ele beijinhos, sob o sorriso de 
todos que foram se levantando e conduzidos por Hellen e Henry 
para aquele caramanchão que ficava na curva do rio e que de 
lá dava uma visão que Horácio dizia ser a da fachada principal 
daquela, para ele, sublime mansão, cercada por jardins cuja 
beleza lhe era indescritível.

Quando Horácio, acompanhado de perto por Paulo, Ha-
milton, Lucas, João e Pedro, cada um com o seu par do Dafne, 
chegaram ao fim do jardim interno, um pouco atrás dos outros, 
que iam à frente, antes de entrar pela via que iria levá-los, junto 
com os demais, ao caramanchão, na curva do rio, ele parou e 
se voltou para trás, levando os outros a imitá-lo, intuitivos, ali 
estando alguns que eram amigos de longa data de Sir John, ele, 
Horácio, então lhes indagou:

– Qual seria a fachada principal desta casa? Essa, que daqui 

vemos, ou a outra, do lado oposto, em que entramos?

– Confesso-lhe que sempre fico a me perguntar a mesma coisa 

e isso tem muito tempo – concluiu Alison –. Acho que o arquiteto, 

ou paisagista, quis que nós lhe admirássemos a sua obra nos deixando 

na dúvida, como algumas belas obras de arte o fazem – concluiu ele.
– É para se ter mesmo dúvida. Isso aqui é belíssimo. E ainda 

mais cercado por todo esse verde – ajuntou Pedro.
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– É mesmo para se ficar incerto, diante da beleza dos jardins 

que me encantaram do outro lado, logo de início, quando aqui cheguei 

pela primeira vez, com Hellen, para um desses concertos de sábado 

de Sir John – argumentou Horácio, virando-se e voltando a 
caminhar junto com os demais.

Ao chegarem ao caramanchão, foram se sentando nas 
diversas mesas. Menos Lucas que ficou admirando, como que 
estatelado, a beleza do lugar. O rio escoando, deitado em sua 
quietude. As suas margens, que quase não existiam de tão baixas, 
eram uma tentação a nele, rio, mergulhar, ou então a tomar 
as suas águas nas mãos para lavar o rosto e mesmo bebê-las 
de tão límpidas que eram. Tudo se completava pelo luminoso 
campo de grama finíssima, um tapete natural, que ficava do 
outro lado, enfeitado e sombreado por pequenas árvores, que 
cresciam aqui e ali, espargindo no espaço as essências de suas 
flores. Uma voz muda pairava naquela atmosfera. Talvez fosse 
daquele leve vento que soprava, e que convidava algum poeta 
a criar alguma poesia. Lucas ficou meditando sobre o que não 
deveriam ser os campos ingleses tão cheios de histórias. Parecia 
levitar. Demorou algum tempo nessa contemplação até que, 
despertado pelo vozerio dos que ali estavam, misturou-se aos 
demais, com Hellen e Henry como que supervisionando tudo.

Sir John agarrou Horácio pelo braço, ao lado de Paulo 
e de Tony, seu skipper, e lhe disse, caminhando em direção a 
uma das mesas:

– Precisamos acertar os ponteiros das coisas, meu caro.. Temos 

muito o que fazer para lhes passar o Dafne. Estamos à disposição 

de vocês.

– Sir John, estamos aguardando as suas ideias sobre isso.

– Faço a sugestão – atalhou Paulo – de estarem aqui, conosco, 

os dois navegadores, os dois timoneiros, os dois chefs, os dois inten-

dentes, ou logísticos, e os dois que cuidam do velame
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– Acho uma ótima opinião. – Acrescentou John. – Vamos 

fazer isso. Você chama os seus, e Tony os nossos, inclusive Hellen, 

por favor. – E assim foi feito. 
Eles todos, na sequência do que acertaram, se juntariam, 

próximos à cabeceira de uma grande mesa. Lá estavam, além 
dos cinco, John, Tony, Hellen, Horácio, Paulo: os dois nave-
gadores, Everton e Hamilton; os dois timoneiros, Nathan e 
Lucas; os dois chefs, Jackson e Antônio; os dois logísticos, ou 
intendentes, Tiago e Wanderson, os dois responsáveis pelo 
velame, Wilson e João. 

Logo veio Henry e disse-lhes que o almoço estava servido.
Havia um maître, que supervisionava o trabalho de vários 

garçons, todos eles vestindo calças pretas, com uma elegante 
espécie de jaleco, muito vistoso, ao estilo daqueles dos chefs, que 
se fechava pelo lado esquerdo do corpo, por botões dourados, 
cobrindo todo o peito até a cintura, com mangas compridas, 
portando, sobre a cabeça, uma espécie de turbante branco, 
amarrado por detrás da nuca.

Numa mesa havia várias iguarias e, em outra, vários tipos 
de sucos de frutas. E em mais outra, sobremesas diversas, inclu-
sive sorvetes. Separado desse conjunto havia uma grelha. Todos 
iam se servindo num intrincado de descontraídas conversas, 
as quais, nem se precisaria de muito esforço para se adivinhar, 
versavam sobre barcos, regatas, desafios, tempestades, aqueles 
mares e infindáveis oceanos do sul, com os seus mistérios e 
perigos, que costumam se esconder, enganando os incautos, 
debaixo de suas enganadoras águas planas e azuis, sob um sol 
abrasador, e que, então, num repente, se transformam em um 
mar revolto que parece ferver com ondas e espumas que vêm 
de todos os lados. Enfim, conversas de homens dos mares.

John preferiu um grelhado com vegetais cozidos; Hellen, 
que se sentou entre ele e Horácio, ficou com um rosbife que 
regou com um molho ao qual juntou cenouras cozidas; Horácio 
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saboreava um prato que adorava: gulache com batatas cozidas. 
Lucas optou por um prato de macarrão... Todos tomavam sucos 
de frutas os quais eles mesmos se serviam.

Foi John quem abriu o assunto da programação de pas-
sagem do Dafne para a sua nova turma:

– Creio que devamos começar na próxima segunda-feira.

– Para nós não há nenhum problema – respondeu-lhe 
Horácio.

– Peço para Tony ir detalhando mais o caminho – sugeriu 
John.

– Vou fazer uma síntese do que penso. Pela experiência de 

vocês – expôs ele –, devemos estar prontos dentre de no máximo 

duas semanas. Talvez menos. No início da primeira semana, tra-

balharemos no Dafne, dentro da marina. Calculo que depois de 

três dias poderemos sair pelo Solent. Faremos, num dado dia, uma 

viagem até Portsmouth. Em outro, até Cowes, na ilha de Wight. E, 

depois, faremos, no Solent, vários trabalhos com as velas, inclusive 

a vela balão com todo o tipo de manobras, incluindo o uso da âncora 

de tempestade. É conveniente fazermos uma viagem que tenha uma 

parte noturna total, dentro da Mancha, na direção oeste, até um 

ponto entre o extremo ocidental da Cornuália e as ilhas Scilly e daí 
voltando. Vamos definir isso durante os nossos trabalhos conjuntos. 

Nessas viagens, nós levaremos, da nossa equipe, além de mim, o 

nosso navegador, o timoneiro-mor, o chef, o intendente e o tomador 

de conta do velame, com a equipe do Dafne de vocês completa. Se 

vocês quiserem, podem fazer um revezamento quando estivermos 

aportados na marina. Em resumo essa é a minha ideia. É claro que 

pode estar sujeita aos ajustes necessários.

– Para mim, está ótima, Tony – concluiu Paulo –. Não sei 

se alguém de nós quer acrescentar alguma coisa.

– Nada a acrescentar. Está perfeito, meu caro Tony – sen-
tenciou Horácio.
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Todos os demais menearam as suas cabeças de modo 
afirmativo

– Falta-nos marcar a hora em que podemos começar na se-

gunda-feira próxima – disse-lhes Tony.
– Para nós, Tony – concluiu Paulo –, é você que marca a 

hora. Estamos aqui a sua disposição.

– Às oito da manhã, na segunda-feira, depois de amanhã? Ok?

– Combinado, na segunda, às oito da manhã.



XXI

Eles, que doravante poderiam ser chamados os do Dafne, 
começaram na hora combinada, junto com a turma de Sir John, 
na segunda-feira, a trabalhar duro no interior e no convés do 
barco. E, na medida em que iam progredindo, começaram a 
tomar consciência do que, por vias ocultas do destino, acabara 
de cair em suas mãos. A beleza do Dafne, algo solene, nobre, 
na realidade, escondia uma enorme complexidade de recursos 
náuticos, materializados em equipamentos do que poderia ser 
tomado como algo até mesmo como além do que os mais exi-
gentes conhecedores da arte da vela poderiam exigir de uma 
embarcação oceânica. Nada do que eles, os do Dafne, conheciam, 
ou poderiam conceber, e eles não eram inexperientes na maté-
ria, chegava perto do que estavam tomando conhecimento ali, 
direto, do que lhes ensinava Tony, par de Paulo, e que levara da 
sua equipe, o navegador Everton, par de Hamilton, o timonei-
ro-mor Nathan, par de Lucas, o chef Jackson, par de Antônio, 
o intendente Wanderson, par de Tiago, e o encarregado do 
velame Wilson, par de João. Nada. Tudo ali era incomparável, 
imprevisto, como se fosse uma criação única que não pudesse 
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ser reproduzida, como, diga-se, uma escultura de Michelangelo, 
um quadro de Leonardo da Vinci, ou qualquer obra de arte 
que desafia o tempo na sua permanência, na nossa memória. A 
intuição de Horácio funcionou. Não fora à toa a sua desusada 
ansiedade, ao captar, numa reunião de negócios, a possibilidade 
de tê-lo, mesmo sem conhecê-lo, algo extraordinário, como se 
fosse um estado de poesia, aquele ter sem se saber o que seja, 
ou tomar consciência do que era mesmo, como se fosse aos 
pedaços, no ato único e mágico de ir vê-lo, ao estar nele, por 
pura sorte, direto com Sir John, em Southampton, por um 
sábio conselho de Hellen, num lance inexplicável de intuição 
feminina. É claro que ela o ajudou. Ele tinha plena consciência 
disso. Por linhas tortas que ele nunca saberá.

Depois de três dias, ancorados na marina, que se lhes 
tornara íntima, dias que não deixaram de ser muito diverti-
dos, pois, os almoços eram prolongados, e cada dia era em um 
restaurante, escolhido por Tony, sempre próximo a uma das 
outras incontáveis marinas de Southampton, foram considera-
dos prontos para as pequenas viagens a Portsmouth e Cowes, 
como prelúdio à viagem mais longa até os limites ocidentais 
da Mancha, ao largo da costa da Cornuália.

Ali, nesses almoços, se contavam muitas histórias sobre 
os episódios náuticos. E se ria muito. E, é claro, ia fazendo 
nascer, a cada dia, entre eles, uma maior intimidade, não raro 
precursora de nova amizade que sempre será um caminho de 
aberturas dos corações. Sobre o Dafne, quase nada se falava 
sobre as suas aventuras. O que era e não era estranho. Ocorre 
que não as havia muitas. A história deles com o Dafne não era 
longa. Por motivos que eles ignoravam, para o espanto de 
todos, Sir John, sem dizer palavra a nenhum de seus amigos, 
decidiu abrir mão do que ele chamava de “ o meu Dafne.” Por 
quê? Um veleiro no qual ele se empenhara até as profundezas 
de sua alma, da sua inteligência, experiência, criatividade, e 
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de sua arte consumada de navegador, junto com todos da sua 
equipe, em infindáveis discussões, desde a sua ideia original, de 
sua maturação, concepção, incluindo navegação em solitário, 
ou com tripulação mínima, com adaptações, até o projeto defi-
nitivo que foi liberado para o construtor, não sem infindáveis 
especificações e exigências.

Para uma mente crítica como a de Lucas, essa inexplicável 
venda de um barco raro como o Dafne, porventura incompará-
vel, que unia beleza e desempenho, quase sem histórias náuticas, 
escondia mais coisas do que as aparências mostravam. A ele, 
Lucas, não passaram despercebidos os quase intermináveis 
diálogos entre John e Horácio no primeiro encontro que tive-
ram no interior do barco, por sábia, decisiva, e amiga, sugestão 
de Hellen. Para os outros, eram detalhes em meio à extensa 
mensagem de Horácio narrando o acontecido no interior do 
veleiro. Este, o Dafne, que seria o objetivo da visita, foi visto 
assim de passagem. Houve ali uma imediata e inegável identida-
de entre John e Horácio que envolvia uma especial paixão por 
duas obras primas de Schumann, a Kreisleriana e os Estudos 
Sinfônicos. O caso de Horácio, ele, Lucas, conhecia. O caso de 
John, ele não poderia dizer a mesma coisa. Era inferência pura. 
Haveria ausências paralelas ligadas a essas duas obras primas 
do compositor? Algo que os igualava? Poderiam ser perguntas 
que conteriam as suas próprias respostas. Ou puras ilações. 
Acontece que mais longe foi essa identidade. E seria nesse 
justo ponto que estaria, quiçá, uma ponta do que estaria por 
detrás dela, identidade. Por que motivo alguém vai convidar 
outro qualquer, estrangeiro, que acabara de conhecer e que 
fora visitar o seu barco posto à venda, para um concerto em 
sua casa, em Salisbury, reservado a pouquíssimas pessoas que, 
pelo que parece, faziam parte da sua intimidade mais profunda? 
Para ele, Lucas, então teria sido fechada, na esfera do que se 
pode dizer ser uma nova amizade, uma decisão, confirmada 
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por tudo o que aconteceu depois, gerando um ambiente de 
maravilhosa fraternidade entre velejadores, separados por 
oceanos de distância.

– Para mim, nisso tudo, há algo que não passa – disse Lucas 
para Horácio.

– O que não passa?

– Essa história de venda de um barco, que podemos até mesmo 

dizer ser algo mágico, assim tão rápida, pois, de um barco quase sem 

histórias náuticas, como você viu, pelas conversas que estamos tendo 

com a equipe de Sir John. Essa história esconde mais coisas do que 

aparenta ser.

– Revela, para mim, muitas coisas e outras ficam lá pelos 

campos das brumas – arrematou Horácio.
– Como assim? – Lucas foi incisivo.
– Intriga-me essa exigência de se manter um nome. Seria a 

memória de uma ausência? Por quê? É aí que chego no meu limite.

– Compreendo. É aí que, como você, eu paro. E isso me incita 

em querer saber. Não sei por quê.

– Como nos diz o nosso amigo Rafael, somos dados a querer 

desvendar  enigmas. Veja bem, manter o nome seria, digamos, uma 

memória de uma presença inesquecível? Uma memória cheia de 

plenitude da vida, que ele teria vivido, não em outro lugar, amigo 

Lucas, e sim, de modo exclusivo, naquele fascinante interior do 

seu belo e insuperável Dafne, idealizado por ele, saído de sua alma 

sensível, sob o sol e as estrelas do firmamento, sob a plena luz calma 

da lua, a eterna noiva do Sol. Imagino dois amantes solitários, ou 

acompanhados por alguns poucos, por esses mares, digamos, pelas 

lindas costas da Inglaterra, pelos encantadores fiordes da Noruega, 

ou da Suécia, pelas ilhas do mar Egeu, pelas costas mediterrâneas 

da Espanha, França e Itália, apartados do mundo. Seria isso? Por 

que? Meu caro. Para mim isso é um mistério. Manter o nome Dafne 

e de não participar de regatas foram exigências do contrato. Não 

foram condições, digamos, tácitas. Foram fortes. Manter o nome 
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revela mais coisa do que podemos supor. Talvez tenha relação sutil 

com a questão das regatas. É uma inferência. Posso estar enganado. 

Que belo mistério!

– Como assim? Não alcanço aonde você quer chegar.

– É aí que está uma frágil luz de uma estrelinha que consegue 

passar por uma densa névoa. Por isso é que lhe disse, e repito, que 

muitas coisas, nesse assunto, se revelam... e outras... quem é que vai 

saber?... Aliás como costuma ser nas questões do amor. Não haveria 

aí, meu querido Lucas, alguma esperança de alguma volta, mesmo 

que seja longínqua. Será? Digamos como Rafael diria, os amantes 

sempre esperam que a ausência se transforme em presença.

 – Como acontece com você. – Lucas disse isso com uma voz 
de profunda compreensão e carinho.

– John e esse seu amigo aqui estamos do mesmo lado. Não 
tenho nada a lhe esconder. Não é à toa que nos identificamos 
tanto, sem nada dizer, um para o outro, sobre isso. Ficou tudo 
no campo do subentendido.

– Entendo – Lucas então calou-se.

Depois de três dias fundeados, de segunda a quarta-feira, 
eles, como estava programado, no primeiro dia de navegação, 
na quinta-feira, saíram para o Solent, onde treinaram, à exaus-
tão, todo o tipo de manobras, almoçando e lanchando a bordo, 
saindo de Southampton de manhã e voltando anoitecendo.

No segundo dia de navegação, numa sexta-feira, foram 
até Portsmouth  E no terceiro, no sábado, foram até Cowes, o 
porto de onde partiam as célebres regatas Fastnet que deram 
o seu nome àquela sala do RORC. Um lugar cheio de memó-
rias e de histórias dos mares e de difíceis competições, sendo 
uma delas trágica. Essas duas pequenas viagens foram mais de 
relaxamento do que de trabalho duro. Tanto em Portsmouth 
quanto em Cowes, eles almoçaram em restaurantes típicos, 
escolhidos por Tony, sempre dentro daquele espírito anima-
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do que caracterizou os trabalhos dos três dias naquele píer de 
Southampton, para onde voltavam no fim do dia. 

Tony deu-os como aptos a empreenderam aquela pro-
gramada viagem mais longa, a que saia de Southampton, pela 
Mancha, indo até às ilhas Scilly, ao largo da costa ocidental da 
Cornuália, o que significava navegar uma parte de um dia, uma 
noite inteira, mais outra parte de outro dia, como se fosse um 
treinamento para a regata Fastnet, sem chegar até o farol que 
lhe deu o nome, próximo à costa sul da Irlanda. Uma noite no 
mar, sob um céu nem tanto nublado nem tanto aberto, e um 
mar nem tanto calmo nem tanto agitado, como o indicavam 
as previsões do tempo, que mudam a toda hora, o que seria 
um bom treinamento, exigindo um planejamento acurado de 
suprimentos, e tudo o mais, pelos responsáveis por essa tarefa: 
os chefs, Jackson e Antônio, e os intendentes, Wanderson e 
Tiago, sob a supervisão de Tony e Paulo. Um pequeno modelo 
do que teriam que fazer para enfrentar a longa viagem oceânica 
de volta ao Brasil, aportando no Rio de Janeiro, levando com 
eles aquele barco encantador que, com certeza, enfeitaria a 
enseada de Botafogo, quando ensolarada sob o céu azul, cercada 
por montanhas, florestas e a cidade.

Depois de dois dias de trabalho duro, que lhes tomaram 
um domingo e uma segunda-feira, inteiros, que envolveram 
planejamento e aquisições de suprimentos, envolvendo a longa 
viagem de volta ao Brasil, com uma parada em Lisboa, em que a 
viagem de ida e volta à Cornuália era tomada como uma etapa, 
zarparam, na manhã de uma terça-feira.

Quando, depois de fazerem a volta para retornar, no 
ponto combinado, entre as ilhas Scilly e a costa da Cornuália, 
os navegadores, Everton, que ia ficar no posto, e Hamilton, 
que ia deixá-lo, fizeram um relatório para os skippers, Tony 
e Paulo, sobre as condições do mar e os informes do serviço 
meteorológico. 
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Horácio estava na proa, cumprindo lá o seu turno, alí 
mesmo onde mais gostava de ficar. João, que conhecia o seu 
hábito de querer ver o sol, ou a lua, nascerem ou mergulharem 
no mar, para “ver”, como ele dizia, a velocidade em que a Terra 
girava – João sempre lá deixava um amontoado de cabos que 
lhe pudessem servir de um esdrúxulo travesseiro. Deitado no 
espaçoso e confortável convés da proa, ancorado em dois cabos 
presos enlaçados em seu cinto de segurança e amarrados em 
duas alças desse convés, dado que com o mar não se brinca, 
quando, num repente, tudo muda e a calmaria se transforma 
em uma azáfama, quando as ondas se transformam em espumas 
com cheiro e gosto de sal. Ele contemplava assim, a ponta da 
bujarrona, bonita, imensa e cheia de vento, lá em cima, como se 
ela estivesse mergulhada em um céu que começava a deixar os 
domínios da noite, abrindo os seus véus, sobre um mar calmo, 
e um barco que cortava a sua água como uma faca. Então lhe 
veio um velho poema que ele sempre recitava, depois de pas-
sarem por alguma tormenta, meio cantarolando, para Lucas, 
que nada mais fazia do que rir. 

Ah! Eu e a proa arfante

Imensa no imenso mar. Tu não me invejas, timoneiro?

Aqui é onde as ondas se quebram.

E tudo dizem no silêncio e no terror.

Ah! Eu e a proa caturrante

Aberta no aberto mar. E tu na tua sala de vidro!

Eu, onde o azul e a escuridão.

E o abismo e a luz.

Aqui sofro o frio cortante e o sol inclemente

Onde todas as forças se dilaceram. E tu na tua redoma de cristal!

Aqui a bocarra de espumas ameaça nos engolir. Ah!
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Água e vento. O monstro. Ah! Mas, é aqui. Onde tudo 
é pavor

E tremor. É aqui que diviso. E não tu, timoneiro!

A terra. O chão. As vozes. Os gritos. Os ais. Ah!

Nascendo o dia, em que Horácio pôde admirar o sol 
apontar no Oriente, ”vendo” a velocidade em que girava o pla-
neta, e a Aurora pintar os céus com os seus dedos cor-de-rosa, 
João veio lhe chamar.

– O café está posto, e eu vou lhe substituir. Lucas assumiu o 

timão no lugar de Nathan. Como você sabe, estamos voltando para 

Southampton, depois de chegarmos quase nas bordas orientais do 

Atlântico Norte. Você pode descer. O desjejum está muito gostoso 

preparado por Jackson. O mar está calmo. E os skippers estão trocando 

os seus turnos. Paulo está no comando. Tony acabou de deixá-lo. E 

Everton assumiu no lugar de Hamilton.

– Tudo bem – disse-lhe Horácio levantando-se rápido 
–.Tenha um bom trabalho. Estou mesmo precisando de um bom 

café quente.

Horácio desatou os cabos do seu cinto de segurança e saiu 
pelo lado de estibordo, passando por Antônio, Virgílio e Ma-
teus, que também encerravam os seus turnos, saudando-os com 
gesto de sua mão, e chegando ao cockpit, onde reparou Lucas, 
cercado pela luz branda daquela manhã outonal, que prometia 
ser luminosa, e por um mar que começava a refletir o azul e a 
calmaria do céu. Ele parecia um urso no timão. Era notável o seu 
prazer de ali estar, mesmo quando estivesse sob as saraivadas de 
nuvens de espumas que caiam aos borbotões sobre ele quando 
estava no leme durante as borrascas. Saudaram-se com as mãos 
simbolizando um tchauzinho, após o que, e ligeiro, Horácio abriu 
a porta de entrada para o interior do barco, e incontinente a 
fechou, e desceu para o que ele chamava de átrio, desde o dia em 
que, nele, encontrara Sir John. Logo deu com Paulo e Everton, o 
navegador, os que estavam no turno da hora, no lugar de Tony 
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e Hamilton e os demais que iriam subir: Pedro, Marcos e Tiago. 
Eles combinaram que quando o comando estivesse com Tony, o 
navegador seria Hamilton, e quando o comando estivesse com 
Paulo, o navegador seria Everton.

– Tome o seu café, sirva-se – disse-lhe Paulo, levantando-se, 
assim que viu Horácio descer, e deixando Everton sozinho no 
compartimento onde estão instalados os complexos instru-
mentos da moderna navegação, aguardando a chegada dos 
demais que seriam substituídos por Pedro, Marcos e Tiago 
que, terminado o seu café da manhã, dando um tchau para 
todos, com as mãos, rápido, subiram para trocar o turno com 
Antônio, Virgílio e Mateus.

– Como estão as coisas? – Perguntou Horácio para Paulo 
–. Pelo visto o mar está calmo – sentando-se ao lado de Nathan, 
que saboreava um prato de ovos fritos misturados com aquele 
delicioso e largo bacon inglês, acompanhado de pão preto, café 
e leite. No que foi imitado por Horácio.

Nesse ínterim, também recebidos por Paulo, chegaram os 
demais, Antônio, Virgílio e Mateus que, aparentando estarem 
famintos, e a um sinal do seu skipper, logo se sentaram à mesa e 
também seguiram a dica de Nathan. E ainda tinha mais coisas. 
Biscoitos e pães de todos os tipos, e uma tigela de cereais. Tudo 
preparado pelo chef Jackson. Uma bonita mesa.

Horácio renovou a pergunta.
– Como estão as coisas, Paulo? Estamos voltando. Está tudo 

bem aí pela proa? Os ventos aqui, pelo que sei, mudam a toda hora 

de rumo, num mesmo santo dia. É verdade?

– É melhor irmos junto a Everton – respondeu-lhe Paulo 
–, assim que você terminar esse seu saboroso prato, que agorinha 

mesmo foi o meu, lá poderá ter uma noção melhor do que por 

palavras minhas.

– Vou lá, assim que refazer as minhas forças. Isso aqui está 

muito gostoso. Jackson, como Antônio, é um mestre. – O que fez 
este rir e arrematar:
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– É verdade. É uma mesa de mestre. 
– O.K. Aproveitem – conclui Paulo, rindo e levantando-se 

–. Sobre as condições de nossa volta estou à disposição de vocês lá 

junto a Everton.

Horácio, ainda vestido com a sua roupa impermeável 
pesada, encheu o seu canecão com café preto, adoçou-o com 
açúcar, e foi se sentar, junto a Paulo e Everton. Os demais pre-
feriram ir descansar, antes do próximo turno. No mar, nunca 
se sabe o que pode acontecer. Súbito, aparece uma tempestade 
pela frente. Guardar energias para as emergências é sempre 
uma sábia medida. Os marinheiros com muitas horas de praia 
são macacos velhos nisso.

– Como está a situação, Everton?

– Normal para os nossos padrões desta estação e para o local 

onde estamos – expunha ele apontando o dedo para uma suces-
são de imagens e tabelas –. O serviço meteorológico não informa 

nada de anormal em relação às condições que prevalecem nessa 

época do ano. Por aqui, como você pôde ter notado, o mar, por ora, 

continua na sua calma relativa, como na nossa vinda. Nada que nos 

preocupe – afirmou Everton, não tirando os olhos das telas do 
computador e do radar.

– É isso. Quando deixei a proa e cheguei ao cockpit, assim 

que vi Lucas no timão, com aquele seu sorriso, imaginei que tudo 

estava bem.

– Com certeza. É claro que ele, como bom timoneiro que é, 

passou por aqui e viu tudo, antes de trocar de turno com Nathan. 

Não há nada que indique que a situação possa mudar. – Everton 
revelava uma segurança tranquila. O que nem Paulo nem Ho-
rácio deixaram de notar. 

– Ótimo, Everton. E a direção das ondas?

– A direção das ondas está favorável a nossa rota, condicionada 

aos ventos próprios desta estação, que sempre requerem pequenos e 

necessários ajustes no timão e nas velas. Reparem aqui essa imagem 

que mostra a estatísticas sobre ventos, ondas e marés, para o local, 
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e para este mês do ano, em que estamos. Por enquanto, nada nos 

preocupa. O que não quer dizer que não possa, por diversos fatores, 

mudar. Vocês sabem que o mar nunca é definitivo. E, neste caso, 

teremos que fazer as manobras necessárias.

Horácio se levantou.
– Muito bem senhores, vou tirar essa carapaça, derramar uma 

boa água sobre o corpo e me deitar. Bom trabalho para vocês.

– Bom descanso para você – arrematou Paulo.
– Pode ficar tranquilo, o Dafne passa a ter mais uma história 

náutica. E com vocês. E terá sido um prazer. Bom sono para você, 

Horácio – acrescentou Everton.
– Obrigado Everton, até mais – arrematou Horácio.
Horácio, deitado, repassava, antes de adormecer, as ce-

nas com Clara e o seu pensamento voou. Como Goethe, no 
seu poema Reencontros, terão sido as asas da aurora, naquele 
momento, que lhe trouxeram essas doces memórias de uma 
presença. Porém, nele, Horácio, ao contrário do poeta, essa 
presença se transformou em ausência.



XXII

Ele vinha na estrada de terra de sua casa de campo, em um 
final de tarde de uma fatigante sexta-feira, em meio a uma chuva 
pesada, quando, de repente, por causa da pouca visibilidade, 
teve que passar, muito devagar por um enorme carro parado. 
O que o fez, quase que por intuição, virar o seu veículo para o 
lado direito da estrada, estacionando-o, em frente ao outro, por 
calcular que alguém pudesse estar precisando de alguma ajuda. 
E divisando, muito mal, pelos retrovisores, quase inúteis, o que 
seria uma moça, toda vestida de branco, mais aparentando uma 
nuvem que tivesse baixado em meio a um denso aguaceiro que 
deixava o ar todo fosco. Ela estava do lado fora do seu veículo, 
em meio à chuva, dando a entender que não sabia o que fazer. 
Ele sentiu que o seu discernimento funcionou. Era desses car-
ros utilitários grandes, pesados. Ela estava sozinha. Ele, não se 
importando com a chuva, que mais parecia uma cachoeira que 
despencava dos céus aos borbotões, e que impedia de se ver as 
coisas no seu detalhe, foi se aproximando com dado cuidado 
para não escorregar em meio a grossa lama. Na medida em que 
chegava mais perto da moça, reparou que estava toda ensopada 
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e o vestido branco, de leve tecido, estava todo grudado no seu 
corpo, com os seus cabelos, esparramados e colados em seu 
rosto, como que escoando pelos seus delicados ombros. Ela 
dava a entender que não sabia o que fazer naquela situação.

– Olá, boa tarde! Obrigada pela gentileza de parar – foi lhe 
dizendo ela, na medida em que ele se aproximava, e que podia 
ouvi-la, parecendo um tanto assustada, ofegante, tomando ar 
após cada palavra que conseguia dizer –, acho que o pneu de trás, 

direito, estourou. Eu ouvi algo parecido com um estalo. E o carro 

começou a dançar.

Ele se aproximou mais do carro, com a mão nele se 
apoiando, pois o chão, enlameado, dificultava até mesmo o 
ato de se andar.

– Olá, nada há a agradecer. Boa tarde! Ainda bem que você 

fez isso – foi lhe dizendo ele –, em meio a essa intensa chuva que 

dá ares de se intensificar.

Ele, com água escoando pelo rosto e encharcando-lhe as 
roupas, examinando o carro, do lado direito em que estavam, 
logo viu que o pneu traseiro, daquele mesmo lado, estava mesmo 
estourado, com algumas partes saindo do aro.

– Eu me chamo Clara. Dentro das circunstâncias, de qualquer 

modo, foi um prazer conhecê-lo.

– E eu, Horácio. E também é-me um prazer conhecê-la.

– O que podemos fazer, Horácio?

– Acho que nada. O macaco para levantar o carro, que é pesado, 

e que permitiria trocarmos a roda, vai afundar, e vai ser incapaz de 

movê-lo sequer um milímetro para cima.

– Então qual seria a nossa opção?

– Vou levá-la até à sua casa, e deixemos para depois o que se 

tem que fazer. Acho que teremos que aguardar até amanhã. A chuva, 

pelo jeito, não dará tréguas. Irá pela noite adentro.

– É isso. Nada a fazer agora. Estamos, os dois, encharcados 

até a alma.
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– Onde você mora?... Por aqui?...

– Sou filha de Claudio Miller e Lavinia de Conti. Estou lá.

– Conheço-os, claro, somos vizinhos. Sou filho de Francisco 

Guimarães e de Aurelia Dall’A. Levo você até lá. E amanhã resolve-

mos essa história.

– Ótimo! Sim. Conheço a sua mãe, claro, Aurelia Dall’A, a 

lírica. Somos vizinhos. E nem sabíamos. Ficamos conhecidos por um 

acaso, debaixo do maior temporal.

– Concordo. Coisas do destino, Clara. As coisas acontecem e 

nem sabemos o porquê de nada. Vamos? Senão estaremos sob o risco 

de apanharmos um resfriado.

– Vamos molhar tudo.

– Não importa isso. Vamos!

Eles entraram no carro e Horácio não pôde acreditar no 
que o poeta dizia sobre o pouco, ou quase nada, que se mostra, 
e que tudo diz sob a beleza que se oculta. Em Clara, ao seu lado? 
Inacreditável. Nela, estava o tudo o que se mostrava e que re-
velava o tudo que nada estava oculto. Nenhum enigma. Nada 
de véu a ser levantado. Oh! Ovídio! Aqui é tudo o contrário! 
Não há fuga pelos bosques. Nenhum desejo de ausência. Era 
a presença da beleza em toda a sua excelsa forma. A escultura 
pura feita pelo cinzel de um deus escultor.

– Você não vai acreditar.

– Não vou acreditar em que?

– Quase que essa coincidência se deu há uns tempos atrás.

– Como assim. Há uns tempos atrás.

– Digo quase por duas razões. Uma, porque você poderia não 

ter estado lá. Outra, porque não fui, por um triz, e não sei a razão. 

Essas coisas inexplicáveis.. 

– Lá? Confesso que não entendi.

– Na sua própria casa, onde acontecem, de quando em quando, 

alguns saraus musicais patrocinados por sua mãe.

– Estou estático. E mudo.
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– E há mais coisas, nesse mundo cheio de inesperados, cheios 

de voltas que nada a não ser o destino pode explicar. Somos vizinhos 

e não é apenas aqui. Estou descobrindo isso agora. No meio desse 

temporal, quando você disse que é filho de Aurelia, a lírica.

– Confesso-lhe que começo a ficar em um estado que jamais 

senti em toda a minha vida.

– A minha casa, em São Paulo, é muito perto da sua. Quase 

que vemos uma da outra. Devemos nos ter passado um pelo outro 

algumas vezes, desde meninos, ou adolescência. E nem nos vimos, 

como agora.

– Confesso-lhe a minha incredulidade. A chuva. O seu carro 

atolado. A minha parada.

– Há algumas explicações. As coisas não são assim, digamos, 

tão ao acaso.

– Por que razão você diz isso?

– Logo no começo de minha adolescência, fui estudar piano na 

Europa, por sugestão dos meus professores daqui, e o fiz sempre sob 

a orientação do meu avô, Federico de Conti, excepcional professor de 

piano, considerado um formador de geniais intérpretes, ensina como 

hobby; mas o faz para alunos com talento reconhecido, escolhidos a 

dedo por ele. Nisso, é muito exigente.

– Eu o conheço de muitas histórias que contam sobre a genia-

lidade dele, como pianista e como professor. E, com todo o respeito, 

sobre as suas idiossincrasias. O que importa muito pouco, minha 

amiga, dado que muito se exagera nesse mundo da arte, como você 

bem o sabe, para o bem e para o mal. Não deve ter sido fácil para você.

– Não foi e não é fácil. Com sinceridade, não posso deixar de 

concordar com você. Esse desejo de perfeição. Não sei de onde ele vem. 

Sempre achamos que não alcançamos o ponto mais alto. Às vezes me 

bate uma incontornável vontade de vir para cá, livre e isolada, apartada 

do mundo, a sós com o meu piano, tocando-o com a alma solta, sem 

o olhar crítico de ninguém, como se ele fosse um brinquedo, jogando 

música pela noite afora, fazendo eco com os pássaros noturnos; e ficar 
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por esses espaços, por essa atmosfera, por esse sol, por esse céu aberto 

e azul, por essa luz, por essa floresta que nos separa e que nos une, 

sem o saber, liberta daqueles invernos cinzentos, monótonos, que são 

amigos da solidão, e que parecem não terem fim. Sabia você, Horácio, 

que aqui, em meio a essas árvores que enfeitam esse caminho, agora 

batido pelas gotas pesadas dessa chuva, há uma linda fonte? – Horácio, 
que tinha uma aguçada sensibilidade, logo percebeu que Clara 
não era um ser comum. A sua fala nada tinha de um simples 
dizer de palavras, ao contrário, era poética, musical demais para 
não ser diferenciada e admirada, o que lhe acrescentava outras 
dimensões, além de sua beleza que não fazia questão nenhuma 
de se ocultar dos olhos de ninguém.

– Confesso-lhe que nunca passei por aqui. Fonte? Que fonte? 

Aqui?

– A Fonte dos Narcisos.

– A... Fonte... dos Narcisos... – Horácio repetia isso algumas 
vezes, por pouco não soletrando silaba a sílaba, como se ga-
guejasse, e alongando a expressão de cada palavra, tal era a sua 
incredulidade, tanto por desconhecer tal fonte, logo ali, de tal 
modo tão debaixo de suas barbas, quanto por tal dito vir logo 
do jeito direto que veio, na lata, de Clara que, pelo que ela disse, 
quase não vinha por aqui, o que o fez, após estar recomposto da 
surpresa, lhe dizer: – Desculpe-me o silêncio e a repetição boba. É 

que estou estupefato com essa história de uma fonte que desconhecia, 

e mais, uma fonte que você chama de Fonte dos Narcisos, é muito 

desligamento das coisas para não ter dado com isso.

– Meu amigo, adorei a sua sinceridade. Ser verdadeiro é 

muito bom.

– Todavia, amiguinha, uma outra coisa acendeu a minha 

curiosidade.

– Qual seria essa coisa?

– Essa história de jogar música pela noite afora, fazendo eco 

com os pássaros noturnos.
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– O que tem isso?

– O caso é que eu também faço isso. Eu e o meu piano, sozinho. 

E há mais coisas.

– O que mais?

– Agora entendi de onde provinham sons de um piano longín-

quo, tudo muito indefinido, algo como uma brisa musical leve, sem 

uma direção aparente. Confesso-lhe que ouvia. É aquele indefinido que 

nos abarca, e isso nós sentimos, e que parece vir de todos os lados. E 

não era sempre. Havia noites em que acontecia, com alguma raridade, 

e as havia, muito mais comuns, em que tudo era apenas o marulhar 

das folhas das árvores acariciadas pelo vento, ou a plena quietude.

– Então aí há uma doce coincidência – aduziu Clara.
– Qual doce coincidência?

– Eu também ouvia, quando estava por aqui, vozes de um 

piano longínquo, e como você, não sabia de onde pudessem vir. Agora 

acabo por descobrir.

– Eu devia ter ido atrás dos sons. Talvez encontrasse o cami-

nho pelo qual eles iam se fazendo cada vez mais nítidos, numa dada 

direção, que seria, porque agora sei, esse caminho entre as árvores 

e que termina em sua casa. Imagine alguém, na noite, como que 

perdido, em meio a uma floresta, tentando descobrir de onde vinha 

uma música que ninguém, a não ser ele, estava sentindo no ar. Não é 

nem ouvir. É sentir. E que respondesse a alguém que, por um acaso, o 

encontrasse, e que lhe perguntasse o que estaria fazendo ali, naquela 

hora noturna, e que a esse alguém falasse que estava a procura de 

uma música que não se ouvia?

– Eu imagino que esse alguém o tomaria por louco. Talvez 

nós, que ouvimos música sem saber de onde viria somos isso mesmo, 

meu caro Horácio.

– Não há como não concordar. Acontece que Rafael me teria 

aconselhado a ir atrás da origem dessa música.

– Quem é Rafael?
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– Rafael é um monge, é um mestre consumado no órgão. Foi ele 

que me ensinou alguns dos muitos segredos desse difícil instrumento. 

Creio que não aprendi tudo. Claro que ele também é um excepcional 

pianista. Estou sempre entre o órgão e o piano. Há atmosferas musicais 

que nada a não ser o órgão pode criar. Ocorre que o piano é muito 

forte na minha vida, desde a infância e adolescência.

– Confesso que nem tento chegar perto de um órgão. É muito 

complexo. E põe complexidade nisso. É uma infinidade de timbres, 

ou de suas combinações, cujas sutis diferenças escapam para aqueles 

que não têm ouvidos muito sensíveis para captá-las. Além disso, o 

acesso a um órgão, como tal, como deve ser, é muito complicado. O 

que não deve ser o seu caso, pelo que você mesmo diz. 

– Nós costumamos tocar juntos, revezando, ora eu, ora ele, 

algumas peças, no órgão da igreja do mosteiro dele, no Rio de Janeiro, 

quando isso é possível pelas rígidas regras de lá. Acontece em dadas 

sextas-feiras. Saio de lá com a alma renovada.

– Imagino o grau de leveza em que você fica quando sai dessas 

suas audições exclusivas.

Nem bem Clara acabou de falar isso, eles chegaram à 
casa dela, justo em frente à escadaria de uma grande varanda, 
depois de uma manobra que Horácio deu em seu carro, muito 
devagar, em volta de um grande de canteiro de flores que tei-
mava em não perder a beleza do seu colorido, mesmo debaixo 
de uma chuva que não dava tréguas. A tarde, um tanto opaca, 
ia, aos poucos, sendo amortecida na sua luminosidade, dando 
sinais de estar anunciando a noite que devagar ia chegando.

– Justo em sua casa, minha querida.

– Não sei o quanto lhe agradecer. Talvez aos céus. Não sei. 

Pelas coincidências.

– Faço minhas as suas palavras.

Eles se deram beijinhos e ela abriu a porta do carro sempre 
com os olhos postos nele e demorou um pouco a sair.

– Não gosto de despedidas.
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– Nem eu.

– Espero você amanhã à noitinha para uma audição nossa. 

Exclusiva.

– Virei com certeza.

– A lua estará linda nos céus. E enfeitará tudo.

– Amanhã virei ao som de alguma música que agora sei de 

onde vem.

– A porta, quando estou aqui, fica sempre aberta. Os da casa 

sabem disso. É para a música sair pelos ares.

Ela, rápida, saiu toda molhada, em meio à chuva, fechou 
a porta do carro e subiu correndo as escadarias da varanda.

Horácio deu partida no veículo e saiu com gestos auto-
máticos e a cabeça em meio a um vórtice de pensamentos, e a 
alma transbordando de emoções.

Ia por um caminho, onde tinha uma fonte, chamada de 
Fonte dos Narcisos. Incrível! Um caminho entre aquelas árvo-
res, aberto ao céu, que podia ser visto  entre as suas copas, e de 
onde caiam pesadas gotas de chuva. É fantástico como jamais 
tivera a simples curiosidade de percorrê-lo a pé, em meio às 
suas sombras, que deviam ser gostosas, cheias de frescor e es-
sências que o inundavam. A lua. Amanhã. Meus Deus! Como 
ele era tão desligado! Como seria aquele caminho sob o luar? 
Clara falou em lua... A noite iria chegar. E com ela viriam sons 
distantes que agora ele sabia de onde vinham?... A noite. Como 
seria ela fechando aquele dia que mais parecia uma fantasia? 
Tudo não estaria dominado por uma impenetrável escuridão?

Horácio chegou à sua casa onde, todo ensopado, entrou, 
depois de estacionar o carro. Tomou um reparador banho 
quente, botou uma roupa leve e sentou-se ao piano, alisando 
a cobertura do telhado, mais contemplativo do que com uma 
determinada vontade de abri-lo para tocar qualquer música 
para encher aquele ar da sala, e o mundo lá fora, com a beleza 
da sua sonoridade. Talvez quisesse mais ouvir do que tocar. 
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A chuva emitia vagos sinais de que estaria diminuindo 
de intensidade. Havia uma luminosidade opaca que cobria o 
céu e deixava a impressão de invadir tudo. E a atmosfera ia se 
tornando como que fluorescente. Era a lua que ia, sem pressa, 
subindo no horizonte, e imperando nos céus límpidos, acima da 
camada de nuvens, espalhando a sua luz alvacenta que inundava 
o espaço de uma transluzente brancura. Até mesmo começava 
a se ver, não muito nítido, o limite das árvores que estavam 
quietas, sem nenhum vento que as incomodassem.

Horácio acabou por abrir o teclado, e ficou alisando as 
teclas. Levantou-se num repente e foi até uma estante e de lá 
tirou a “velha” partitura de Harmonias da Tarde de Liszt, aquela 
em que conheceu essa música, que a amou de supetão, sem saber 
o porquê, que o compositor colocou em um conjunto de outras 
obras que ele, Liszt, chamou de Estudos Transcendentais, que 
passou por fases de criação, e que a ela, ele, Horácio, se apegou: 
a edição de trabalho de Alfred Cortot. E não foi pouco que a 
estudou, ou ralou. Ele achava estranho esse seu querer usar 
uma particular edição de uma determinada partitura, quando 
era o caso, quando não tinha firmeza sobre se poderia tocar 
uma música qualquer de cor, em sua totalidade interpretativa, 
que não é fácil de se alcançar, com a confiança que deve ter 
aquele que se intitula intérprete. A partitura de estudo, aquela 
que parece conter todo um sofrimento, se assim pudesse ser 
chamado, uma ânsia de chegar à perfeição, ao total domínio 
da música ali representada por um conjunto de símbolos gráfi-
cos; aquela em que um sutil relance do olhar tira uma possível 
dúvida; aquela da qual se conhece os labirintos; aquela em que 
um simples toque da visão, de soslaio, rápido como o raio, sabe 
onde está uma passagem, um compasso, um acorde, e mesmo 
uma simples nota solta, uma notinha, ou um pontinho; aquela 
que ele rabiscou, e com que “brigou”, anotou – essa é a partitura. 
Outra não o seria. Perder essa tal aí trabalhada com tanto ardor? 
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Seria, isso sim, um novo começo de tudo. Uma calamidade! 
Um Deus nos acuda! Exagero? Quem há de?...

Colocou-a no suporte e a música das harmonias transcen-
dentais de Liszt encheram a sala e aqueles espaços embaciados 
da tarde que logo abrigaria a noite.



XXIII

A noite estava linda. A lua plena havia subido no horizon-
te como que dizendo que o dia não iria terminar com a sua luz, 
substituindo aquela do sol. A chuva do dia anterior havia lavado 
o ar. A sua pureza era a do diamante hialino puro, sem mácula. 
E um frescor, atravessado por essências noturnas, chegava até 
ele, quando, no limiar da escadaria que levava à varanda de sua 
casa, parou, antes de caminhar, para contemplar o horizonte 
cheio de luz transluzente. Resolveu ir a pé, até lá onde deixara 
Clara, na tarde anterior, andando, por um pedaço de campo 
aberto, até o limite da floresta onde se iniciava o tal caminho, 
entre grandes árvores, que, sem saber o porquê, desconhecia, e 
que, para sua total surpresa, guardava o segredo de uma Fonte 
dos Narcisos sobre a qual nunca ouvira falar. Que total desli-
gamento, o seu! Como teria sido possível isso?! Nem mesmo 
veio-lhe alguma luz na consciência, alguma ideia, qualquer 
ponta de curiosidade, de querer saber de onde provinham 
aqueles difusos sons de um piano longínquo que, de quando em 
vez, ele ouvia, estando perambulando pelas adjacências de sua 
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residência de campo, admirando a beleza e a quietude noturna 
de algum dia, quando por ali estava, fugindo do burburinho da 
cidade grande, isolado, a maioria das vezes solitário, nada lhe 
fazendo companhia, a não ser o seu fiel piano. Ele mesmo, do 
qual fazia jorrar música, que ganhava os bucólicos espaços lá 
de fora, e que, quem sabe, algumas vezes, se encontrava com 
aquela outra música, a que vinha daquele outro desconhecido 
lado de lá. Como lhe teria sido possível tanta distração? Tanta 
suspensão, alheação, em relação ao mundo que lhe cercava, 
justo em um dos lugares de que mais gostava de estar? O fato 
é que aconteceu. Fazer o que? O lamento é inútil. As coisas 
se fizeram como se fizeram, cheias de acaso, ou numa trama 
misteriosa do destino, de um modo muito natural, completas, 
e libertas do campo das vontades. E ele se confessava que tudo 
lhe foi muito extasiante. Quem, em sã consciência, não se em-
briagaria de ter conhecido Clara na totalidade de sua beleza, 
não oculta. E mais, de tê-la conhecido como o foi. As quase 
coincidências passadas se fizeram realidade presente. Tudo 
sem nenhuma explicação. Era-lhe evidente o estranho estado 
pelo qual passava sua alma.

Entrou no caminho da floresta. Não podia entender o 
porquê de uma simples curiosidade não o ter feito, algum dia, 
mover-se, para conhecê-lo. Precisou-se de um ato de fortuna, 
aquele imprevisto encontro com Clara, sob um temporal, ao 
lado do seu carro atolado, sem saber o que fazer. E, então, 
extasiado, sob os encantos da sua beleza, conduzindo-a até à 
sua casa, toda ensopada, passou, pela primeira vez, por ele, o 
desconhecido caminho que guardava um segredo. Para ele, 
Horácio, não para ela. Por que isso?

Ia vagaroso e meditativo, pisando no macio tapete de 
folhas caídas, ainda úmidas, que se espalhavam pelo chão, rece-
bendo de frente os tênues raios da lua que ia subindo no céu cujos 
raios transpassavam os espaços entre os troncos das árvores. 
Procurava à esquerda e à direita algum lugar diferente que lhe 
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revelasse alguma pista, incerta que fosse, de onde poderia sair 
alguma trilha que pudesse conduzir alguém para algum local 
dentro da floresta. Nada divisava, mesmo andando sem pressa 
e com o olhar atento. Via, sob o intenso luar que caia de cima, 
exalando seus perfumes e seus tons de cores esmaecidas, flores 
multicoloridas de um lado e de outro. A única coisa destoante 
que notou foram duas árvores maiores de um lado e de outro, 
num local em que ele calculou ser, mais ou menos, em meio 
à distância que vencera entre as duas entradas, ao vê-las, ao 
longe, em meio aquela luz difusa e forte que o luar espalhava 
do lado de fora da mata.

A partir desse ponto, começou a ouvir, longe, os sons 
de um piano. Não dava para distinguir a música. Isso foi sendo 
possível na medida dos seus passos em direção àquele clarão 
que lhe inundava a entrada da floresta que dava para a casa de 
Clara. Como ele iria notar, ao sair do meio das árvores, dife-
rente do que era do lado oposto, aquele da sua casa, não havia 
nenhum campo aberto. Havia um jardim, com um grande 
canteiro circular no meio, tudo tomado por plantas exuberan-
tes, com enormes folhas, como se fossem adrede recortadas, 
entre as quais pendiam uma profusão de lírios brancos que, ao 
refletirem o luar, pareciam saudar, curvando-se, aqueles que ali 
entravam. Elas devolviam aos céus a luz difusa que acolhiam do 
alto, aumentando o efeito de fosforescência daquele ar noturno, 
dominado por uma atmosfera límpida. Ele imaginava que teria 
contornado esse canteiro central no sentido anti-horário para 
deixar Clara ao pé das escadarias. Não dava para se ver nada 
ali, debaixo daquela chuvarada que embaçava tudo e que lhe 
tirou a oportunidade de admirar um belo jardim.

Não era o caso daquele agora deslumbrante, cheio de 
uma luz que enchia o espaço com delicadeza e magia, fora do 
comum das noites que conhecia naqueles recantos, apartados 
do mundo, em que a pouca luminosidade, nas noites em que 
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a lua está ausente, nos põe debaixo da beleza indescritível da 
Via Láctea, pródiga, derramando, nos céus, as estrelas que 
brilham desde o infinito. Havia, com certeza, algo de muito 
especial naquele espaço. Sua cabeça girava e girava e aturdida 
procurava um fio de Ariadne no labirinto de seus pensamen-
tos... Até que... No milagroso instante, na velocidade de um 
relâmpago, como se entrasse em um estado de poesia, ele deu 
com a coisa! Ah! Distraído Horácio! Que pena! Por que não 
ter sacado isso?... Vai se saber... Tonto!... Ambas as suas casas, 
a dela e a dele, estavam em clareiras de uma mesma grande e 
exuberante floresta! Ah! Que bela coincidência! Por que não 
ter dado, antes, com tal fato? Tanta evidência desprezada. Uma 
mesma floresta os separava. E, ao mesmo tempo, os unia. E o 
fazia por um caminho... Um caminho que guardava um segre-
do... Oh! Pobre Horácio!...  Mas... 

Cuida do tempo presente! Ele escoa rápido! É vento que 
se vai. Presta a atenção homem! Deixa isso para lá! Cuida dos 
seus passos! Distraído! Há uma música e um perfume no ar.

Então ele começou a distinguir nítida uma das peças das 
Consolações de Liszt. Bem, pensou ele, como se falasse para si 
mesmo, ela disse que a porta estaria aberta, entendendo que 
se poderia entrar. E ele o fazia ao som da Segunda Consolação.

Ela tocava de costas para a porta da ampla sala. Estava 
vestida de um branco imaculado, com um sensual decote que 
chegava até abaixo da sua cintura; o piano estando ao lado de 
uma bonita escadaria, toda de madeira, muito parecida com 
aquela da sua casa, não se arriscando muito a se dizer que teria 
sido o mesmo arquiteto, numa bela marcenaria, que estivesse 
por trás das duas. O estilo, as duas alas em que se abriam, de-
pois de um patamar intermediário, em suaves curvaturas, para 
se atingir o mezanino, no andar superior, onde ficava a parte 
íntima da casa, o corrimão, enfim, todos os detalhes davam 
a entender que por trás de ambas estaria uma mesma mente 
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criadora. E o fato de o piano estar com o teclado virado para 
a porta de entrada, indicava um arranjo adrede para se ter ali 
audições, colocando-se cadeiras em volta e de modo que os 
ouvintes pudessem ter a total visibilidade do concertista e de 
sua arte no teclado.

Assim, ela não o viu entrar, em silêncio, como que pi-
sando em alguma nuvem. E como tudo entre eles transbordou 
para os lados de uma rara atmosfera de intimidade, inexpli-
cável, não sem agitar o coração de Horácio, que se enlevou, 
na rapidez de um raio, com a beleza de Clara, ele, como se há 
muito a conhecesse, puxou uma cadeira próxima, e sentou-se 
ao lado do piano e ficou a contemplá-la como se toda aquela 
musicalidade das Consolações saísse de sua alma, vibrasse toda a 
sala, e saísse para o ar da lua lá fora. O mágico de tudo aquilo, 
para Horácio, era que tudo acontecera em um diminuto espa-
ço de tempo. Algo que não se mede pelo pêndulo do relógio. 
Tempo imaterial. Tudo se passara, na noite anterior, entre o 
local em que se encontraram, em meio à chuva, ela um tanto 
atônita, sem saber o que fazer, e o momento em que chegou à 
sua casa, e subiu correndo as escadarias da varanda, depois de 
convidá-lo para aquela audição que ela chamou de exclusiva.

Ela concluiu as Consolações e, numa coincidência, que em 
nada surpreendeu Horácio, que na noite anterior as tocara, em 
sua casa, atacou as Harmonias da Tarde. Ali acontecia alguma 
trama do destino que armava a sua enigmática rede de coinci-
dências. Sentir-se surpreendido por mais o que? Deixar-se ser 
levado por essa corrente paradisíaca em que estava envolto. Algo 
que o fazia voltar no tempo, para os tenros anos da inocência, 
nos braços da música.

Ela terminou aquela peça, sob os aplausos dele, que ca-
minhou até ela, que se levantou com os olhos fixos nele e um 
largo sorriso no rosto. Eles, então, trocaram beijinhos.

– Seja benvindo, meu querido. É uma alegria tê-lo aqui.
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– Nunca as ouvi tocadas assim.

– Depois da música – atalhou ela –, nada como o ar dessa 

lua, um céu de estrelas ofuscadas, uma floresta e uma fonte cheia de 

magia. Vou levá-lo lá. É o meu refúgio noturno.

Eles, então, começaram a caminhar, devagar, em direção 
à porta.

– Você se refere – disse Horácio –, àquele lugar que você 

chama de a Fonte dos Narcisos?

– Exato! É lá mesmo! É onde ficamos inebriados numa at-

mosfera que parece não ser desse mundo. É estar em um espaço que 

está fora do tempo.

– Você me aguça a curiosidade. Como ter sido tão desligado 

da beleza que possa existir nesse lugar?

– É assim mesmo. Passamos ao largo de muita beleza em meio 

a esse mundo barulhento. Chegamos aqui cheios de ruídos. Eu custo 

a me livrar deles. 

– Ao caminhar por dentre aquelas árvores, mesmo nessa noite 

iluminada, não deu para se perceber nada que pudesse ser alguma 

trilha para qualquer lugar em meio a elas, a não ser um local...

– Qual local? Quem sabe você deu com a coisa.

– É onde, mais ou menos a meio caminho entre as entradas 

da mata, há duas árvores mais altas, ou aparentam sê-lo. Não dá 

para se afirmar nada mesmo debaixo desse intenso luar. Talvez de 

dia fique mais visível.

– Sim. É ali mesmo. A trilha que nos leva à Fonte dos Narcisos 

fica à esquerda de quem caminha daqui para a sua casa. – O que 
fez Horácio rir.

– Bem, dessa vez eu posso não me achar tão desligado.

– Não há nenhum mal em ser desligado. Não deixa de fazer 

algum bem à nossa alma, nesses tempos tão estranhos – acrescentou 
ela sorrindo.

E eles então chegaram ao pé da escadaria da varanda 
e foram, debaixo do intenso luar, contornando o jardim, e 
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tomando a direção do caminho que iria levá-los até à Fonte 
dos Narcisos. 

Quase que mediam os passos. Iam muito compassados, 
em um diálogo cheio de grandes pausas, admirando aquela 
noite esplendorosa, com o seu céu luzidio, e o seu ar cheio de 
um frescor que trazia uma mistura de essências de flores. Clara, 
às vezes, se dava ao luxo, sob a admiração de Horácio, de ficar 
procurando estrelas que conseguiam furar o bloqueio da forte 
luminosidade que a lua espalhava sobre a natureza.

Assim eles iam, comentando sobre a música, sobre a sua 
crise e seus impasses, depois da riqueza criativa da época do 
romantismo. 

– Será que chegamos a um fim? – Indagou Horácio.
– Não acredito nessas histórias de fins. Há a continuidade da 

vida. Há a necessidade que temos de contemplar o belo, sem o qual a 

existência fica insípida. Haveremos sempre de admirar os grandes 

mestres da música com cujas obras nos enlevamos. Assim como conti-

nuamos a admirar os grandes clássicos das artes plásticas, da poesia, 

da literatura. Eles expressaram aquilo que é universal e permanente 

em nossas almas, o belo imperecível em nós. É estranho. – Clara 
pronunciou essas últimas palavras muito devagar, como se 
pusesse uma longa reticência ao final de sua fala.

– O que é estranho? – Indagou Horácio com um ar mais 
reticente ainda.

– Porque esse ligeiro rasgo de pessimismo? Você não me parece 

ser dado a pessimismos.

– Decorre dos meus diálogos com Rafael sobre esse mundo 

do presente.

– Há aí algum mistério. Não acha? Você mesmo me disse que 

sai de seus diálogos com Rafael com a alma renovada.

– Sim. É assim quando saio de lá, do mosteiro, depois das 

orações das Vésperas, que assisto, e que põem um ponto final às 

nossas audições exclusivas de música. Nessas orações, o órgão é usado. 
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Acompanha os cantos gregorianos. Não saio de lá sempre assim, com 

a alma restaurada. Há dias em que os nossos diálogos vão noite a 

dentro, sem música nenhuma, falando sobre as coisas desse mundo, 

além do que eles lá, os monges, chamam de Completas, contra todas 

as regras de silêncio monacal.

– Calculo que você precisa mesmo é de música, meu querido 

Horácio.

– Como essa que você faz, minha querida Clara. Você faz 

música com a alma. É uma pena que a voz do seu piano não me 

tenha atingido antes.

– As coisas acontecem quando têm que acontecer.

Nesse vago espaço de tempo, em que o pêndulo do re-
lógio dava a entender que oscilava mais devagar que o normal 
da realidade da vida que corre célere, eles chegaram ao ponto 
do caminho em que havia duas enormes árvores.

– Creio que chegamos ao local das duas grandes árvores. – 
Afirmou Horácio olhando para o alto.

– Sim. É isso mesmo. Você acertou. Quase que venho aqui de 

olhos fechados, calculando o tempo com o ritmo dos meus passos, 

ou então sentindo no ar a fragrância embriagadora dos narcisos 

próximos – respondeu-lhe Clara.
– Posso calcular as quantas vezes que você veio aqui. E agora 

acaba de acender a chama da minha curiosidade.

– Qual curiosidade?

– Saber por que divina coincidência você descobriu essa fonte 

escondida aqui.

– Perambulando por essa mata exuberante, incrível intocada, 

como se assim fosse por milênios desde que surgiu não se sabe quando 

nem o porquê. E aqui venho desde os tempos da adolescência, quando 

adquiri consciência da beleza desse lugar. Assim levada por qualquer 

impulso de sonho. Algo que fosse uma busca ancestral. Não sei expli-

car por que isso aconteceu. Não existia nenhuma trilha daqui até lá. 

O acaso me levou a primeira vez. E tenho a impressão que me leva 
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sempre. É claro que de tanto ir e vir, fiz uma vereda com os meus 

próprios pés. Agora basta segui-la. Sou capaz de o fazer até nas noites 

fechadas. A primeira vez, há tempos, posso ter ido pelo aumento da 

sensação das essências que estão no ar. Os perfumes dos narcisos. É 

claro que nunca falei com ninguém sobre essa fonte. Nem sobre o 

nome que lhe dei. É um segredo que quis guardar comigo. Não sei 

a razão. Também não sei por que lhe falo sobre isso. Acho que tudo 

o que está acontecendo é pela magia do acaso. – Aqui ela fez uma 
emotiva pausa que deixou Horácio paralisado. – E da música.

– Confesso que esse presente me tira desse chão. Inexplicável. 

E me eleva em meio a essa luz. 

–  O mesmo se dá comigo. Há coisas que permanecem como 

um enigma. Revelo que gosto que assim seja. Vamo-nos, querido 

Horácio. A senda está escondida pelo grosso tronco daquela árvore 

ali. A fonte não é muito longe daqui. Com essa lua no alto vamos 

caminhar fácil até lá. É um caminho florido.

– Então vamos, minha querida, aguardo os seus passos, confesso 

que mal posso conter a emoção de conhecer esse seu segredo.

– Vamos.

Eles entraram pelo lado da árvore que estava à esquerda 
do caminho no sentido que levava da casa de Clara para a casa 
de Horácio.

Quando lá chegaram, Horácio mal podia conter a emoção. 
Paralisaram-se na borda de uma clareira onde um pequeno 
lago deitava-se sob o céu. Clara logo lhe mostrou os narcisos 
que enfeitavam, curvados, as suas margens tomadas por uma 
grama finíssima, algo como um tapete. Devolviam o branco e o 
amarelo de suas pétalas, refletidos na superfície espelho d’água, 
para o alto, competindo com o esplendor do luar. E exalavam 
as suas essências inebriantes para os ares.

– Inacreditável! – Balbuciou ele –.Palavras para descrever 

isso? Confesso-lhe, amiga, não as tenho. Um grande poeta seria capaz 

desse feito. Quem sou eu para ousá-lo?
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– Sinta a essência embriagadora deles. Dos narcisos. Respire 

fundo. E saiamos do mundo meu querido.

E o mais inacreditável estava na iminência de acontecer. 
Horácio foi possuído por uma gagueira. Os seus olhos não 
acreditaram no que viam.

Clara despiu-se. Com um incrível erotismo, devagar foi 
retirando o seu vestido branco, graciosa e leve, pela cabeça, 
jogando-o ao chão, espalhando os seus cabelos pelos ombros. 
Também se descalçou. Tudo sem olhar para um Horácio absorto 
como se estivesse sob os domínios dos perfumes daquelas flores. 
Os narcisos. E o seu corpo, como que em um sonho, encoberto 
por um véu etéreo de luz, mostrou-se inteiro, diante de seus 
olhos. E ela, rápida, antes que lhe desse tempo de admirá-lo, deu 
rápidos e firmes passos em direção ao lago e nele mergulhou.

– O que espera você, Horácio? – Falou ela subindo à superfí-
cie. – Aqui não há nenhuma película de água proibidora a nos sepa-

rar. Aqui não há morte, há amor. Aqui, nenhum beijo nos é negado, 

aqui somos Eros e Psiqué. Narciso apenas nos extasia. Aqui pode se 

cumprir a unidade primeira do todo, sob esse cosmos que nos cerca.

O que mais esperava ele? Livrou-se de suas roupas, lan-
çando-as ao chão, descalçou-se, como ela o fizera, e mergulhou 
naquelas águas. E os seus corpos envolveram-se em volutas múl-
tiplas, vórtices e mais vórtices, vertigens. E os narcisos puderam 
admirar o que ao seu irmão ancestral foi negado. As doçuras do 
amor. As delícias que restauram a unidade primeva perdida, numa 
união que expressa o desejo de imortalidade do ser no mundo.

Você é o oceano imenso e poderoso. E eu sou um barco frágil 

e oscilante. Minhas velas são os meus sonhos e os ventos são os meus 

mestres. E assim sou levado sem saber onde a gozar o gozo do seu 

sal. Ei! Você aí! Escondido entre as vagas. Diga-me! De onde vêm os 

sonhos? Quem entende a voz dos ventos? Só uma coisa eu sei. No seu 

amor, na sua pele, deixo o molhado da minha boca. Nas flutuações 



172 | Dafne

do seu ventre e no doce bico dos seus seios, no cavado das suas ondas 

e nas cristas dos seus delírios, deixo um grito – um rugido que abafa 

a luz do sol e faz tremer o sedento azul das suas águas.

Queria que essa flor te visse nos teus olhos negros na sua cor. 

Queria que essa flor te visse nos teus lábios vermelhos desse ardor. 

Queria que essa flor te visse no jardim gélido. Ah! Tremor! Queria 

que essa flor te visse no teu beijo eu tonto de terror. Queria que essa 

flor me visse no teu corpo sem nada! Despudor!

Eles saíram daquelas águas tépidas, então calmas, sem 
aqueles enlouquecidos vórtices do amor, passando entre as 
flores, e nas margens macias do pequeno lago, que refletia um 
céu fluorescente, vestiram-se com as roupas que se colaram 
em seus corpos molhados, e calçaram-se, sob o intenso luar 
que inundava, com a sua beleza, aquela clareira tomada pelos 
perfumes inebriantes dos narcisos.

Foi Clara que tomou a iniciativa pegando na mão de 
Horácio.

– Vamo-nos que a lua daqui a pouco começa a cair no horizonte 

do ocidente mergulhando o seu corpo no oceano, e dando lugar ao 

seu eterno amante que nunca a envolveu em seus braços.

– Vamo-nos. Ainda bem que eu não sou o sol.

Clara sorriu-lhe e puxou-o para que tomassem a pequena 
vereda florida de volta ao lugar de onde partiram naquele amplo 
caminho da floresta que os ligaria na ausência e na presença 
do amor. 

Lá, admirando, ébrio, o brilho dos olhos de Clara, ele 
segurou, delicado, com as suas duas mãos as duas mãos dela, 
e iluminados por aquele rasgo de céu claro entre as árvores, 
estando Clara meio curvada para trás, e sorrindo, depois de 
dar-lhe um beijo, disse a Horácio:

– Amanhã, sou eu que quero ouvi-lo.
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– Sim. Na minha casa. A porta estará aberta. Como sempre. 

É entrar. E mais nada. Os da casa sabem disso.

– Com certeza estarei lá.

– E mais.

– O que mais?

– Quero ouvi-la tocando duas músicas de Schumann que me 

são caras, desde os tempos de criança.

– Quais?

– A Kreisleriana e os Estudos Sinfônicos.

– Será um prazer.

Eles trocaram beijinhos de despedida. E cada um tomou 
o sentido de suas casas.

A cabeça de Horácio era um pleno vórtice. Ele caminha-
va, como se fosse um autômato, mirando o alto das árvores. 
Como podia ele entender que pudesse acontecer tanta coisa 
em tão pouco tempo? Que tempo seria esse? O tempo do que 
nomeamos de tempo da realidade? Não. Não seria. Passado 
e presente, num repente mágico, transmudaram-se em uma 
única coisa que ele não sabia explicar.

Que esse momento seja. Seja todo – meu e teu. Somente – de 

nós dois.

O esquecimento do mundo e do tempo. Que esse momento seja. 

De um apagar de tudo – desse todo... Desse todo que não fala, Mudo 

e silencioso como lágrimas recolhidas. E que o nosso gozo nunca 

venha – e seja sempre ausente. E pertença, pela eternidade, a esse 

perfume do teu corpo. E que assim seja – em oração. Vamos suplicar 

aos céus, Pelo resto de nossos dias.



XXIV

Horácio estava sentado, contemplativo, diante do seu 
piano, colocado em um canto da sala, ao lado direito da escada, 
tendo a sua cauda estendida no sentido da sua diagonal maior. 
Quem ali entrasse o viria, não sem antes perscrutar todo um 
bonito ambiente cheio de luz, e de noite, que se irradiavam a 
partir do ambiente externo. Não havia qualquer preocupação 
aparente em colocá-lo de modo que pudesse ser cercado por 
cadeiras para qualquer audição. E isso não era problema, se 
fosse o caso. Sentado ao piano, ele podia contemplar o am-
biente exterior e, meio enviesado, podia ver quem entrasse 
pela porta principal da casa. E o fazia, naquela noite, o que era 
justificável de modo pleno, por tudo que acontecera, não sem 
uma pontinha de ansiedade. 

Ele, como era de costume, primeiro, sentado ao piano, 
deixando o teclado fechado, com as mãos postas em sua tampa, 
e, depois de algum tempo, abri-lo, levantar-se e ir, sem pressa 
nenhuma, apanhar alguma partitura, para colocá-la no seu su-
porte. Após fazê-lo, gostava de ficar alisando as teclas. Acontece 
que, naquela noite, parecia indeciso. Ficou ali paralisado. Uma 
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hesitação que era mais uma inquietude. Ele tentava afastá-la. 
Até que o seu autocontrole funcionou e ele conseguiu superar 
esse estado nada confortável. Ela lhe garantiu que viria. E que 
seria um prazer tocar para ele a Kreisleriana e os Estudos Sin-
fônicos de Schumann. Então, deixando aquela incômoda imo-
bilidade, se decidiu. Ergueu-se, e foi até a prateleira, voltando 
com a partitura dos Prelúdios de Chopin nas mãos. Sentou-se 
e, calmo, a colocou diante de si. E tocou aqueles Prelúdios de 
que mais gostava.

A noite estava como a anterior, aquela da Fonte dos 
Narcisos, que impregnara a sua alma de uma embriagues que 
ele nunca sentira. O que seria esse êxtase jamais experimenta-
do por ele? A verdade era que se lhe tornou impossível negar 
que Clara, seu espírito, seu corpo, sua beleza, o seu fascínio,  
a sua delicadeza, a sua arte, o seu sentido de liberdade, a sua 
impulsão, a sua alegria, o seu amor pela natureza – tudo isso 
se lhe entranhou até os ossos. Deixou-lhe rendido. Talvez ele 
estivesse experimentando dimensões do amor que desconhe-
cesse. Logo ele? Quanta ironia! Era de fazer rir o seu amigo 
Lucas. Que Deus o livrasse de ele, o Barba Ruiva, saber disso! 
Ele, Horácio, que se imaginava o senhor de todos os amores, 
que seria o mestre de todos os sentimentos, ele que dava as 
cartas em todos os jogos de Eros, ele que se julgava entendê-los 
e, pior, dominá-los, ele que conhecia todos os atalhos da arte 
de amar, dono de todos os caminhos das conquistas, algumas 
difíceis, e que, para a glória do seu gozo, acabavam por se curvar 
ao seu charme pessoal, à sua cultura, à sua musicalidade, e a 
poesia que existiam em sua alma e, inegável, acrescido a tudo 
isso, um quase imperceptível rasgo de carência, inconsciente, 
claro, que invariável atrai a alma feminina, sempre desejosa 
de dar proteção a algum desamparo, que se apresentasse belo 
diante de seus olhos. Lucas jogava esse jogo com ele. Nisso, 
eram irmãos gêmeos de espírito. E não era uma coisa recente. 
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Vinha com eles desde muito tempo. Quem sabe, Horácio deu 
com o amor. Ah! Será? E o encontrou do lado contrário ao que 
sempre esteve. Deu com ele, o amor, do lado do amante e não 
do amado. O amado é que é o dono do belo. Ele é o que tem o 
encanto. Quanto ao amante... Sabe-se lá... 

Um frescor de um ar parado, sem nenhum zéfiro a per-
turbar as folhagens das árvores, dava a impressão de que era 
a luminosidade da lua, que subia soberana no céu límpido, é 
que o trazia ao mundo. Uma atmosfera que leva para longe os 
sons e os ruídos dos campos, desde o entardecer. E – por que 
não? – a música que sai de um piano.

Quando Horácio estava no Prelúdio 16 ele percebeu que 
Clara entrou.

Ela puxou uma cadeira próxima e sentou-se ao lado do 
piano, como ele o fizera em sua casa. Quando ele terminou 
aquela peça, ela se levantou aplaudindo-o e se chegou a ele que 
se levantou para que trocassem beijinhos. Ela estava usava um 
lindo vestido de seda branca e que marcava a formosura do 
seu corpo. Tudo estava à mostra. Nada era segredo. O oculto 
estava diante dos olhos.

– Toque mais. Quero ouvi-lo. – Então ela apanhou a cadeira 
onde estava, colocando-a, e se sentando, ao lado de Horácio. – 

Se precisar, eu lhe  abro as partituras.

– Quem sou eu, minha querida, para tocar para você?

– Nada disso! Você foi muito bem nesse Preludio. Eu o adoro.

– Como vou conseguir concentração, envolto nessas fragrâncias 

que exalam de você. Até parece aquelas que nos envolveram ontem 

à noite.

– É claro que passei por lá, antes de vir para cá. É impossível 

eu não ir lá nessas noites tão belas quando estou por aqui.

– Desse jeito, você me derruba. É imperdoável o meu alhea-

mento de ter vindo tanto por aqui, e não ter dado, algum dia, numa 

admirável coincidência, ou trama do destino, de lá ter ido e descoberto 
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essa fonte. E que loucura não seria se justo nesse acaso, lá você esti-

vesse. O mesmo acaso que nos colocou juntos numa noite de chuva.

– O destino tem as suas razões que a nossa razão não alcança, 

meu querido. É inútil querer sabê-las. E o caso é que não estamos aqui 

para falarmos sobre o destino. Estamos aqui para falar pela música.

– Concordo com você, E o que quero tocar para você é uma 

música que me é muito cara.

– Qual é essa música. 

– É o Prelúdio, Fuga e Variação de César Franck.

– Ah! Sim. Aquela que foi composta para o órgão e que você 

e o seu amigo monge Rafael tocam lá no órgão do mosteiro. Se não 

me engano, existe uma versão para o piano escrita por Harold Bauer.

– Exato. Nada mais em você me surpreende, minha querida. 

É essa mesma! – E depois de uma pausa emotiva, ele emendou. 
– E confesso-lhe que eu não a toco como ele.

– Horácio, meu querido, não estamos em nenhum concurso 

de piano. Estamos além desses tempos. Não acha?

– Sim. Essas épocas ficaram para trás. Perderam-se no passado. 

Ainda mais para este aqui. Você por mil outras razões. Sua arte...

– Deixemos isso para lá. O que importa é a música. Vamos 

a ela. Eu fico aqui para o caso de você necessitar que eu passe as 

páginas da partitura para você.

– Ótimo. Claro que vou carecer disso. Vamos à musica.

Horácio levantou-se, foi até uma estante, apanhou a 
partitura, voltou, sentou-se ao lado de Clara e colocou-a no 
seu lugar.

E ele começou a tocar aquela música que Rafael dizia 
ser a “música das esferas.” Ele estava absoluto no controle da 
expressão do que tocava. Emocionar sem se emocionar. Uma 
espécie de gozo toma conta daquele que chega, com a sua arte, 
a interpretar uma música assim. Levar aos outros a sua total 
musicalidade. E ter o total domínio disso. Levar para esse céu 
lá de fora, para o mundo, para a natureza, aquela beleza. A 
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música das esferas. Sim. Aquele enigmático, mágico, mundo 
dos recônditos, não desvendados, e que nos foram roubados 
de modo dissimulado. E aos quais podemos apenas alcançar 
pela divina música. Não por outro meio. Palavras? O que são 
palavras para tal feito? Nada chega naquelas alturas sublimes. 
Nada, a não ser a música, com a sua linguagem etérea, o pode 
fazer. E aquela era uma expressão disso.  

E tudo envolto naqueles perfumes de Clara, naquelas 
essências que ela trazia da natureza... 

Quando ele terminou, após um espaço de um silêncio 
emotivo, como sempre acontece após ouvirmos uma encan-
tadora música, como se nos deixássemos fora do mundo, ela 
se levantou e, caminhou, vagarosa, até ele, pegou com ambas 
as suas mãos, as mãos dele e, com delicadeza, e olhar fixo nos 
seus olhos, colocando-se entre ele e o piano, o fez erguer-se, 
ao mesmo tempo em que afastava o banco, e a envolvê-la em 
um abraço emocionado, dizendo tudo sem dizer nada, e nos 
lábios dele colando os seus, misturando gosto e perfume, que 
lhe entranharam a alma até os ossos, como aquele primeiro e 
inesquecível beijo que aconteceu em meio às águas da Fonte dos 
Narcisos. Para ele, os céus estavam ali mesmo, Eros descera do 
Parnaso, em meio aos restos das harmonias que ainda flutuavam 
no espaço daquela sala e saiam pela noite adentro cheia de uma 
luz fosforescente que a tudo inundava e manchava o chão de 
leves sombras de contornos indefinidos.

Ficaram assim, abraçados, esquecidos do fluxo do tempo, 
acariciando-se, calados... Atrás, o piano aberto... Esquecido... 
Um estado quebrado pela doçura da voz dela.

– Você se esconde de você mesmo, e de mim, meu querido. Você 

imagina o que você seja. Imaginação. Nada mais que isso.

– Pode ser. Talvez sejamos a imagem um do outro. As coin-

cidências nunca são gratuitas, minha querida.
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– As coincidências... Ocorre que nesse tempo que não ouso 

medir de uma longa pausa musical, nos esquecemos daquilo que nos 

move nessa hora sublime. E de eu estar aqui.

– O que nos move? Confesso-lhe que flutuei.

– A música, querido Horácio. A música daquelas obras de 
Schumann que você me pediu para tocar-lhe e que lhe são caras.

– Ah! Sim! A música. – Ele falava aos pedaços. Tartamu-
deava. Era como se tivesse descido dos céus, ou acordado de 
um sonho. – Ah! Sim!... – Sentia-se, naquele instante, com os 
pés no chão da realidade. Estava no controle do leme das emo-
ções. O que não lhe foi fácil. Eros era Eros. E sempre o seria. E 
emendou depois de um lapso de tempo. – Aquelas obras primas. 

Sim! Sim! É isso mesmo. As que você me prometeu tocar para mim. 

Então... Agora a vez é sua, minha doce amiga das envoltórias daquela 

inimaginável Fonte dos Narcisos. Aliás, a sua presença nos trouxe, 

num feliz repente, aquela beleza que você me revelou. O seu segredo. 

Aqueles perfumes estão aqui. Grudam-se em mim. Confesso que eles 

me embriagam e me elevam no ar que respiramos.

– Comigo não é diferente. Aquelas essências. Por isso passei 

por lá para trazê-las para cá, para mais nos extasiarmos com a 

Kreisleriana e os Estudos Sinfônicos. São peças que merecem esse 
estado glorioso. Qual delas vou tocar primeiro?

– Pode ser nessa ordem mesmo. Não sei por que motivo. Gos-

taria de ouvir os Estudos Sinfônicos depois.

– Concordo. A intuição me diz que essa seria a sequência que 

eu também escolheria. Não sei a razão. Então, vamos à musica.

Eles se separaram. E Clara puxou o banco, sentou-se, 
ajustou-o, em distância e altura, na justa medida em que se 
sentia bem frente ao teclado e o pé no pedal.

Horácio retirou a partitura que ainda estava no suporte, 
e fechou-o sobre si mesmo, levando-a e colocando-a em uma 
mesinha próxima. Retornou e apanhou a cadeira em que Clara 
estava, ao seu lado, e voltou com ela para sentar-se no mesmo 
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local onde ela o fizera quando chegou. Queria a totalidade dos 
sons fazendo tremer-lhe a totalidade da alma e do corpo. 

Fez-se ouvir um silêncio. O mundo estava em suspenso, 
como se estivesse na iminência de ver surgir a beleza enla-
çando-o. E toda a musicalidade da Kreisleriana, com os seus 
extasiantes vórtices e volutas, abismos sem fundo, cumes en-
regelados e ensolarados de altas montanhas, planuras infindas, 
saltos, imobilidades, doçuras, loucuras, ritmos dionisíacos, 
imagens sobrepostas umas às outras, ou umas seguindo as 
outras, calmas intercaladas em um mar revolto, sons que caem 
como em cascatas de um volumoso rio que vai levando pedras 
e troncos e tudo o mais de roldão, em meio ao seu fluxo es-
pumoso, suaves murmúrios de um regato escondido entre as 
folhagens e enfeitados pelos múltiplos coloridos de um enxame 
de borboletas, um quadro multifacetado de sons cores – toda 
uma fantasia encheu o ares da casa e os desvãos noturnos 
daqueles espaços que ainda guardavam algo impossível nesse 
mundo aí, tão desencantado, tão carente de magias, mitos e 
fantasias, como a Fonte dos Narcisos. A atmosfera era outra. 
Aquela música deve ter sido composta para ser ouvida, não só 
por nós, pobres mortais, mas, também pelas galáxias que voam 
e giram soltas, na velocidade do raio, pelos espaços incomen-
suráveis do cosmos. Não haveria outro modo de defini-la em 
poucas e inúteis palavras.

Quando Clara acabou de tocá-la, ainda com as mãos no 
teclado e o pé no pedal, para manter os harmônicos presen-
tes, além do tempo da última barra do compasso final, como 
se recusasse, numa ousada interpretação, a interrompê-los, 
Horácio quedou-se imóvel, ébrio com a riqueza daqueles sons, 
que teimavam em ficar flutuando envolta de si, agarrando-o, e 
presentes naquela sala, e que saiam pelas penumbras daquela 
noite de rara beleza. Ela foi, o mais suave que podia, retiran-
do as mãos das teclas, deslizando-as sobre elas, com doçura 
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acariciando-as, com os seus longos dedos delicados, e o mais 
imperceptível que podia foi elevando o pé do pedal, como se 
fosse fechando o belo sonoro em si aos poucos, sem o querer, 
e que saiam do piano de um modo tênue e imperceptível.

Depois de um silêncio, que não se podia medir, em que 
se ouvia a noite e a lua flutuar nos céus, lá fora, inundando-os 
com a sua vaga luz, fazendo brilhar as folhagens que farfalha-
vam sob o carinho de um zéfiro, após os outros sons terem 
deixado os espaços à disposição de uma nova música, ela atacou 
os Estudos Sinfônicos.

Quando os terminou, um Horácio estatelado ficou um 
indefinido tempo sem conseguir se levantar. Ele perdeu a no-
ção de tempo e espaço. Os sons harmônicos finais, com toda 
a sua riqueza, ainda enchiam a sala e saiam pelo mundo afora. 
E ela ficou, como ele, parada, com as mãos no teclado e o pé 
ainda no pedal. Como o fizera antes. Os dois estavam inertes. 
E deviam estar se comunicando com a música do silêncio. Ele, 
quase cambaleando, conseguiu se mover...

Foi até ela, que se levantou, afastando o banco, e ele, 
entre ela e o piano, e os olhares, com a sua carga emotiva, 
substituíram quaisquer vãs palavras...

Dizer o que do que sentiam, e se transmitiam, após aquela 
interpretação daquela música? Talvez Clara nunca a tivesse to-
cado daquele modo. Qualquer coisa que se diga das espirais que 
os enlaçavam naquele momento, da torrente de emoções que 
os arrebatava, cai no vazio de um dédalo de não significados. A 
atmosfera daquela música, do modo como ali foi criada, talvez 
jamais pudesse ser repetida, como acontece com algumas raras 
execuções, como que mágicas, dizia-lhes tudo, sobre o todo, de 
suas almas, e dos seus corações. Clara abriu-se para Horácio e 
Horácio para Clara, sem nada se dizerem. Aconteceu como algo 
que caminha junto de nós, sem que o percebamos, escondido, 
misterioso. E que nada nos pede a não ser ficar com ele guardado 
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no interior profundo, no mais indevassável pedaço de nosso 
ser. O resto, o mundo, com os seus ruídos, é esquecido, posto 
de lado. A vida, com as suas certezas e fados, parece emergir 
em uma espécie de bem-aventurança, como se, num precioso 
momento, que o tempo não nos rouba, pudéssemos sentir, em 
nós, a presença de uma divindade. 

Para Horácio sobrou uma espécie de... dizer-se o que?... 
diante daqueles olhos plenos de uma paixão que o iluminava. 

Eles se enlaçaram, silenciosos, em um longo e carinhoso 
abraço, cheio de emoção. Depois, ele, envolvendo o seu belo e 
delicado rosto com as mãos, beijou-lhe as faces, inúmeras vezes.

E, os seus lábios se colaram. Eros os fechou em suas 
inescapáveis teias de delícias. E eles, não querendo em nada 
esconder, ou conter, a intensidade do encanto mútuo que lhes 
dava esse deus, que venceu até mesmo Apolo com o seu arco e 
flecha, eles, com os corpos e, depois, com os lábios, uniram-se 
um no outro, dominados ambos pela libertação de qualquer 
temor do destino. Loucura.

Oh! Música! Oh! Beleza! Oh! Psiqué!

Harmonizem o que aqui deixou a Filha do Caos!

Oh! Amor! Eros divino! És o uno que tudo acalma.

Oh! Música! Oh! Beleza! Oh! Psiqué!

Convertei em ordem essa desordem dos homens.

Afugentai daqui Fortuna! Prestidigitadora! Ilusionista!

Oh! Música! Oh! Acordes celestiais! Oh! Proporções Sagradas!

Fazei os nossos olhos da alma volverem-se.

E que encontrem aquele sol supremo sem palavras.

E que esconde a sua luz no fundo de tudo,

Dessa imensidão só aparências. Ópio! Ópio puro!

Oh! Música! Oh! Beleza! Oh! Psiqué!

Harmonizem o que aqui deixou a Filha do Caos!
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E depois de um tempo que pêndulo nenhum é capaz de 
medir, foi ela quem falou entre os braços de Horácio que subiu 
aos céus das esferas divinas.

– Aqui, meu querido, não há nenhuma água separadora que 

nos nega, como a Narciso, as delícias do amor. Há apenas uma escada...

– Para que mais palavras?...

Sob esse céu e essas estrelas paradas. No seu êxtase sem o 

tempo de qualquer tempo. Cristais congelados –– névoas dos anjos 

dionisíacos... Decaídos de seus festins loucos –– gritos sem vozes, 

roucos, No desvão de sombras, desse tempo desconhecido –– o tempo... 

O tempo puro sem espaços, sem nada. O nada. Num gozo estático 

fechado em si mesmo.

Suas mãos abertas correm as minhas mãos. No seu corpo 

imerso numa atmosfera de incensos. Coberto pelos lírios dos meus 

beijos abertos. Sob esse céu e essas estrelas quietas. Mudas, que furam 

esses tons violáceos de orquídeas negras. Nesse existir imóvel –– meu 

e seu. Essas minhas mãos

correm as suas mãos. No meu corpo purificado pelo seu beijo 

mágico.

No sopro ofegante de sua boca –– Oh! torpor! Oh! alucinação! 

Quem é você? –– esse seu corpo meu corpo? Que me identifica e 

separa? –– assim calada, cálida, imóvel. Nessa morte de papoulas 

vermelhas?... E eu, trêmulo, frágil –– o que me resta? Escondo-me no 

regaço ilimitado de seu umbigo sagrado...

E você inerte imersa no meu sono impotente, Move pausas 

incompreensíveis em seus lábios lentos. Em uma floresta vazada por 

névoas de luas longínquas. 

Em ondas... e ondas... que vão e que vêm... E os gritos!? E os 

gritos!?

Os nossos gritos mútuos –– mudos delírios, súplicas orações, 

Nas asas orgiásticas de cisnes brancos desvairados. Eu lhe chamo... 

clamo... suplico...
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Quem é você? Quem sou eu? Há somente águas... entre os nossos 

lábios... e águas... sons de águas... E o silêncio de nossas palavras que 

se apagam no horizonte desse azul petrificado.

Sal de minhas chagas. Mortalha de meu corpo inerte. Cobre-me 

com as pétalas de teus dedos róseos. Bebe-me no teu ar de perfumes 

ébrios. Esquece-me aqui no abraço de teus olhos adormecidos. Olha as 

nuvens brancas no céu azul sobre nós. Deita-me na curva do teu dorso nu.

Que beleza encontro em ti? Tão alta em tua fortaleza? Que 

beleza mora em ti, atrás destas tuas muralhas? Conta-me o segredo 

das chaves desta tua porta. Imensa, impenetrável – densa, a nos 

separar, tu nesta tua altura. 

Que mãos podem abri-la? Conta-me, vai, o segredo desta tua 

escada,

Deste teu dédalo que não termina. Admira-me aqui nesse 

campo desolado!

A mirar-te neste teu êxtase. Estas tuas lágrimas...que choras...

por que?...

Quando um sutil violeta anunciava o amanhecer aver-
melhado no horizonte, sem que se pudesse distinguir ainda 
as formas que iam saindo das sombras da noite, e tudo ainda 
nem era penumbra, Horácio acordou de seu sono sem sonhos 
e, instintivo, ainda não de todo desperto, procurou aquela que 
ali esteve com ele, numa noite cheia de magia, inacreditável, 
jamais vivida por ele. Encontrou um vazio. Ali estava um vácuo 
pleno de essências. Ele despertou ainda um tanto ébrio. E o 
que mal via, naquele esbranquiçado que invadia aquele espaço 
íntimo, era apenas a superfície de um lençol.

Clara? Onde estaria Clara? O que faz você aí, oh! inerte!? 
A lua, com a sua noite de noivado, há pouco então se fora e se 
escondera atrás dos campos e florestas.
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Meio tonto, sentou-se na beira da cama. E ali ficou pa-
rado. O que faz você aí? Uma voz interior parecia lhe falar com 
insistência e em tom de ralhação. Levantou-se sem detença, e 
quase que correndo foi até a porta do seu quarto adjacente a 
um balcão externo. Abriu-a tão rápido quanto lhe era possível, 
saiu e deu de encontro com a balaustrada. Agora, desperto por 
inteiro, com um ar um tanto frio batendo-lhe no rosto, dono 
de sua total consciência, pode ver uma vaga brancura em meio 
a uma levíssima neblina que começava a cobrir os campos. 
Vagarosa, essa brancura se afastava e a sua imagem ia como 
que se diluindo no espaço, e acabou por desaparecer em meio 
aquela escuridão que ainda dominava a floresta. Clara. Clara se 
fora. Saiu em silêncio. “Não gosto de despedidas.” Foi isso que ela 
lhe dissera naquela noite da chuva. Ele também não gostava. 
Melhor assim. Ele fechou-se em si mesmo, reduzido à solidão. 
Com a sua poesia. E com o perfume dela grudado em sua alma.

Teu rosto, teu rosto. Mulher. Que sai dessa luz. Teu rosto, teu 

rosto. Envolto em sombras. Teu rosto. E me perguntas o que vejo em 

ti? O teu rosto, o teu rosto envolto em véus. Véus, cada véu. Sempre 

um véu... Sempre um véu... Branco véu... Finíssimo véu... Vai... Vai... 

Sai... Sai... Sai do teu rosto. Mulher. E o meu rosto. Olhando-te olho-me 

nos teus olhos, Nesses teus olhos que me olham... Olham?... Olham?... 

Sim! Olham! Não o negues! Olham sim! Em teu rosto. Teu rosto. E me 

perguntas se olho os teus seios generosos? Teus seios, teus seios. Como? 

Teus seios! Ah! Seios! Que pulam do decote talhado. Ah! Pulam! Pulam! 

E me pedem... E me chamam... Clamam! Vem... Vem... Dá-me a tua 

boca. Mel, água, leite, néctar, ambrosia, Que bebo, bêbado. Perfumes, 

essências, ópios, luxúria. Nas rosas róseas dos bicos róseos. Desses 

teus seios. Raros. Raros? Só raros? Não. Não! Chamas vivas desse 

teu fogo. Que queima nesse espaço do meu desejo. E arde em minha 

boca separada. Duas chamas ondulantes. No ar congelado dessa luz 

branca. Um branco que te toca e me afasta. Em meio a sombras que 
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me agarram. E quero-te. Bebendo o ser meu. No teu ventre. Na curva 

cavada do teu umbigo. E quero-te no sopro sôfrego compassado. No 

amplexo do teu desejo. Na boca beijo do teu gozo indissolúvel. Lá. 

Lá mesmo. Lá, nesse nosso infinito... Lá onde tudo se apaga. Onde 

o corpo apaga o corpo. Onde a vida afaga a morte. Onde sou e não 

sou. Onde és e não és. E depois ainda... Ainda quero beijar as péta-

las vermelhas da tua boca. E não mais eu... E nesse ainda, eu... esse 

outro. Em delírios. Te cobrirei de mais delírios, Em gritos abafarei 

o grito dos teus gritos. E no silêncio. E no nada. E no morrer. E no 

ser. Contemplarei os véus de gelo do teu belo corpo inerte. Véus de 

teus seios. Véus de minha boca. Ah, mulher! O teu rosto, o teu rosto. 

Que sai dessa luz. Não vês o que fizeste? Os teus seios, os teus seios. 

Que vagam por esses sonhos. Ainda me indagas. O que vejo em ti? E 

se olho os teus seios? Ah, mulher! O que queres? Ainda não sabes? O 

que sabes? Se somente eu sei! Porque só eu fiquei. Nesse meu ver-te 

o teu ir-te. Para o vazio do arco de uma porta.



XXV

Horácio, quando estava livre de quaisquer compromissos, 
fossem eles de trabalho, no exterior, sempre frequentes, esta-
fantes, fossem eles relativos às regatas, prazerosos, com os seus 
amigos, como que levado por um impulso oculto, invariável, 
talvez inconsciente, ia para a sua casa de campo em São Paulo. 
Esqueceu-se até mesmo que tinha uma bonita casa da família 
no Rio de Janeiro onde, antes, adorava ficar nos fins de semana. 
Lá mesmo onde viveu momentos marcantes, inesquecíveis, de 
sua infância e começo da adolescência.

Foi inumeráveis vezes. Perdeu a conta dos meses e das 
estações, se era verão, com as suas chuvaradas, ventanias e 
tempestades, se era inverno, com os seus frios, e acolhimento, 
se era  aquele deslumbrante prelúdio da floração dos ipês, que 
desabrocham nos meses de agosto, anunciado a primavera. Ao 
longo do dia, nos fins de tarde, quando caminhava pelo campo e 
por aquele caminho da floresta que levava à Fonte dos Narcisos, 
nunca tendo coragem de chegar mais perto daquele seu final, que 
dava para os jardins da casa de Clara – e nada. Nada de música 
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alguma que viesse pelo ar. Nada de Clara. Qual seria o mistério? 
Ele se maldizia de não ter vindo, por vários impedimentos con-
tornáveis. Alguns deles com os seus amigos. Mesmo diante de 
certas desconfianças de Lucas, o Barba Ruiva, que intuía tudo no 
ar. E em épocas em que ninguém das duas casas de campo, a de 
lá e a de cá, frequentavam-nas. Quando nelas era tudo silêncio 
e solidão para se estar, isolado, em companhia do seu piano, e 
das suas músicas. Nada. Clara desapareceu. Assim mesmo como 
surgiu. Como que por encanto. Num passe de mágica. Doloroso. 
Ele tinha que admiti-lo. Era a ausência incompreensível, escura, 
após a presença luminosa. Há apenas uma quase imperceptível 
essência de narcisos no ar. Sons? Nenhum a não ser aqueles 
delicados que o vento faz sair das folhagens. Talvez, como a Eco 
da mitologia ela tenha se metamorfoseado em algo que ele não 
pode perceber. Havia sido tudo uma fantasia? Mistérios? O que 
for. Deixou-lhe um vazio na alma. E isso não era fantasia. Nunca 
tinha sentido aquela sensação de perda. Sentiu a dor de Apolo a 
agarrar uma Dafne que, por súplicas aos céus, transformou-se 
em loureiro. O abraço dele, aquele de Horácio, nem isso foi. 
Foi um abraço no vazio.

Quando chegarem as chuvas de setembro, as minhas dores 

escoarão pelo meu corpo e se misturarão ao chão da terra. Quando 

chegarem as chuvas de setembro, as flores dos ipês escoarão pelos seus 

troncos e se misturarão ao chão da terra, e o chão da terra será molhado 

pelas dores e flores e de tudo sairão os amores, prenunciando o sol 

da primavera, do meu inverno gelado. Quando se forem as chuvas 

de setembro, as minhas dores terão sido levadas, e as sementes dos 

campos plantadas, no eterno retorno à vida, que nasce das flores, na 

plenitude dos seus amores, no beijo das abelhas à procura do mel, no 

canto dos pássaros chamando os seus pares, nas vozes dos homens e 

mulheres, em busca dos seus angustiantes olhares. Quando chegarem as 

chuvas de dezembro, as minhas dores estarão entranhadas nos frutos 
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das árvores emanando perfumes, nos grãos dos cereais ninados pelos 

ventos. E percorrendo as florestas e os prados. E acariciarão as faces 

dos rios e mares. E alimentarão todos os seres, dando-lhes a essência 

do insondado, naquela profusão de cores do meu verão ensolarado. 

Quando se forem as chuvas de dezembro, as minhas dores terão sido 

transfiguradas na doçura das manhãs outonais, que prenunciam os 

tempos estivais, onde tudo estará quieto e mudo, à espera de uma nova 

floração, em meio àquela secura terrível. E lá estarão mãos-pétalas 

amarelas, em súplicas, dentro da bruma ardente, agarrando o disco 

vermelho do astro ascendente.

O que é o amor? O que é o amor? Dize-me, oh! forma imperfeita! 

Tu que nasces da terra. Tu que vens das profundidades escondidas. Tu 

que tens a boca facetada. Tu que tens a voz das abelhas, produzindo 

o doce da vida. Tu que tens o sentido das coisas. Dize-me, oh! forma 

que se ergue solene diante de mim! Dize-me tu que tens mil olhos. 

Tu que tens os mil dardos agudos que se perdem no meu coração. Tu 

que és nuvens de fogos mudos. Tu que falas em tom de oração. Tu 

que a tudo ditas e conduzes. Veda-me a vista, mas, dá-me a visão, 

tal qual um nobre sofista, em hora de distraída lição. E dize-me por 

que no amor se escondem sofrimentos paradisíacos, a glória que 

queima da paixão, os inebriantes perfumes dos cálices afrodisíacos? 

É o que agita e estremece. É o que acalma e adormece. É o que geme 

e implora. Ao dar vida tudo ignora.

Que mãos eu tenho. Que teu corpo não toco. Que alma eu tenho. 

Que não tenho o teu sopro. Que boca eu tenho. Que não toco o teu ar. 

Que presença é a tua... Que em mim é ausência...



XXVI

Horácio despertou um pouco antes do que seria o seu 
último turno. Último turno no modo de se dizer, porque, o 
dia indo lá pelas metades, com um céu aberto, azul, e um mar 
favorável, em ventos e ondas, suave ondulado, um espelho 
desse céu, como ele vira antes de descer para o seu descanso, 
com o sol despontando no horizonte, colorindo as nuvens, a 
equipe, quase toda, podia se dar ao luxo de ficar no convés, com 
as mãos na massa, cumprindo as suas tarefas, nas manobras, 
sentindo as delícias de um zéfiro tépido no rosto e a liberdade 
de contemplar o horizonte. E ele, consciente disso, sem pressa, 
ficou a pensar nas cenas com Clara que foram um prelúdio ao 
seu sono pesado, sem sonhos, que vinha do fim de uma alta 
madrugada escura, exibindo, no seu começo, um céu estrelado, 
aqui e ali embaçado por alguma nuvem impertinente que não 
deixava mostrar o esplendor da Via Láctea.

Quando chegou para almoçar, como era seu costume, 
passou, antes, pelo gabinete de navegação, onde estavam Tony 
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e Hamilton de olho nas telas de previsão do tempo para aquele 
dia final de sua viagem ao extremo da Cornuália.

– Bom dia para vocês. Um bom dia quase uma boa tarde – 
disse-lhes gracejando Horácio.

– Bom dia – respondeu-lhe Hamilton, logo atalhado por 
Tony.

– Bom dia, sim – emendou ele, Tony, com um sorriso no 
rosto –. Seja bem-vindo, Horácio. Vocês e John são mesmo parecidos. 

Hellen, com aquela sua sensibilidade feminina, acertou em cheio. 

A primeira coisa que ele sempre faz, quando estamos velejando, 

é passar por aqui, vindo lá de cima, ou do seu descanso, antes de 

qualquer coisa, seja lá o café da manhã, o almoço, ou o jantar, ou 

lanche, noite ou dia.

– Temos muita identidade, Tony. Reconheço isso. Desde que 

o conheci naquele dia em que você, gentil, como sempre, me esperou 

no píer e descemos juntos, para você me apresentá-lo, o que para mim 

foi uma honra. Inesquecível. Um inesperado que jamais esquecerei. 

Agradeço-lhe por tudo o que Sir John, você, Hellen, e os seus têm 

feito por nós.

– Falo por mim, por ele, Sir John, Hellen, e por todos os nossos. 

Não há nada para nos agradecer.

– Como foi a madrugada lá em cima? – Perguntou-lhe 
Hamilton.

– Ótima! Tão boa quanto as imagens que vocês devem estar 

vendo aí sobre o tempo nesse resto de viagem. Confesso-lhes que 

até vi estrelas no céu, às vezes ofuscadas por alguma nuvenzinha 

intrometida.

– Não há novidade alguma – disse-lhe Tony –, como Hamil-

ton pode lhe mostrar, estamos entrando no Solent, no último turno. O 

mar está amigo. Almoce e assuma o timão nessa última etapa da nossa 

viagem. Quando chegarmos a Southampton, e aportarmos, temos que 

planejar a longa viagem de vocês de volta ao Brasil, levando o Dafne.
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– O almoço está bom mesmo, preparado por Antônio – com-
pletou Hamilton.

– É isso que vou fazer. Não sei se vou pegar o timão um tempo 

e depois cedê-lo a Nathan. Tenho a mania de também gostar da proa.

– Não é um mau gosto. Também gosto de lá. Ver o horizonte, 

o mar inteiro, sentir o vento no rosto e as ondas com o corpo, o gosto 

de sal no ar. Esteja à vontade Horácio. Creio que doravante não há 

mais sentido em turnos. Podemos subir todos para o convés. Não 

haverá nenhuma novidade que possa nos impedir isso. Assim, nos 

despediremos desse barco todos juntos.

– Ótimo, Tony. Nos veremos em breve lá em cima. Vou ver 

esse tal de almoço aí do mestre Antônio. Bye-bye!

– Está muito bom mesmo, Bye bye! – completou Tony.
Horácio, quando chegou à grande mesa do que ele cha-

mava de átrio do Dafne, encontrou lá Nathan saboreando um 
prato de macarronada à bolonhesa.

– Olá, Nathan, como está essa macarronada de Antônio?

– Ótima. Nada igual. Nunca experimentei algo assim. Esplên-

dido! Coisa de mestre da cozinha.

– Também vou nessa – disse Horácio indo à cozinha se 
servir, não se esquecendo da colher, alguns pedaços de pão, 
e se sentando ao lado de Nathan. E lhe indagando: – onde está 

Antônio? 

– Acabou de subir, depois de aquecer os seus deliciosos pratos. 

Creio que ele desce e sobe a toda hora. Nada como num dia desses 

navegar lá em cima, vendo o mar nessa nossa entrada do Solent. Até 

mesmo Paulo está lá, junto com os da nossa equipe. Eles todos devem 

ter almoçado. Daqui a pouco, faremos as manobras para entrarmos 

na baia de Southampton.

Horácio ficou a pensar se aquilo era mesmo uma baia ou 
um estuário. Nunca o iria saber. E rápido, como a compensar 
um lapso de tempo, causado por uma dúvida sem sentido, 
respondeu a Nathan:
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– Logo logo, sigo os seus passos, timoneiro. – Horácio resol-
veu, num repente, a sua dúvida entre o timão e a proa. – Que 

tal se você me liberar do timão? Gostaria de ficar na proa.

– Faça o que melhor você quiser. Pode deixar o timão comigo.

– Combinado, e obrigado, Nathan.

– Nada há a agradecer. Vou liberar Lucas para que ele possa 

vir almoçar. Bye-bye Horácio. Bom proveito nessa esplêndida ma-

carronada de mestre Antônio – completou Nathan, levantando-
-se, levando o seu prato e talheres para lavá-los, secá-los, e 
guardá-los no seu lugar, e rápido subir para substituir o Barba 
Ruiva no timão.

Horácio ainda estava à mesa, quando Lucas e a sua tur-
ma – João, Pedro, Marcos e Tiago – apareceram, falando todos 
ao mesmo tempo, logo seguidos por Antônio, que veio lhes 
esquentar os pratos e também almoçar.

Todos foram se servir e acabaram por se sentarem à 
mesa, junto com Horácio.

– Como estão as coisas, lá em cima? – Perguntou Horácio 
para João, sentado ao seu lado.

– Pelo que vi, – falou ele –, você abriu mão do timão, deixan-

do-o por conta de Nathan, em troca da proa. As coisas lá em cima 

não estão melhores porque não podem ser. Um dia esplendoroso, 

ainda mais visto lá daquele lugar de que você gosta. Wilson, o meu 

par, o que cuida do velame, está por lá. Ele também deve apreciá-la.

– Lá tem sempre um lugar para quem quiser. A proa do Dafne 

não existe. Parece coisa de sonho materializada – completou Horá-
cio. E logo emendou: – Bem, meus amigos, vou subir. Desejo-lhes 

um magistral apetite nessa deliciosa macarronada de mestre Antônio 

– sentado à sua frente, que riu ao ouvir isso. – Bye-bye! Logo 

nos veremos lá no convés. – Completou Horácio levantando-se.
– Bye-bye! – falaram todos ao mesmo tempo.
No cockpit, logo encontrou Paulo e Nathan conversando 

animados. E foi até eles.
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– Olá Paulo, bom dia... ou... boa tarde. Seja lá o que for. – O 
que fez os dois rirem, interrompendo as suas falas, com os olhos 
postos em Horácio. – Eu e Nathan nos falamos ainda agorinha. 

Você está bem acompanhado. E o leme em boas mãos.  
– Bom dia, sim – na lata respondeu-lhe Paulo. – Com 

Nathan chegando aqui, substituindo Lucas, rápido percebi que você 

volta para de onde veio na noite passada. Pode ser que haja alguém 

que goste da lá como você. Acho difícil. Ainda mais em um dia como 

esse! Fomos premiados. Daqui a pouco, iniciaremos as manobras 

para entrarmos na baia de Southampton e para nos aportarmos 

naquela bela e incomparável marina. Pelo que se deduz, você gostou 

mesmo da proa do Dafne. Mais do que das outras. Wilson está lá. 

Dividam os trabalhos entre vocês. Por aqui, todos estamos fazendo 

isso. Estive trocando ideias com Tony, começaremos amanhã mesmo, 

uma quinta-feira, o planejamento e as aquisições de suprimentos 

necessários, complementares ao que temos, para a nossa extensa 

viagem de regresso, levando o Dafne. Como você sabe, planejamos 

essa incursão à Cornuália como uma etapa do nosso longo caminho 

de retorno pelo Atlântico. Temos que suplementar algumas coisas que 

consumimos. Creio que em dois dias estaremos prontos para voltarmos 

ao Brasil, com uma parada em Lisboa e, depois, seguindo para o Rio 

de Janeiro, com uma estada opcional no Recife, para relaxarmos, ou 

remediar alguma necessidade. Se nada de novo acontecer, calculo que 

sábado podemos zarpar.

– Tudo bem. Bye-bye para vocês.

– Bye-bye – devolveram-lhe eles dois.
E Horácio se dirigiu para a proa, onde estava Wilson, o 

par de João na equipe de Tony.
Eles, então, com Tony e Paulo no cockpit, fizeram as 

manobras para entrarem na baia de Southampton. Ao chega-
rem nas proximidades daquela bela marina, arriaram as velas e 

Nathan ligou o motor e assim foi navegando até atracarem o Dafne 

no lugar de onde saíram.

Com todos no convés, depois dessa última manobra, Tony falou:
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– Gostaria de passar uma mensagem que acabo de receber de 

Sir John em reposta a uma minha de que estávamos atracando de 

volta da Cornuália.

Então todos o cercaram.
– Diga-nos Tony a mensagem de Sir John – falou Paulo 

dirigindo-se a ele.
– Sir John os convida para um almoço de despedida, no sábado, 

em sua casa, em Salisbury, quando haverá um pequeno e matinal 

sarau musical.

– Iremos com o maior prazer e honra – falou Paulo.
– Hellen entrará em contato com vocês para combinar a hora em 

que ela os apanhará no hotel para conduzi-los a Salisbury. Tudo bem?

– Tudo bem – respondeu Paulo.
– Estamos, então, ajustados quanto ao sábado. Agora, vou 

lhes propor o nosso programa. Temos amanhã, uma quinta-feira, e 

depois, uma sexta, antes do sábado. Acho que nesses dois dias podemos 

trabalhar no planejamento e nas aquisições adicionais de suprimentos 

para a viagem de volta de vocês. E, concluindo, teremos um sábado 

livre. A partir daí, meus queridos amigos, a decisão de zarpar com 

o Dafne para o Brasil é de vocês.

– Por mim, nada a acrescentar, marque a hora para amanhã 

estarmos aqui. – concluiu Paulo, com todos da sua equipe afir-
mativos meneando a cabeça.

– Às oito da manhã? Está bom? Não se preocupem com o Dafne, 

o nosso pessoal de terra cuidará dele. Outra coisa, o café da manhã 

será aqui, no barco. Tudo O. K.? – Concluiu Tony. 
– Está tudo O.K. Às oito da manhã. Acho que vamos gostar 

muito desse café da manhã aqui. – Respondeu-lhe Paulo fazendo 
aquele sinal com a mão direita fechada e o polegar para cima 
e com um largo sorriso no rosto. 

Eles desceram para o interior do barco, apanharam as 
suas coisas pessoais, desembarcaram, e foram, sem muita pressa, 
caminhando pelo longo píer quando as nuvens, aos poucos, 
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começavam a exibir um suave tom avermelhado anunciador do 
fim do dia. Nix, a deusa que estende os véus da noite, tomava 
o espaço de Aurora, a que tem os dedos cor-de-rosa, a deusa 
que nos abre as portas do dia. O sol, com a sua visível pressa, 
ia mergulhando no horizonte do ocidente. Uma aragem suave 
e fresca, com cheiro de mar, tomava conta daquela dinâmica 
cidade, que dá sinais de que não se aquieta, tão ligada aos oceanos 
e às mais distantes e estrangeiras terras do mundo.

No dia seguinte, uma quinta-feira, os de Tony chegaram 
à exata hora em que também chegavam os do Dafne, às oito em 
ponto, trazendo tudo o que podiam para que os chefs, Jackson 
e Antônio, lhes oferecessem um lauto café da manhã. Foi um 
agradável susto. Pães de vários tipos, fresquinhos, saborosos, 
quentinhos, sem dúvida feitos na hora, e mais tortas, bolos, e o 
tudo o que era necessário para Jackson preparar o seu imbatível 
‘bacon com ovos’, para regalo de todos.

E isso se repetiu no dia seguinte, na sexta-feira, após o 
que, trabalhavam duro no planejamento complementar e nas 
novas aquisições para enfrentar a excitante e tão esperada via-
gem de volta ao Brasil, com um intervalo, sempre dilatado, o 
mais possível, como se esticassem um tempo de que gostavam, 
para um almoço, nos mesmos restaurantes que conheciam, 
por ali mesmo, perto da marina, sempre cheio de alegria e de 
histórias de velejadores, regatas, fracassos e vitórias.



XXVII

Hellen os apanhou, os do Dafne, na hora combinada, às 
9:15 da manhã, daquele que seria o último sábado deles em Sou-
thampton, e os conduziu de ônibus, como da vez anterior, para 
a casa de Sir John, em Salisbury, lá chegando por volta da 10:00.

A cena agora foi muito parecida com aquela que, pela 
primeira vez, toda a equipe do Dafne ia à casa de Sir John para 
um sarau musical, seguido por um almoço de confraternização, 
em comemoração à sua aquisição do barco. Desta vez, Hellen e 
Horácio sentaram-se juntos, na mesma fileira de cadeiras, a da 
esquerda, e vieram conversando durante todo o curto trajeto 
entre o hotel em Southampton e a região campestre de Salisbury.

Quando chegaram àqueles jardins em que Hellen via 
Horácio, como se fosse um menino, correndo por eles, ele lhe 
pediu:

– Gostaria que você pedisse ao motorista para parar aqui e 

andasse comigo e com Lucas pelos jardins da casa. Pode ser?

– Claro. Vou fazer isso. Avise ao seu skipper que faremos isso e 

ele, então dirá a Tony que estamos por aí, com Lucas, perambulando 

pelos jardins da casa. 
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Enquanto ela pedia ao motorista para dar uma parada, 
explicando-lhe o que acontecia, e ele meneando afirmativa 
a cabeça, Horácio foi a Paulo e o avisou de que ele, Hellen e 
Lucas, dada a folga de tempo que tinham, iriam dar um volta 
pelos jardins. O skipper, que conhecia “as coisas” de Horácio, 
lhe sorriu, dizendo-lhe:

– Tudo bem. Não se preocupe, eu aviso a Tony e a John sobre 

o passeio que vocês três vão fazer, antes de lá chegarem. Temos 

muito tempo. 

 Com o ônibus retendo a sua marcha, quando passou 
por Lucas, que se sentara justo à sua frente, Horácio lhe falou: 

– Gostaria que você fosse comigo e Hellen dar uma volta por 

esses jardins. Que tal?

– Na hora! – Exclamou Lucas, levantando-se.
– Então vamos descer.

Pegaram Hellen voltando pelo corredor, com o ônibus, 
naquele exato momento, estacionado, e os três, juntos, desce-
ram, sem que os demais, indagando, uns com os outros, pelos 
olhares, e expressões de seus rostos, nada entendessem sobre 
o que estava acontecendo, enquanto o veículo retomava o seu 
caminho, deixando aqueles três para trás, com a grande fachada 
da casa, que conheciam, logo se mostrando diante de suas visões.

Tony e Henry, o administrador da casa, os receberam, no 
pátio de estacionamento, onde estavam alguns carros, e Paulo, 
o último a descer, cumprimentando-os, logo lhes disse sobre 
os passeios de Hellen, Horácio e Lucas pelos jardins e que eles 
chegariam depois.

– Não é uma má ideia – disse-lhe Henry, completando –, 

quem vai gostar de saber disso é Sir John que os espera lá dentro. 

Vamos entrando, por favor, sintam-se em casa.

Eles foram entrando e Sir John, à porta, ia os recebendo 
sempre alegre e com um largo sorriso no rosto. Ao estar diante 
de Paulo, que foi o último a cumprimentá-lo, ele lhe disse:
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– Olá Paulo, é um prazer receber você e a todos os seus aqui 

na minha casa.

– Agradeço-lhe, Sir John, a honra desse convite, e a sua nobre 

hospitalidade, e quero estender esse agradecimento a todos os da sua 

equipe pelos trabalhos que fizemos juntos, no Dafne; eles foram, com 

Tony, maravilhosos, gentis, e com eles aprendemos muito além do 

que sabíamos sobre essa arte maravilhosa que é a arte da vela, que é 

uma paixão que se me afigura ser exclusiva daqueles que a praticam, 

como se desde cedo estivesse impregnada em suas almas. Coisas de 

homens do mar. Estamos juntos nisso. Quero lhe comunicar que 

Horácio, encantado com os seus belos jardins, está, com Hellen e com 

Lucas, por aí, percorrendo-os antes de virem para cá.

– Isso me enche de orgulho. Por favor, a honra é minha tê-los 

aqui, fiquem à vontade, sintam-se em suas próprias casas, se assim 

for, isso me enche de júbilo.

Paulo e os seus do Dafne, ao deixarem John no seu posto, 
como sempre, perto das escadarias, recebendo os que ainda 
chegavam, ao caminharem pela sala, foram logo recebidos, 
com indisfarçável satisfação, pelos da turma de Tony, completa, 
entabulando prazerosas conversas, saudando os demais amigos 
do anfitrião que iam reconhecendo e que encontraram da outra 
vez, quando lá foram para comemorar a aquisição do Dafne, com 
um concerto também sabático matinal, e se sentando nas diversas 
mesas que se espalhavam pelo requintado ambiente. Ao lado da 
sala de jantar, em uma mesa, havia um garçom, bem vestido, 
como da vez anterior, servindo para quem quisesse café e chá.

Logo chegaram de sua incursão pelos jardins, Hellen, 
Horácio e Lucas, que entraram pela porta da fachada que dava 
para a floresta e o rio, dirigindo-se rápidos a John que então 
acabava de receber os seus últimos convidados para aquele 
concerto matinal, seguido de um almoço.

– Olá Hellen, Horácio e Lucas, muito bem – disse-lhes ele 
sorrindo –, estou contente em vê-los de novo; como estão os meus 
jardins?
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– Contentamento em vê-lo, Sir John – respondeu-lhe Horácio 
–, os seus jardins, como sempre, permanecem belos, algo indescrití-

veis; quis que Lucas os conhecesse, assim, poderei não perder algum 

detalhe na tentativa de cópia que vou fazer em querer implantá-los 

na casa de campo de minha família.

– Estamos à sua disposição. Posso até lhe indicar o paisagista. 

E posso lhe enviar os projetos se assim você quiser.

– Não sei como lhe agradecer a gentileza.

– Tudo bem. Assim o farei. Por favor, fiquem à vontade, como 

os outros que aqui estão para o pequeno concerto e depois o nosso 

almoço de confraternização. A casa, como sempre, lhes pertence. Hellen 

os acompanha. Breve iniciaremos o recital, hoje, em homenagem a 

vocês que partem com o Dafne para os oceanos do mundo.

Os três, primeiro acompanhando John e, logo depois, se 
separando dele, que se reteve em uma das mesas com alguns de 
seus amigos, iam cumprimentando a todos os que estavam na 
ampla sala, e fazendo muita festa com Tony e os da sua turma.

– Amiguinhos, fiquem à vontade – disse Hellen dirigindo-se 
a Horácio e Lucas –, tenho que providenciar algumas coisas.

– Obrigado por tudo Hellen – arrematou Horácio com um 
largo sorriso no rosto.

Em meio às animadas conversas, tendo quase todos se 
servido de chá ou café, espalhados pelo salão, John e Hellen, 
pacientes, iam de mesa em mesa, de grupo em grupo, dizendo 
a todos que se dirigissem ao local do piano, cercado por fileiras 
de cadeiras, para dar início àquela audição.

Depois de todos sentados, John, com a mão sobre o piano, 
disse para todos o programa.

– Meus amigos, agradeço-lhes a presença, sempre estimada, 

nesses nossos saraus musicais de sábado. É sempre uma honra tê-los 

aqui. Ouviremos de Dvorak o Quinteto para Piano e Cordas, Número 

2, Opus 81, e de Schumann a sua obra Cenas Infantis, Opus 15. Peço 

aos integrantes do quinteto para tomarem os seus lugares. 
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Levantaram-se todos eles, sob aplausos, tendo Evelyn 
Cooper se dirigido ao piano, junto com Liz Adams que, sentada 
ao seu lado, lhe passaria as páginas da partitura, e os demais, 
carregando os seus instrumentos, Gisele Smith, violino, Jeffer-
son Jones, violino, Richard Taylor, viola, e Emerson Williams, 
violoncelo, e se sentarem diante de suas partituras, sob focos que 
vinham de cima, dando uma impressão de suspensão, mesmo 
estando a sala cheia de luz, que vinha de fora, e ali entrava pelas 
janelas que eram escondidas por cortinas que mais pareciam 
véus oscilando leves por um suave e vento outonal ameno.

Quando chegou o momento do segundo movimento, 
Horácio, diante de sua beleza que simples palavras não expli-
cam nada, pois, fica-se em uma espécie de gagueira muda, e 
desconexa, de si para si, engasgada na alma, mas, a poesia sim... 
essa, sim... dá entender, no seu mistério, na sua simplicidade, 
no seu dizer e não dizer, dá alguma luz, onde existem sombras 
– quando a voz singela do piano começou a abrir uma pequena 
fresta do enigma, Horácio entrou no seu estado de poesia...

Quem és tu? Eu sou Aquele de olhos flutuantes indecifráveis 

insondáveis cheios de estrelas que pedem que dão que angustiam 

que tremem que choram que riem que são a luz que vêm do fundo 

– mergulhados em cristais águas lágrimas do mundo.

Quem és tu? Eu sou Aquilo que tem amor na face, o sol do 

coração, que derrete o gelo da alma, que aquece as flores dos campos, 

e exala o perfume das dálias, tem as cores mistérios das orquídeas, 

que arma tramas escondidas, caminhos tortuosos, que sobe e que desce, 

que vai e que vem, como trigais apagados, ondulando... ondulando... 

espalhando os germes da vida, frutificando... frutificando... nas frias 

manhãs invernais.

Ele ficou assim, paralisado, a imaginar como é essa magia 
de se somar, numa ‘unidade’, presença e ausência, em melodias 
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e harmonias, que ficavam ali, naquele espaço, vagando no ar, 
indo e voltando. 

Acordou do seu sonho, quando todos aplaudiam, ruido-
sos, com gritos de bravo! bravo! bravo!, várias vezes repetidos, os 
intérpretes dessa obra prima de Dvorak.

Quando John, depois que se fez o silêncio, chamou a 
pianista Lilian Brown para interpretar as Cenas Infantis de 
Schumann, sob aplausos, Lucas, ao lado de Horácio, não con-
seguiu evitar um quase imperceptível olhar enviesado para o 
seu amigo, dizendo tudo sem falar nada. Horácio, ao contrário, 
lhe mostrou um bem visível sorriso à la da Vinci.

Inevitável, para ele, Horácio, não falar nada de si para si, 
na sua linguagem preferida, ao ouvir aquelas encantadoras peças 
de Schumann, alguma coisa, apesar do título, para intérpretes 
experientes, maduros, no auge da sua arte, que olham a infân-
cia sob os olhos de uma vida cheia de vicissitudes, caminhos 
tortuosos, alegria e tristeza, presença e ausência...

Tu que tinhas tu que tinhas os olhos azuis do fundo do mar 

sem ter mar. Tu que tinhas tu que tinhas os olhos negros do fundo do 

céu sem ter céu. Mas, eras mar porque infinito, e eras céu porque luz. 

Tu eras o eixo dos mundos. Tu eras a chuva e a enxurrada. Tu 

eras as areias quentes nas quais deitávamos. Tu eras os mangueirais 

e os cajueiros, o pôr do sol debaixo de nuvens pretas. Eras a arraia 

frágil que balançava no azul celestial, e nós meninos todos pendura-

dos nas pontas das linhas finas como marionetes manobradas pelo 

destino. Eras a forja incandescente, o cadinho de almas e vontades, os 

caminhos das existências. Eras as tardes calorentas nos dias estivais. 

Eras a exaltação das cores nos domingos, a modorra e a inquietude. 

Chuva e sol casamento de espanhol, sol e chuva casamento de viúva. 

Eras a bola que pulava no barro e na poeira. Pés e mãos e joelhos 

escalavrados, as vozes agoniadas e entrecortadas de mulheres e mães 

e meninas encantadas.
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Eras as águas que desciam dos corpos, nas roupas coladas sujas 

do vermelho do chão que como sangue se espalhava, rolava para os 

riachos e córregos e rios que nos oceanos jogavam nossos desejos, 

nossas dores e nossos amores. Eras tu quem ditavas as junções. Eras 

tu quem nos dilaceravas. E nos afastavas. Todos no tempo. E nos 

corações. E nas ideias. E nas ações. Tu eras como uma deusa fada 

iluminada diáfana e de sonhos, amante calma e quieta que não se 

move – feminina e de seios doces. Loba de tetas grossas e nós – Romulus 

et Remus nelas grudados e agitados provando o mel de indivisíveis 

horas como leitões na imensa porca atolados.

Eras o vestido branco dominical enfeitado por fitinhas ver-

melhas, o rosto bonito assustado redondo, os lábios como rosas en-

carnadas. Eras os sons e falas roucas. E provocavas sob o luar em 

tranças loucas fantasmas e miasmas que vinham amedrontar. Onde 

era um silêncio de águas caindo e gotas e choros e gritos e ais sob 

os telhados das casas encolhidas e latidos distantes de cães abafados 

atemorizados pelos espectros de esquinas misteriosas e de outras ruas 

que não ousávamos. Onde era o limite dos universos.

Foste o vale onde se uniram as vozes de povos antigos sopradas 

pelos ventos dos mares e oceanos do mundo.

Tu estás ao alcance dos sinos da igreja que bate, bate e bate, três 

vezes três, no triângulo da Santíssima Trindade. O um contendo o três.

Anunciando a vida e a morte, o choro e a vela, a felicidade e a 

tristeza, o desespero e o êxtase, a paixão e a ressurreição, a aleluia, as 

luzes e as trevas, a missa do galo. Espantando o bêbado que discursa 

na ponta dos pés, braço e dedo em riste para o alto, balançando na 

sarjeta, roupas imundas, chapéu amarfanhado na mão, e um jornal 

velho e sujo no bolso. Cantando o nascimento e o perdão. Agnus Dei, 

qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Pressagiando o sermão nas 

manhãs domingueiras. Abrindo os véus das noivas lindas amorosas, 

carregando as suas caudas e grinaldas de quimeras ao entrar na 

porta do himeneu.
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Que mistério é esse dos números? É por isso que eras escondida 

ali, no canto, generosa, na sombra, enigmática, com aquele sorriso 

da Monalisa. Tu começas desconfiada, na forquilha do estilingue, e 

terminas solene, amada, dócil, receptiva. Oh! Rua! Mãe-Terra nas 
asas das utopias.

Tu que tinhas tu que tinhas os olhos azuis do fundo do mar 

sem ter mar. Tu que tinhas tu que tinhas os olhos negros do fundo do 

céu sem ter céu. Mas, eras mar porque infinito, e eras céu porque luz.

Os estridentes aplausos, e os brados dos bravos!, acorda-
ram Horácio do seu sonho infantil, aos sons das harmonias e 
melodias de Schumann.

Todos se dispersaram pelo salão, voltando aos seus lu-
gares, em animadas conversas, como as que Horácio e Lucas 
entretinham com Lilian sobre as Cenas Infantis de Schumann e 
outras obras do compositor. Até que, servido o almoço, sob a 
supervisão de Henry, na sala de jantar, Hellen saísse pelo salão 
avisando que Sir John gostaria de brindar, com todos, aquela 
ocasião. O que os fez moverem-se para o entorno da grande 
mesa, em frente às suas taças cheias com um vinho espumante.

Todos pegaram as suas taças, envoltos pelo silêncio interior 
e pelos longínquos sons que vinham de fora, dos campos, num 
início de tarde toda cheia de sol em céu de poucas e esparsas 
nuvens, numa pausa cheia de significados, pois, de vozes mudas.

Horácio, então, delicado, moveu-se, em meio àquela 
calada emoção, em direção a John e tocou a sua taça na taça 
dele. E, como se tivessem combinado o belo e cavalheiro gesto, 
todos fizeram a mesma coisa e, depois, cada um com cada um, 
foram tocando-as, todos com todos, após o que, no silêncio, 
John, elevando e abaixando o seu vinho, como numa libação 
antiga, imitado por todos, tomasse dele um gole, após o que, 
o deixaram, dentro dos seus brilhantes cristais sobre a mesa, 
borbulhando, difratando a luz que ali penetrava, vinda de 
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diversas direções, como se fossem estrelas que nascessem da 
terra e se dirigissem às suas constelações no cosmos.

Foi o próprio John quem quebrou o respeitoso, signifi-
cativo e comovente silêncio e lhes disse:

– Meus queridos amigos, honrado que fui por todos, gostaria 

que vocês se servissem e voltássemos às nossas alegres conversas.

E assim foi. Serviram-se. E, juntos, velejadores misturados 
a músicos e outros velejadores, apreciadores da música, amigos 
íntimos do cavalheiro anfitrião e, para não variar, Horácio e 
Lucas com Lilian, Evelyn, Liz e Jennifer, pianistas, e os do 
quarteto, entretiveram-se em um almoço alegre e descontraído 
que nada tinha a ver com uma despedida. Ao contrário, mais 
parecia uma festa que sempre acontecia e que assim o iria ser 
para o generoso gosto em receber do gentleman senhor da casa.

Até que chegou a hora da partida. Depois de ficarem lá 
dentro em conversas animadas, os velejadores dos dois lados, 
os únicos que ainda não tinham ido, foram saindo devagar, 
como que adiando a hora de se despedirem.

John,  Hellen, Tony e Henry e mais todos os seus, acom-
panharam os do Dafne até o ônibus que os iria levar de volta a 
Southampton.

– Sir John – disse-lhe Horácio –, não sei como lhe agradecer 
tanta gentileza. Muito obrigado por tudo.

– Nada há a agradecer em tê-lo como mais um amigo dos 

mares, junto com todos os seus do Dafne.

E assim todos se deram as mãos e se despediram. A di-
ferença foi com Hellen, em quem todos tocaram beijinhos.

– Não sei também como lhe agradecer por tudo isso 
minha querida Hellen – disse-lhe Horácio.

– Nada há para agradecer. Volte sempre. Estaremos à dispo-

sição com muito prazer e alegria – respondeu-lhe ela sorrindo.
A despedida sempre será um prelúdio da ausência. Horá-

cio não gostava delas, as despedidas. Ele deixava-as por conta 
do acaso da hora. Ingrata. E assim foi aquela.
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O ônibus ia, pelo seu caminho, abrindo espaço para mais 
um rastro de ausência. Afinal o que eram os caminhos dos 
homens pelo mundo senão isso? Rastros de ausências.

No dia seguinte, um domingo, que se prenunciava de 
céu aberto, e vento leve, eles desatracaram o Dafne. Lucas, no 
timão, ligou o motor, manobrou o barco, e tomou o rumo da 
saída da marina, e alcançou a baia estuário de Southampton. 
Eles içaram as velas que se encheram de vento na direção do 
Solent onde manobraram tomando o rumo do oeste para al-
cançar o oceano Atlântico Norte.

Horácio ia na proa cheia de vento, e de pensamentos, e 
imagens, sonhos, em um mar calmo com um Dafne nele flutuando 
e cortando a suas águas azuis, com um sol pelas costas que subia 
rápido no portal de luz do Oriente, depois que Aurora abriu-o com 
os seus dedos cor-de-rosa. A Inglaterra, Londres, Southampton 
e Salisbury, e tudo o mais que de belo que lá acontecera, iam 
ficando para trás, na esteira de um barco que era mais magia do 
que realidade, e que lhes pertencia, a ele e aos seus amigos, os do 

Dafne, num acaso com o qual o destino lhes premiara.
E assim, aqueles ventos lhe trouxeram aquele estado 

sagrado que a linguagem não tem palavras para explicar...

Eu andei no rabo do tigre e estanquei na beira da grande 

água a olhar o horizonte luminoso. Rumei o barco para o mar. E, 

só, remei. À frente, o disco da lua brilhante dividia-se em faiscantes 

fragmentos nas mil ondas quebradas daquele corpo de destino que a 

proa serena cortava. O murmúrio do remo era como um canto. Como 

se ele – o remo soberano e determinado – e não eu, conduzisse tudo. 

Atendia a que chamado? Não me era dado entender, ia pela súplica 

da alma? Ou outras mãos governavam as minhas mãos? Alguém 

empunhava o leme? Eu não via nada. Só uma vontade indômita. O 

firmamento e o oceano – eis as minhas duas metades. E eu entre os 

dois. Foi o tigre que me tocou, com os seus olhos imperiais. Os raios 
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do astro flamejante queimavam o meu rosto. Na sombra da águia 

estava um pequeno pássaro. Na sombra do sol estava o olho do tigre.

Ei! Tu aí! Que estás na outra margem. Responde-me! O que 

lança o homem estre essas vastidões? Sem os dados do jogo, com um 

baralho de cartas brancas, sem poder recusar a partida. Quem é o tigre 

que faz mover sem mover-se? Que assusta na sua mansidão? O seu 

olho fura. A sua boca fere. A sua pele acaricia. A sua força protege. 

O seu corpo é ágil no salto triunfal, entre o céu e a água, para dentro 

da lua, entre a terra e o sol, para dentro do tempo.

 
No Atlântico, tomaram o rumo do sul, e numa ligeira 

volta para o leste, entraram pelo amplo estuário do Tejo, e 
alcançaram Lisboa, lá ficando dois gostosos dias, alguma coisa 
sentimental, por conta do tempo, ou de nada, como se tivessem 
tirado férias do mundo, e de todas as suas demandas, partindo, 
depois, para o oeste, para o grande oceano, tomando o rumo 
do hemisfério sul, seguindo direto para o Rio de Janeiro, sem 
aportarem no Recife, navegando ao largo e bem próximos à 
costa brasileira.

Ao adentrarem-se pela baia de Guanabara, ao largo da 
Praia do Flamengo, sob um cintilante céu azul, nas alturas do 
meio-dia, com um sol a pino, baixaram as velas. Lucas, no timão, 
ligou o motor e estacionou o barco junto a um píer do clube. 
Ali o encostaram, tendo alguns descido, para, com a ajuda de 
um pessoal de terra, seus conhecidos de há muito, alertados 
por Antônio, atracaram o Dafne.

– Deixem tudo por conta do nosso pessoal, – falou Antônio, 
com todos no convés –, vamos levar as coisas pessoais. Do resto, 

eles cuidarão, como sempre. Também providenciei como o nosso chef 

Guima, um bom almoço no restaurante do clube.

– Que dádiva dos céus você nos deu com essa sua antecipação, 

caro Antõnio, depois de tanto mar – expressou Paulo, com um 
amplo, descontraído, e agradável sorriso no rosto. Com o que 
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todos concordaram, oscilando, silenciosos e afirmativos, as 
suas cabeças.

E, na medida em que iam descendo, paravam, e, de um 
modo automático, vagaroso, se voltavam, e ficavam a con-
templar o Dafne, estáticos, como se não acreditassem que ele 
estivesse naquele justo lugar, naquele píer, doravante, sempre 
à sua disposição para as suas aventuras oceânicas, e senhor da 
admiração de todos os que o vissem. Ficaram assim, junto com 
o pessoal de terra, um indeterminado tempo, até que Antônio 
os despertasse para a realidade do instante:

– Bem, meus amigos, cá estamos, com o nosso Dafne. Vamos 

almoçar, e juntos comemorar essa nossa conquista, que celebramos um 

dia, ainda sem tê-lo em nossas mãos. Enfim sós, com a nossa dádiva.

Eles foram, então, se voltando, e, meio devagar, dando 
a entender que queriam ficar naquela contemplação, andando 
em direção ao cais.



XXVIII

Tudo pode ser possível naquele barco algo fantasmagórico, que 
reunia tantos amigos, tidos como fora do contexto desse... mundo 

aí... e que cercavam Rafael, o monge, guia espiritual de todos, e que 
de todos tinha sido professor.

Era no Dafne que eles se reuniam em algum dia da semana, in-
definido, para dar maior emoção, e nem se cair em rotinas, no que 
eles chamavam de banquetes, onde, sob a regência de Rafael, conver-
savam sobre tudo. Sobre até mesmo histórias de amor, quase sem-
pre narradas por Lucas. Os jantares eram comandados por Antônio, 
o Barba Negra, o Chef de Cuisine. Um jantar que ele, Antônio, pre-
parava na cozinha do clube. Quase sempre, nessas ocasiões, o Dafne 
deixava o meio da enseada e era acostado em um píer, para facilitar 
as coisas para o Português. Às vezes, todos estavam lá, quando o 
trabalho, ou as obrigações, compromissos, o permitiam. Quando os 
banquetes adentravam as noites, eles preferiam dormir lá mesmo, 
como bons marinheiros, isolados de tudo, na clausura do mar, como 
dizia Rafael. Não se sabe como é que Rafael conseguia essa proeza, 
como lhe dizia Lucas, não sem um sorrisinho zombeteiro nos lábios 
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e completando... “um monge fora da clausura, depois das Comple-
tas! Valha-nos Deus! O mundo, sem dúvida, está  mudado...” Mas, 
Rafael não lhe dava a coisa assim tão de barato, nem que o fosse de 
uma forma sutil, às vezes irônica, como sempre. “Deixa pra lá!”, lhe 
devolvia ele com aquela ancestral tranquilidade que o caracteriza, 
“preocupa-te mais com o que vais nos contar essa noite, pois, a his-
tória de amor entre Abelardo e Heloísa, essa tu nos narraste com 
a devida arte. Que tal uma das divertidas histórias dos Contos de 
Cantuária do Chaucer?” “Está bem, meu caro Sócrates, está bem...” 
Respondia-lhe o Barba Ruiva.

É lá que Horácio, nas “noites premiadas”, vai se isolar nessa clau-

sura para meditar sobre a vida, os amores, e sobre o que ele chamava 
de meus questionamentos. E para pensar sobre os negócios, coisa que 
aprendeu com o seu pai. É lá que os seus amigos o pegavam, nas 
longas viagens, sentado na proa, “vendo o sol, ou a lua, se desliga-
rem do oceano, ou nele mergulharem, trazendo a luz ou a escuridão 
ao mundo.” Ou, sob o céu estrelado, “admirando o movimento da 
Terra na vastidão do cosmos, como vemos o movimento da imensa 
proa de um grande navio no horizonte do mar.” “Coisas de mari-
nheiros, insensíveis aos outros.”

Somada a essa sua paixão pelo Dafne, Horácio tinha mais uma, 
e que lhe era sagrada, e que não dividia com ninguém: as suas sextas-

-feiras, no mosteiro com Rafael, ou sextas; assim mesmo, uma única 
palavra, como eles, não sem um que de carinho, a denominavam.



XXIX

O claustro, todo ele construído em magnífica cantaria, 
exibindo pedras de grandes muralhas, era onde, na maioria 
das vezes, se iniciavam essas sextas. Dir-se-ia, talvez como 
uma insuficiente metáfora, que ali era onde se começava a se 
respirar uma atmosfera do sagrado, alguma coisa além de uma 
simples porta, com as suas trancas e travas, que fazia o papel 
de uma espécie de fogo heraclítico, algo assim... purificador e 
cheio de esperança para aqueles que lá entravam.

Quem por ele entra, o fazendo pela porta do alpendre, 
que fica ao lado da igreja, não deixa de expressar um mudo 
espanto, surpreendente, contido, tal é a sua beleza, a inesperada 
grandeza que se abre diante de si. Palavras como solidão ilumi-
nada, recolhido silêncio, apartamento do que está lá fora, que 
teria ficado para trás, quando se houve bater a porta, não dão 
significado de algo que apenas nele estando se pode sentir, na 
totalidade de seu corpo e de seu espírito. Porquanto se poderia 
dizer que ali se materializam, juntos, o coração e a alma da 
clausura, a paixão e a razão, lembrando que lá contém leitura, 
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oração e trabalho, guardados na sua singela contenção, no seu 
perto e longe demais de tudo o que se poderia chamar de... 
mundo. Ali se inunda de alguma coisa como um outro existir. 
Caminhar por sua galeria de arcadas, sob o côncavo do seu 
teto branco, que capta e prende a luz do sol que se despeja, aos 
pedaços, aqui e acolá, como folhas fosforescentes de árvores 
iluminadas, que se espalham caóticas pelo seu piso de pedra 
despojado; andar em meio àquela uniformidade de colunas e 
arcos, com a visão de um interior resguardado, íntimo, porém 
dadivoso, tudo parecendo se inspirar na beleza da proporção 
áurea das dimensões; perambular por aquele caminho único, 
devagarzinho, para prolongar, ou enganar, o tempo que voa, 
ampliando o compasso de seu pêndulo, numa continuidade sem 
fim, como se se nos fosse permitido fazer as horas; – tudo isso 
nada mais é do que se transpor para um espaço outro, além do 
nosso, onde se respira o permanente, e ainda mais, é onde se 
sente aquilo que, pela ladainha da repetição, da uniformidade 
e da ordem espacial, em arcos e colunas, se assemelha a uma 
expressão da eternidade aqui nessa terra, que voa solitária, 
grudada no seu imperativo sol, pelas lonjuras do firmamento.

Naquela sexta, Rafael não esperou Horácio na porta desse 
claustro, na hora aprazada, como muitas vezes o fazia. O tempo 
não era tão longo. Contudo, nós o podemos, se o quisermos, na 
nossa imaginação, tirá-lo de um presto e colocá-lo em um largo. 

Como se fôssemos um mágico maestro do compasso da vida. 
Ele foi alongá-lo lá fora, no lajeado de pedras, sentando em um 
pesado banco esculpido em uma rocha que se parecia com um 
granito cinza, contemplando o sol declinante e a leve brisa da 
tarde acariciar as ramagens abundantes das grandes árvores 
que envolvem e sombreiam o pátio de entrada do mosteiro.
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“O meu mestre timoneiro, esperando-me aqui...” Disse-lhe 
Horácio, bem baixinho, quase que inaudível, tirando-o daquele 
estado de meditação e sentando-se ao seu lado.

“Exato, meu caro proeiro, alargo esse tempo. Não o temos hoje 

muito dadivoso, como das outras vezes. Sabe você como são as coisas. 

Teremos que nos limitar à música...  e mais nada... Não digo que será 

uma pena, porque será a música das esferas...”
“Alargar o tempo... gostei dessa, mestre Sócrates, como o diria 

o Barba Ruiva... Hoje não preciso de outra coisa... senão isso que você 

disse... música das esferas...Deixemos o palavrório para outro dia.” 
“ Mas, é hora de irmos, amiguinho... perambulamos, como sem-

pre pelo claustro, depois pelos corredores e salas, até o coro e o órgão.”

“Vamos, então... Que o tempo nos seja aquele do carpe diem, 

do colhei as dádivas do dia.”

“Muito bem, o seu Horácio... o seu carpe diem... De qualquer 

modo, nos será uma dádiva.”

“Não me limitaria aí ao carpe diem do nosso poeta Horácio, caro 

timoneiro defensor, se você me permitir, colocaria também Ronsard, 

que, na beleza sonora de seus versos, da mesma forma, aconselhava 

a sua amiga a colher o presente, a sua juventude, como uma flor...”

“Sim... vejo que começas bem, hoje, as coisas... Horácio e Ronsard... 

o carpe diem, o aproveita o dia... com a poesia... hoje, tu prometes...”

A sua paixão pelas reuniões, que aconteciam de quando 
em vez, no mosteiro, com Rafael, não pode ser medida – essa 
era uma grande e indefinível paixão de Horácio. Até ficava 
ansioso quando o espaço entre uma e outra se esticava além 
da conta, um limite que lhe era dado pelo coração, mais do 
que por qualquer razão. Começava a sentir um vazio no peito. 
Alguma coisa vaga, inexplicável. Visto que nem sempre haveria 
uma convergência de suas disponibilidades. Tanto ele quanto o 
monge tinham as suas obrigações. Essas suas sextas eram livres 

de tudo o mais. Conversavam sobre música, ou mesmo faziam-
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-na, e dialogavam sobre tudo, sobre poesia, literatura, filosofia, 
religião, ciência, os problemas do país e do mundo. Trocavam 
ideias sobre os livros que liam e que se recomendavam. Às 
vezes, quando as iniciavam muito cedo, uma grande parte da 
reunião era dedicada ao órgão. Ah! Aí estava um verdadeiro 
prazer. Música. Música e nada mais. Sons etéreos. Aqueles do 
órgão. Para dois amigos que se revezavam na interpretação e 
na audição solitária. Um deles nos teclados e o outro no coro, 
no centro gravitacional daquela intensa sonoridade. Horácio 
tinha por essas sextas uma devoção quase que religiosa. Ele as 
tomava como o seu Éden aqui na terra. Mesmo que, em alguns 
casos, fossem pesadas. E ele saísse de lá querendo respirar o ar 
do mundo. Por vezes, as conversas eram tidas como confissões.

Começavam-nas, quando era possível, logo depois do 
almoço, antes das orações das Vésperas. Estas aconteciam lá 
nos finais das tardes. Quando o tempo sobrava, as Vésperas 
lhes impunha um intervalo, para depois continuarem até um 
pouco antes do início das Completas, cujo início, incondicio-
nal, as encerrava. Em casos muito raros, eles as continuavam 
até mesmo depois das Completas, que assim lhes impunha um 
intermezzo, e adentravam a noite, quando a Rafael era permi-
tido fazê-lo. Nessas sextas, o seu limite era o esgotamento. Uma 
palavra que, em si, diz tudo. Esgota-se. Termina-se. E pronto!

As brincadeiras eram muitas. E quando eram antes das 
Vésperas, sempre começavam diante das arcadas do claustro. 
Caminhando por sombras e luzes, diante de colunas e arcos 
semicírculos. Ali passavam um tempo indefinido circulando 
como peripatéticos na sua academia. Após o que continua-
vam pelos amenos e algo silenciosos corredores do mosteiro, 
iluminados por uma afável, doce e pacífica, luz difusa, e assim 
defendidos da radiação solar, e do seu calor. Iam, como cole-
giais, falando baixinho, quase que inaudíveis, até chegarem à 
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biblioteca, quando a coisa adentrava a noite, além do impossível, 
as Completas que pediam o silêncio de túmulo. E a liberdade 
dos dois era total, nessas... que eles diziam ser... as preliminares 

peripatéticas, as brincadeiras. Tudo fluindo, seja dito, na medida 
de seus econômicos passos, que queriam fossem assim mesmo, 
os mais vagarosos possíveis, e que sempre eram interrompidos, 
para falarem de frente um para o outro, então, caminhavam 
na velocidade de quem quer dominar o tempo, em meio a um 
enorme e divertido jogo de ironias.

Rafael tratava Horácio de Doutor Fausto e Horácio, em 
retribuição, o chamava de Mefistófeles. Rafael o chamava assim 
porque o “acusava” de gozar com intensidade os prazeres da vida, 
coisa de... “hedonista, mas... não muito... misturado a um... digamos... 

epicurista, por suas virtudes, esse seu prezar a amizade, porém um 

epicurista... um tanto vago... depois de julgar, não se sabe como, nem 

por quais critérios, nesse imbróglio do mundo, que era impossível 

o saber, nesse sabe-se tudo e não se sabe nada.” E por causa disso, 
“dessa falsa decepção,” caiu no “mundo dos prazeres”... “ como se isso, 

no fundo, resolvesse os seus questionamentos existenciais”... Bem... 
isso é uma divagação. Horácio, por seu turno, contraditava-o, 
não sem um sorriso matreiro no rosto, “isso tudo aí?... tu o dizes, 

meu caro,” e o “acusava” de estar “tentando corrompê-lo” em nome 
de “algumas certezas”, que ele, Horácio, colocava com as “devidas 

aspas”, aliás, assim mesmo como ele, Rafael, de quando em vez, 
o fazia, parecendo colocar em suspensão, ou suspeição, algum 
conceito, pensamento, ou ideia. Culpava-o de querer tirá-lo 
do seu... “labirinto”, da sua... “perdição”, do seu “horaciano prazer 

de viver”, do seu mais “horaciano ainda... carpe diem”, aproveitai o 

dia... enfim, do seu... “hedonismo, um tanto nebuloso, em meio a um 

não menos nebuloso epicurismo.” Era um Mefistófeles ao contrário, 
era “a antimatéria de Mefistófeles.”

Sempre que essa imagem surgia, ali no âmago daquilo 
que era um mosteiro, a da “antimatéria de Mefistófeles”, ou era de 
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propósito lembrada, não sem uma proposital gozação, nos seus 
calados corredores, por Horácio, eles abafavam o que seria, se 
fosse possível, uma estrondosa gargalhada, daquelas de fazerem 
tremer as ciclópicas e alvas paredes da clausura. Algum dia 
teria sido possível se imaginar Rafael sendo... a antimatéria... 
de... ninguém menos... e ninguém mais... que... Mefistófeles? 

“De onde tu tiraste isso, meu querido irmão timoneiro? Teria sido 

na contemplação de uma cefeída no horizonte da sua proa?” Mur-
murava-lhe o monge. “Antimatéria... ainda bem que seria uma... 

antimatéria...” Riam ainda mais, com as mãos amortecendo os 
sons que pudessem quebrar aquele silêncio monacal.

Zombarias de um lado e de outro. Porém, marcadoras de 
fato das vibrações de suas almas e delimitadoras dos caminhos 
de muitos dos seus diálogos. Não eram nada inocentes. “Horácio 

e Rafael inocentes? Ah! Conta-nos outra, vá,” diria o Barba Ruiva. 
Por vezes, quando o estado de espírito de Horácio, numa des-
sas... sextas... era de uma “alma sombria”, ele designava Rafael 
de Mercúrio. E Rafael devolvia o dito qualificando-o de Romeu. 
Horácio, às vezes, tomava a clausura por ser “a casa dos Capule-

ttos”. E Rafael objetava. Ali não era nenhuma casa de nenhuma 
Julieta. Ali era a clausura de um monastério. Sob os protestos de 
Rafael, Horácio, não poucas vezes, dizia, como se cochichasse, 
no imenso corredor, que a clausura, que ali os envolvia, era 
mesmo a Taverna de Auerbach, lembrando o ambiente, ou a 
atmosfera, do Fausto de Goethe. Outras vezes, Rafael chamava 
Horácio de Don Giovanni, referindo-se ao libertino da ópera 
de Mozart. Horácio lhe retorquia o sarcasmo e lhe chamava 
de Don Pedro, Comendador de Sevilha, que, no final da ópera, 
como estátua de pedra, leva-o aos infernos... Grita-lhe, várias 
vezes, “arrepende-te”! ao que Don Giovanni, também várias ve-
zes, retruca “não!” Prefere ir para os infernos a arrepender-se.
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“O que posso fazer?”, meu estimado timoneiro defensor,” per-
guntava-lhe Horácio, olhando-o de frente, olhos nos olhos. 
“Cair de ponta cabeça, mergulhar até o fundo da alma, no ceticismo, 

depois no pessimismo, até mesmo, muito além, no niilismo? Não posso 

lhe explicar por que motivo não o faço, escapa-me a força que me 

retém... essa força não estaria aqui ?... quem o saberá?... entretanto, 

explicando a coisa de um modo simples, não tenho temperamento 
para sequer ser cético, quanto mais para os outros estágios, que vêm 

na sua continuidade.... Se fosse um cético, não seria o que sou, e nem 

estaria fazendo o que faço. Nem gostaria do que gosto. Por exemplo... 

reforçando... estar aqui...”

“Compreendo,” arrematava Rafael.

“Então, me restou o que senão o hedonismo, vamos falar as-

sim, para simplificar, mesmo que você o tome também por ser um 

epicurismo, por causa do meu prezar as amizades. Sem elas não 

consigo viver. O que me sobrou, então, amigo timoneiro, senão amar 

o dia, aproveitar o dia, o carpe diem, que mal terá isso?, deixando 

um pouquinho de lado a outra parte do verso do poeta, o seu nec 

minimum credula postero, o acreditar o mínimo no futuro, pois, pelo 

que sou, e pelo meu ser no mundo, tenho que acreditar em alguma 

coisa. Falo desbaratado, sem ordem nenhuma...”

 “Não se precisa de nenhuma ordem aqui, ninguém está jul-

gando o pensamento de ninguém, não estamos em nenhum tribunal, 

você está sendo é autêntico,” atalhou-o Rafael, esperando que ele 
continuasse.

 “Olhe bem em volta de si mesmo, caro Rafael. Se as grandes 

mentes, os grandes gênios, não resolveram esses questionamentos, com 

os quais temos lidado, então, como é que eu o poderia fazer? Faço-lhe 

uma imagem. Sinto-me como um pequeno e frágil barco em uma tor-

menta. Sou um mero pássaro em meio a poderosas correntes de ventos 

contrários. Para completar, em meio a tudo isso, vou percebendo, o 

que você, há muito tempo, sabe, pois, o disse, não poucas vezes, a você 

mesmo, que a fortaleza de minha fé está com tremendos buracos em 
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suas muralhas, o que, confesso-lhe, para mim, é muito ruim, apesar de 

ainda estarem de pé. E tudo, então... a despeito de meu carpe diem... o 

aproveita o dia... do poeta Horácio... Estão sim, essas muralhas, assaltadas 

por dúvidas, não sei se insolúveis, coloco aqui a dúvida, não obstante 

de, a meu ver, ter tentado tudo contra essas... digamos... hesitações... 

todos os argumentos, mesmo que fossem precários.” 
“Ainda há muralhas”, meu caro proeiro, que vê o mundo 

mover-se nos céus”, retrucou Rafael, no meio do corredor, “e 

isso é muito, acredite em mim, porque enquanto houver muralhas, 

há esperança.” Ele falava isso olhando, como se apontasse-as, 
para as grossas, pesadas e alvas alvenarias, aveludadas como o 
lírio, estando eles parados, entre as suas leves resplandecências 
noturnas. “Ainda bem que você teve a humildade de reconhecer que 

os seus argumentos são precários, depois de dizer que não sabe se as 

suas incertezas são insolúveis. O não saber é bom. É um passo. O pior 

é não saber que não se sabe. Só sei que nada sei, não é isso que dizia o 

velho Sócrates? E a precariedade é sempre provisória. Não se esqueça 

de que os guerreiros do lado de dentro dessas muralhas, e aqui estão 

elas, tocáveis por seus dedos, e vistas pelos teus olhos, são fortes e 

destemidos. A luta é desigual, meu admirável timoneiro, estamos 

cansados de o saber, e temos a necessária humildade de reconhecê-lo. 

Talvez pertença ao nosso destino travá-la. Tudo no campo da alma 

e das ideias. Seja isso dito assim claro, como a luz do sol. Não seria 

isso maravilhoso como fonte de vida? E assim amá-la. Não seria isso 

ter, em si mesmo, o espírito de Neemias? Seria o espírito do restau-

rador, o que coloca o presente em cima do passado, continuando a 

história. Passado firme, sólido, poderoso e imutável que guarda em 

si a experiência ancestral.”   
Ele também sofrera esse... bem. Para ele, Rafael, era um 

bem. E se via, ele mesmo, jovem, em Horácio. No fundo, para 
simplificar o que não é simplificável, mas, apenas explicável, 
Rafael achava que o que havia nele, Horácio, era mesmo uma 
busca por uma verdade. Uma procura sempre frustrada, uma 
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verdade que nem ele mesmo, Horácio, quiçá soubesse o que 
fosse, ou definisse. E, desse modo, vai ser sem cessar, enquanto 
ele não atinar, vamos dizer, com a ajuda de uma inexplicável 
iluminação, alguns dizem intuição, outros, graça, sobre qual 
seria o objeto de sua inquirição espiritual, em outras palavras, 
sobre o que não fechava em sua alma, sobre o que a deixava 
com a sensação de nela abrigar uma carência, uma falha, como 
se a impedisse de alcançar uma unidade interior, digamos, a 
completude, num constante desejo, causa de inquietude, de-
salento, ansiedade e angústia, os quais, nesse mundo, vão ser 
compensados, de um modo ou de outro, aliás, como ele estava 
cansado de o saber.

Quando Rafael lhe falou isso, Horácio, que ouvia tudo sem 
falar, foi ao ponto, e logo lhe indagou com muita delicadeza, 
e um tom de voz que não escondia uma agradável surpresa, e 
que era cheia de ternura, numa fala algo emotiva, em que as 
palavras são bem pronunciadas, e vão fluindo num andamento 
largo, “você estaria querendo me ver aqui, para sempre, como você, e 

os outros irmãos?” Ao que Rafael lhe respondeu com uma indaga-
ção, sem pestanejar, “você não nos seria uma belíssima aquisição?” 

E depois de uma longa e significativa pausa, ele arrematou, 
sem dar chance para Horácio falar alguma coisa, “cada um tem 

o seu carma, amiguinho, quem iria saber em que caminho ele nos 

põe nessas encruzilhadas da vida? Mas, continuo lhe dizendo que 

você sempre será bem-vindo entre nós.”



XXX

Eles, então, naquela sexta, aquela que Rafael queria que se 
escoasse no tempo de um largo, após incontáveis paradas, aqui 
e ali, percorrendo um tortuoso caminho, depois de inúmeras 
voltas pelo claustro, por quem se preocupa mais com a fala do 
que com os passos, desordenados peripatéticos, chegaram ao 
amplo coro, que parece estar encoberto, por algum mistério, no 
fundo da igreja, em meio à sua beleza. Ocultado, ele é parte da 
clausura. Pertence ao mundo, que está na igreja, mas, está longe 
dele. Quem é que, ao entrar naquela arrebatadora nave, iria se 
preocupar, virar e procurar, lá no alto do seu... fundo, atrás 
de uma riquíssima balaustrada, o coro? Quem o faria, estando 
com os olhos fixos e fascinados, pelo deslumbramento em que 
se fica, um verdadeiro choque, diante da imponência do altar 
principal, e das não menos fascinantes capelas laterais? Aquele, 
o colossal altar, como o teto das catedrais góticas, fazem com 
que os nossos olhos se dirijam para o alto, para os céus, estas, 
as capelas, fazem com que eles, então encantados, dirijam-se 
para o que está aqui mesmo, nesta terra. Artes e mais artes de 
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minúcias compondo, com pequenos elementos, um todo. Dele, 
o coro mesmo, a custo se vê partes, assim mesmo quando o 
procuramos, se for o caso. Dado que tudo conspira para que 
notemos nada mais do que aquilo que está diante da nossa 
visão imediata. Lá, atrás, está ele, com uma parte dos grandes 
tubos do órgão e, acima deste, o seu majestoso teto abaulado, 
em forma cilíndrica, como se o seu arquiteto criador quisesse 
expressar um ideal geométrico, a perfeição, em cuja superfície 
dispôs pinturas cujos sentidos podem nos intrigar. E não pouco. 
Contudo, não satisfeito em sua representação do belo, ele, o 
seu idealizador e construtor, qual um demiurgo, quiçá quisesse 
simbolizar que o coro escondido, o que pertence à clausura, 
que está por detrás de tudo, devia se fazer prolongar por toda 
a nave central, que em si abraça o mundo, as pessoas, assim 
doando a estas a sua extática e excelsa beleza arquitetônica, 
magnética, visual e, às vezes, sonora, na linda simbologia dos 
anjos que lá davam ares de tocar as suas trombetas, logo acima 
da grande porta de entrada. A cor de um leve dourado, aquela 
de uma luz tenra e doce do sol, rara, que impregna tudo com o 
seu tom de bronze, afigurava-se inundar todo aquele interior. 
É um espaço de luz. Sem se saber de onde provém essa luz.



XXXI

“Bem... cá estamos... no coro... vamos ter uma seção de música. 

O tempo, hoje, não é assim tão nosso, amigo... Falta algum tempo 

para as Vésperas, não tão amplo como desejaríamos, não obstante, 

é muito generoso para nele fazermos caber muita música”, disse 
Rafael. Ao que Horácio respondeu.

“Que esse tempo seja nosso, amigo. Vamos ampliá-lo, transfor-

má-lo em um belo largo. Assim mesmo como você fez lá fora. Vamos 

à música! Ao que nos consola. Aliás, não sei se há outra coisa que, 

hoje, mais me consolaria.”

Eles, então, os dois, como sempre o faziam, foram até 
ao teclado do grande órgão.

“Vamos dedicar esta tarde a César Franck?” Que tal?” indagou 
o monge.

“Quase que você me tirou a sugestão da boca.”

“As partituras estão no seu devido lugar. Andei tocando aquela. 

A que lhe toca o coração. A tal de nossos sempre inacabados estudos. 

E também a Prière. E podemos tocar outras, como as duas Fantasias, 

e a Pastoral, para encerrar. Todas encantadoras. Ainda mais assim... 
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na sequência daquela que é a... música das esferas. Iniciamos com a 

tal? Com você? O Prelúdio, Fuga e Variação?”

“Sim. Acho que consigo tocá-la. É claro que com a partitura 

diante de mim.” 

“Ninguém aqui é obrigado a tocar nada de cor. Não estamos 

em nenhum teatro.”

“Eu sei, mas, algum dia a tocarei como você, como se chegasse 

em qualquer catedral do mundo, subisse ao órgão, e assim sem que 

nem para que, lá a tocasse... como prelúdio, antes de todas as outras.”

“Tenho certeza de que em algum dia você vai conseguir. E vai 

ser aqui mesmo...”

“Então... vamos... àquilo que você diz ser a expressão da... música 

das esferas... com o que concordo... música das esferas...”

Horácio falava devagar, quase gaguejando. E não sem 
emoção, a qual lhe era inaudita, e inexplicável. Quanto tempo, 
não importa que o fosse de forma descontínua, naqueles anos 
da juventude, não estiveram eles trabalhando, os dois juntos, 
nessa obra prima? Mas, o estranho, para ele, naquele momento, 
era que essa sensação de um passado que entranhava dissimu-
lado no presente, ou nele desabava, nunca tinha sido assim tão 
forte, uma sensação tão emotiva, quanto naquele dia, naquela 
justa hora. “É-me um senhor desafio. Nem sei quanto tempo a 
estudamos juntos. Tanto no piano quanto aqui, no órgão. Voo 

solo, sem o instrutor ao lado. E assim, não tão bem, claro, quanto 

você... Como calculo que, desde algum tempo, descobrimos, juntos, 

a maior parte dos seus segredos, engano meu?, vou tentar repeti-la, 

como um bom discípulo, diante do seu mestre, contanto que ele me 

perdoe as escorregadelas...”

“Vou voltar para o coro, como sempre o fazemos, você não estará 

diante de ninguém. Aqui é você e o órgão e a partitura diante de si. 

Lá, sentado, como em meditação, em solidão, estarei eu, ouvindo-o. 

É uma boa abertura para as outras nossas músicas, essa... música das 

esferas. Fique à vontade... Quanto às escorregadelas, ninguém vai 
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perceber... a não ser que haja alguém entendido na igreja, mas... a 

essas horas?... de uma sexta-feira?... a tal sexta em que todos se pre-

param para o seu sagrado carpe diem... nem ninguém, muito menos 

entendidos haveria lá.”

Música das esferas. 

Nada diferente desse inexplicável. Esferas de recôndi-
tos, que misteriosos e furtivos nos foram escamoteados, ao 
longo dos séculos, aos quais podemos alcançar, ou retornar, 
pela magia da divina música. E aquela era uma divina música. 
Única. Absoluta no seu encanto. Toda excelsa em sua beleza. 
O resto era deixar a nossa alma ir. Sair desse nosso pobre cor-
po mortal. E ir para morar nas alturas. E lá talvez sentir que 
pode se realizar no seu ser. E assim o fazendo, como se fosse 
flutuando por espaços sonoros, como aqueles em que estava 
mergulhado, pois, a complexa riqueza daqueles timbres parece 
conter, e jogar no ar, toda uma nébula de harmônios, como as 
nebulosas fazem com a luz. Essa mesma luz que vem ali do alto 
daquelas pequenas janelas. Quem sabe querendo agarrá-lo com 
as suas luminosas mãos para elevá-lo, aos sons desses cantos, 
lá para o seu sublime cume. Rafael se sentiu fora do espaço e 
fora do tempo. Ele não o sabia explicar. Os sons que ouvia eram 
aqueles dos coros divinos aqui nesta terra tão sozinha com o 
seu sol e tão veloz em sua viagem pelo espaço incomensurável.

Horácio precisou ficar um indeterminado tempo sentado 
ao seu lado para que ele percebesse que sua execução chegara 
ao fim. Ficou ali, aguardando que o monge notasse que a mú-
sica cessara e que havia alguém... alguma sombra... que estava 
respirando ao seu lado, no silencio de pedra da igreja. Rafael 
parecia vagar pelos espaços. O que era um bom sinal para o seu 
discípulo. Afinal de contas, a música que ele fizera, não sabendo 
por quais razões, sem as tais escorregadelas, pelo menos ele não 
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as sentiu, executando-a quase... quase que de cor, apenas com 
algumas furtivas olhadelas pela partitura, a fluidez em que a foi 
tocando, deve ter encantado aquele que minucioso e paciente 
lhe guiara pelos dédalos daquela difícil peça. Uma coisa é a 
partitura, a representação gráfica e silenciosa de uma música. 
Outra coisa, e aí vai a distância de um oceano, é transformar 
aqueles símbolos em... simples música... Um toque mais delicado 
aqui, outro ali, mais forte, porém, não tanto, um outro, nem 
lá nem cá... inesperados, dependendo do estado de espírito de 
quem toca. Explicando-o com palavras arbitrárias, um pequeno 
prolongamento de uma dada nota aqui, num sutil alargamento 
do tempo, outro ali, num também seu imperceptível encolhi-
mento, obedecendo, mas, também escapando da ditadura do 
compasso, tudo resultando numa notável, pois, distinguível, 
individualização da interpretação. Cada peça, cada intérprete, 
cada dia, cada hora, eis uma riqueza de emoções que pode 
jorrar de uma dada execução musical. Interpretar é também 
criar. E haja tempo e paciência. Haja estudos e mais estudos, 
para tentar sacar, descobrir, aquilo que estaria por detrás do 
que está grafado num simples papel pautado; aquilo, o segredo, 
que moveu o ato de criação do compositor.

Rafael quase assustou-se. “Estou flutuando, amigo, para-

béns pela sua belíssima execução. Acho que você chegou lá. Acima 

disso... é impossível. Essa música sempre me envia para os espaços 

transcendentais, aqueles que são adimensionais. Não sei se irei tão 

bem quanto você.

“Fico aqui aguardando a sua... Prière. Creio que eu esteja 

deveras necessitando de uma Oração...”

“Então vamos ouvi-la, espero que a transmita para o seu co-

ração...”

Rafael dirigiu-se para o órgão.

Oração... 
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Todas essas coisas que tenho nas mãos, o que dizem? Que 

vazio é esse que não é vazio? Tudo está tão cheio, tão presente, tão 

atual – tão agora? Será? Por que tudo foge?... Se tudo está à mão. O 

mundo me abraça, no meu devaneio, tão presente e tão ausente. O 

canto do pássaro na floresta é um som numa escuridão pétrea... Um 

lamento dentro de um cristal negro... Nada ecoa ao longe... É a minha 
voz. Sobre as águas cinzentas do lago, o vento do fim outonal põe 

folhas amarelecidas, e o meu coração cansado se aperta nas névoas 

que descem das montanhas e no vale cobrem toda a floração. O todo 

que está aqui está fechado e mudo. Nenhuma voz. Nenhum consolo. 

Nenhum envolver. Nenhum calor. Tudo está ao toque da mão qual 

corpo coberto de perfumes. Nosso, íntimo, que queremos... em que 

mergulhamos em êxtases... Tudo está aqui, mas, o que diz esse tudo?

Fale! Fale, Oh! Silêncio! Fale! Fale! Oh! Lago! Fale ao meu 

coração! Se nada da significância do mundo tem significância para 

mim, fale! Você ai nessas sombras!... Naquela margem! Fale! Oh! 

Significador! O que de impiedoso me circunda assim tão ameaçador? 

Que desaparece no próprio ato da ameaça! Na própria aparência! 

Que mão é essa que segura o meu grito? Parado na minha garganta. 

Como o canto daquele pássaro. O que prende essa música que de mim 

quer exalar? Desse cristal de vidro abafado, opaco... amedrontador! 

Por que esse tudo, e esse nada? Isso que tudo fala e isso que 

tudo cala.

Por que esse aberto? Esse mundo, nesse tempo, isso que tudo 

revela, e coloca diante de meus olhos. Isso que flui como um rio e 

isso que tudo apaga.

Por que esse tremor? Diante de um todo presente. Será que é 

porque esse tudo esmaga, esse mesmo tudo, esse mesmo senhor, que 

me entranha e me abandona? Será a escuridão da noite que eu toco 

com minhas mãos?

Será o instante fugaz de minha existência, esse mudo que 

caminha atrás de mim? Será o vácuo que fica depois dos passos, a 

desolação que nos toma depois do gozo, o desamparo que nos toma 
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na solidão, depois de tantos e tantos gritos? A sensação de estarmos 

onde não nos convidaram? Prisioneiros fugidos de uma prisão. Será 

a decadência dos seres caídos? Será o que somos desde sempre e não 

sabíamos? Ou será o vislumbre, uma diminuta fresta, que se abre e 

se fecha instantânea, algo diferente em nós? Fora de nosso mundo 

significante e significado. Além da representação? Para lá do símbo-

lo? Ou será o nada que somos diante da totalidade avassaladora de 

tudo? Será o frágil de nós diante das entidades? Será?... Será a nossa 

condenação?... Será?... O pecado original de estarmos ai... de sermos... 

de existirmos... desde sempre... para a morte?

Rafael, como Horácio o fizera, depois de terminar a 
execução de sua peça, e voltar para o coro, e se sentar ao lado 
dele, ficou um tempo muito maior do que o amigo ficara na 
aguarda de seu... despertar... em meio àquele silêncio.

“Pelo visto, creio que a Prière lhe fez bem...”

“Sim. Fez-me muito bem... Veio-me uma porção de coisas, aos 

pedaços. Tudo meio caótico... como num sonho... creio sim que teria 

sido uma oração... em que se abre a alma para si mesmo...”

“Você está um tanto reticente, meu caro timoneiro.”

“Por que, Rafael, esse nosso pecado original de estarmos aí... 

de sermos... de existirmos... desde sempre... para a morte?”

“Certo. Esse deve ter sido um pedaço notável... Um hedonista, 

com tinturas de epicurista, creio que convicto, pelo menos pelo que sei, 

perguntando-me isso? Não seria esdrúxulo? Onde estaria o seu carpe 

diem, o aproveita o dia, esse dia, essa hora linda, cheia de silêncio, 

música e oração, esse presente que aqui está? Não se angustie, pois, 

com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã consumirá a si mesmo, 

basta a cada dia o seu mal. Não foi assim que, por outras palavras, 

disse o evangelista? Onde estaria seu amor às coisas da vida, sem dar 

muita pelota sobre o que está no limite do futuro?”

“Você não me respondeu a minha pergunta. O Barba Ruiva não 

deixa de ter lá as suas razões. Você sabe se defender, esquivando-se.”
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“Não se esqueça de que, como ele, sou um defensor. Todavia, 

indo ao ponto. Como é que eu vou saber isso aí? Só sei que nada sei. 

Não estou o mínimo preocupado com a morte! Eu me preocupo mesmo 

é com a vida! E eu estou longe de ser um hedonista, e muito menos 

um epicurista, como você está careca de saber, o que não quer dizer 

que não ame as Odes de Horácio, nem os Amores de Ronsard, como 

você sabe muito bem.”

“Muito bem, meu querido e hábil defensor, vamos deixar a 

linguagem das palavras para lá! Palavras são palavras, como você 

mesmo o diz, cada uma delas querendo explicar a outra, numa in-

finita sucessão de definições...”

“Estou vendo que você aprendeu a lição. Símbolos explicando 

símbolos... Todavia, o que fazer sem elas, e sem eles?... Deixa isso 

para lá! Parece conversa de botequim! Vamos às Fantasias! Fantasias, 

amiguinho proeiro, que admira a terra navegar pelo cosmo, como se 

fosse uma imensa proa flutuando em meio às ondas do oceano. Hoje 

estamos fazendo música, e nada mais.”

“Estou de acordo... Você as tocando, uma logo em seguida à 

outra.”

“Você é esperto, amigo timoneiro, mas, não vai nos escapar 

de nos dar a Pastoral.”

“Claro... a Pastoral... como o mestre me ensinou... e lá... junto... 

ao teclado... sabe como é, por uma questão de segurança...”

“Deixo-o aí com os fluxos de sua alma. Fantasias, como são 

poderosas as fantasias! O que seria de nós, em um mundo sem fan-

tasias,” arrematou Rafael deixando o coro.

Fantasias.

Que maga Morgana te colocou aqui! – nesta sala? Afinal, 

caíste? – de qual das alturas? Foi para me consolar? Ou para me 

desesperar?!...Ah!... Ou vieste pelo fio desta música – teclas brancas, 

teclas pretas... Não fales nada, Nenhuma palavra – silêncio nessa 
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catedral... Só essa distância. Nada mais que esse ar que respiras. 

Deixa-me mal esse vácuo enigmático. Só quero esse arfar de teu 

desejo – insaciável. Que seca as nossas bocas – inflama os teus seios. 

Ao meu escalar essa tua escada – degrau a degrau... Nada mais me 

resta, para ter-te, senão desejá-los intermináveis, Nada mais do que 

esse querer de nunca tocar-te.

Fantasias.

O que trazem os dobres desses sinos? Tão próximos, tão longes. 

Que sons exequiais são esses que enchem esse ar parado qual névoa 

fosfórea iluminada? As vozes e luzes misturam-se nos cânticos. Vozes. 

E mais nada. À capela. Uníssonos despojados. Ressoam e ressoam 

harmônicos, inundando as vésperas das horas e os espaços imaginários. 

No fundo, os tons cinzas fugidios das pedras desse pátio. Reflexos 

indecisos num chão molhado.

De profundis... De profundis... A chuva neve leve pluma fria. E 

o sino dó a soar. Dam...Dam...Dam... As palavras. Os encantatórios. As 

ondulações do coração – inquietudes. Tudo no silêncio irreferencial. 

Os ecos dos badalos. Sino dó... Sino sol. Sino dó... Sino sol. Repetem. 

Repetem. A eternidade é repetir. Sino dó... sino sol. Da-lam...Da-lam...

Da-lam... Badalam. Badalam. Dores não. Choro não. Findar não. 

Da-lam...Da-lam...Da-lam... Estar sim. Ser sim. No tempo limitador! 

Ah! Totalidade! Carpe! Carpe! Carpe diem! E nem um anjo! Oh! Nem 

um anjo anunciador! Será? Onde a resposta? Uma sensação. Uma 

percepção. Uma figuração. Fantasmagorias. Um sentido apenas. Será? 

Não é um agora. Nem um antes. Nem um depois. Não percebes? Que 

é o todo aqui!? A imensidão em ti! Ingênuo!

Rafael sentara-se, há algum tempo, ao lado de Horá-
cio, que parecia flutuar, em meio à beleza do coro, que estava 
inundado pelos reflexos das luzes que promanavam do espaço 
exterior, e que, naquelas horas, decaiam pelos lados do oriente, 
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que se pintava de um violáceo forte, pois, o sol agora descia e 
se escondia por detrás dos montes. Quando ele o percebeu, a 
voz do monge estava no ar.

“As fantasias o fizeram retornar ao mundo dos sonhos? Pelo 

visto, devem ter lhe levado bem para longe daqui.”

“Desta vez não foram sonhos, foram pedaços de poesias, creio 

que sejam isso, não sei ao certo, foi tudo muito espontâneo, fragmentos, 

que ainda precisam ser anotados, juntados, numa unidade. Você sabe 

muito bem o que é isso. Tudo nas asas das belas músicas que você fez.”

“Bem... apenas as toquei, e fico contente de saber que lhe deu 

um estado de poesia, isso é muito, amigo, não é para qualquer um, e 

ao que parece, cada vez mais, vai ficando mais raro. Quanto à beleza 

das músicas, e toda a sua fantasia, veio do compositor, devo apenas 

ter sido o seu cantor... E as poesias, ou pedaços de versos, vamos poder 

conhecer? Isso sai do fundo da alma, como você sabe.”

“Claro que se vai poder conhecer. E, se puder, fazer uma crí-

tica... necessária.”

“Com certeza o farei, e com muita paixão. O Barba Ruiva da 

mesma forma. Ocorre que você está nos devendo a última peça, a 

Pastoral.”

“Ah! Sim! O Barba Ruiva! Sim, ele... claro... e qualquer um 

lá, do nosso Dafne, sou-lhes um livro aberto... talvez sejamos todos... 

epicuristas... como você diz... cultores da amizade...”

“Um livro nosso. Exclusivo. Ninguém vai colocá-lo sob a luz do 

mundo. Tudo o que escrevemos é um livro para ninguém. Deo Gratias! 

Graças a Deus! Deixe essas questões de hedonistas e epicuristas para 

lá. Esqueça! Agora vamos à Pastoral. Encha esse espaço aqui com a 

sua música! As horas das Vésperas estão ao nosso encalço.”

Pastoral.

Que noite é essa? Noite. Que a minha sombra se desgrudou. 

Que noite é essa? Noite. Que a minha sombra fugiu. Que luz é essa? 
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Luz. Que a minha sombra vaga. Que luz é essa? Luz. Que a minha 

sombra revela. Que enigma é esse? Enigma. Que a minha sombra 

esconde. Que enigma é esse? Enigma.

Que a minha sombra canta. Que jardim é esse? Jardim. Que a 

minha sombra frequenta. Que jardim é esse? Jardim. Que a minha 

sombra ilumina. Que etéreo é esse? Etéreo. Que a minha sombra é 

luz. Que etéreo é esse? Etéreo.

Que a minha sombra, entre flores, caminha. 

Inocente! Não vês? Essa epifania. Essas cores. Esse azul todo. 

Indagações... Litanias... Tua alma é que está gelada. Solitário! Desce 

desta tua altura. E destes teus abismos. Pobre de ti! Que o frio tanto 

endureceu.



XXXII

Horácio terminara a peça, havia algum tempo, mas, o 
seu amigo, ao seu lado, estava imóvel, absorto em algo que não 
ousava definir. Ele tinha consciência de que fora bem. Sentira-se 
livre. A música fluía de seus dedos como se fosse um jorro de 
uma fonte pura. Talvez a atmosfera de tudo ali o tenha supor-
tado em um dado estado de magia. Era-lhe a única explicação. 
A partitura parece que ficou esquecida diante de seus olhos.

“Muito bem, meu caro timoneiro desafiante... belíssima execu-

ção. Nem precisaria este teu amigo aqui ficar colado em você, dando 

uma de babá musical. Você voou como um fantástico pássaro nas 

alturas dessa Pastoral. E, então, foi cá este seu timoneiro defensor 

que se embriagou com uma poesia. Doada pela beleza de sua música.”

“Certo... como você o disse, ainda agorinha mesmo, apenas a 

toquei, a beleza veio do seu criador, e me conforta o coração saber 

que a música que saiu de mim, pois, foi de meus dedos, nas ondas 

de minha alma, dado que foi isso o que senti, lhe transportou, como 

antes aconteceu a mim, a uma nébula poética. E agora, sou eu que 

lhe pergunto, vamos poder conhecê-la?”
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“Lógico, amigo. E da mesma forma como o será com você, vou 

querer a crítica... sua, do indefectível Barba Ruiva... e de todos lá, do 

nosso Dafne... pois, eu também sou um livro aberto... para todos... 

entretanto, posso-lhe adiantar alguma coisa... não muito segura... o 

que me aconteceu foi notável e lindo... e está aqui mesmo...”

“Você se tornou reticente, caro timoneiro defensor... o que foi 

notável e lindo? E está aqui mesmo?”

“O claustro. Sim. É o claustro. O seu espaço noturno sob o 

apogeu da lua. As folhas caídas e espalhadas pelas lajes, cercadas 

por uma luz diáfana, mas, havia sombras das folhas que ficaram 

no alto... então eram sombras e não eram sombras... a luz da lua, no 

seu apogeu, também faz grudar nas coisas as suas quase invisíveis 

penumbras... elas não se vão, fugidias... em meio a tudo... como que 

atraídas pela escuridão da noite... e lá desaparecendo... uma voz... em 

meio a uma música... pedia a alguém que descesse de sua altura, e 

desse modo se aquecesse e se livrasse do frio que o endurecia... é isso...”

“Belo, belo! Palmas! Palmas! O autor que venha ao palco! 
Temos que transcrevê-la.”

“Deixe dessa história de palmas e de palcos, não estamos 
em nenhum teatro...”

“Eu sei. Estou careca de o saber. E esse fato nada tem a 
ver com o meu desejo de ver esse claustro sob o apogeu da lua.”

“Se for possível... um dia... você verá... claro, você sempre 
será bem-vindo aqui...  mesmo naquelas horas do silêncio de 
pedra, depois das Completas.”

“Por falar em Completas...”
“Temos as Vésperas coladas em nossos calcanhares, em 

nosso rastro do tempo. Temos que nos ir, porque é quase o 
momento de os sinos dobrarem ao anunciá-las.”

“Muito bem, meu querido e hábil timoneiro defensor. 
Acho que temos que continuar a nossa peregrinação peripatética 
alhures... Não quero vê-lo perder a sua hora. O sol, inexorável, 
demanda o seu mergulho no oceano.”
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“Correto, amiguinho... vamos, pois, o pêndulo do relógio 
é implacável.”

Sem detença, levantaram-se, tomando o caminho de volta, 
conhecido quase que de cor, jogando conversa fora, falando 
baixinho, não mais vagarosos, como o fizeram, no seu caminho 
de vinda, por mais salas e corredores, e depois de descerem 
uma escada, chegaram de volta ao etéreo claustro, onde a lua 
faz grudar as sombras nas coisas.

Eles ficaram um diante do outro, em face da pesada porta, 
que dá para o alpendre. Rafael, com proposital lentidão, abriu-
-a. Dando a entender que não o quisesse fazer. E eles, como 
sempre, se despediram, saudando-se.

“Dominus vobiscum,” disse Horácio, compassado, pronun-
ciando sílaba por sílaba.

“Et cum spiritu tuo.” Respondeu-lhe Rafael do mesmo 
modo.



XXXIII

Horácio saiu, ouvindo o delicado, pois, quase inaudível, 
som da porta, com suas trancas e travas, fechando-se de encon-
tro ao seu batente. Sentou-se no mesmo banco onde Rafael o 
esperara, e não tardou a ouvir o repique do sino anunciando 
as Vésperas. O seu som dá a impressão de que inunda todo o 
espaço em volta. É muito penetrante. Como se estivesse em 
uma ampla campina, e o ouvíssemos longínquo e solitário. É 
um som cheio, soa muitos harmônicos, porém, tem um quê de 
continência, de recolhimento, quem sabe uma levíssima tintura 
de melancolia, pois, é um anunciar que a estrela Vésper, que 
empresta o seu nome àquelas orações, está indo, levando con-
sigo o dia, junto com o seu sol, para a noite. Eram as vésperas 
de um novo sol e de um novo dia. 

Ele entrou na igreja, junto com algumas pessoas. Não 
se quedou próximo a ninguém. Isolou-se, sentando-se, com 
as pernas cruzadas, no degrau adjacente e de frente ao altar de 
uma capela que ficava à esquerda, mais para os fundos da nave 
principal, quase embaixo da balaustrada do coro, um pouco 
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enviesado, diante do teclado do órgão, lá em acima, onde, à 
pouco, estivera com Rafael. Não seguiu em nada a liturgia. 
Aliás, depois de certo evento, não a seguia mais. Tomou-o como 
coisa do destino. Algo inalcançável para a nossa compreensão.

Ocorre que, numa dada sexta-feira, ao assistir essas ora-
ções, estando ele num banco do conjunto que fica à esquerda do 
corredor central, reparou, que uma jovem mulher se sentou, e 
depois se ajoelhou, delicada, em um outro banco, no conjunto 
que fica à direita do mesmo corredor, então estando no lado 
oposto ao seu, numa meia diagonal, mais para os fundos da 
igreja, nem perto nem longe demais de seus sensíveis olhos para, 
sem tardança, perceber a beleza feminina, mesmo estando ela 
em um espaço mais cheios de sombras que de luz. Talvez ela 
não quisesse ser vista... O que era impossível para um sempre 
atento Horácio. O todo do seu rosto ele jamais pode admirar, 
dado a pouca luminosidade difusa do local. Era o caso do que 
cantava o poeta Ovídio: o pouco que se mostra logo deixa ver a 
beleza do oculto. Um rosto envolto em uma belíssima mantilha 
negra, que não era um véu, nem um tecido comum, e que mais 
parecia ser uma renda, aliás, muito bem trabalhada, graciosa, e 
que lhe caia com elegância sobre os ombros, misturada aos seus 
longos e lisos cabelos negros. Não foi uma única vez que esse 
fato aconteceu. Quando coincidia de ela assistir às Vésperas, 
naquelas mesmas sextas-feiras em que ele ali estava, ela chegava 
e incontinente se sentava e se ajoelhava, com sublime leveza, 
no mesmo local de sempre, e desse modo ficava, e mantinha, 
invariável e suave, a sua cabeça entre as suas mãos, numa das 
quais se enrolava um terço, e com os seus dedos cruzados so-
bre a testa. Não seguia o rito que os outros, com os monges, 
seguiam. Era deveras espantoso o seu estado de concentração, 
elevação e beleza. 

Assim passou a assistir as orações das Vésperas, isolado, 
sempre na mesma capela, onde calculou se reunirem todos os 
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harmônicos das vozes humanas e do órgão. Não por qualquer 
indisciplina. Apenas porque queria se concentrar nos cantos 
gregorianos das orações. E... quem sabe... poder sentir ali, 
no êxtase em si das harmonias, uma transcendência que lhe 
escapava. E nesse estado esquecia o mundo, as suas deman-
das, preocupações, e tudo o mais que o devia conter. Aquilo 
passou a lhe ser um exercício de meditação. E, de quando em 
quando... por que não?... de um sonho. Um jogo de ausência 
e presença, diria Rafael.

Terminadas as Vésperas, Horácio saiu, desceu o longo 
e curvilíneo caminho que leva à rua embaixo. Logo percebeu, 
ao caminhar pelas várias ruas e ruelas da cidade, na direção da 
garagem onde estava o seu carro, a azáfama, e o vozerio das 
gentes, que naquelas tardes desciam das empresas, e que alegre 
e informal se reuniam em bares, muitos dos quais espalhavam 
as suas mesas e cadeiras pelas calçadas, como que incitando a 
todos os passantes que os imitassem. Todos estavam convi-
dados a fazer parte de sua festa descontraída e improvisada. 
O seu caminho era como que intrincado, tortuoso, e que ele 
tanto conhecia que quase se poderia dizer que os seus passos 
seguiam uma série bem ordenada e decorada de movimentos 
reflexos, pois, as imagens eram quase que invariantes. Os mes-
mos botequins, as mesmas vozes, o mesmo falar alto de todos ao 
mesmo tempo. Ou, o mesmo carpe diem. O rotineiro e sagrado 
carpe diem de todas as tardes quase noites das sextas. O mesmo... 
momentâneo... não-se-importar-tanto-com-o-trabalho, com 
as suas necessárias rotinas, com o inelutável ter que ser diário, 
com a organização, com os projetos que lhes demanda o fu-
turo, com as previsões, enfim, com os misteriosos desígnios 
que lhes reserva Fortuna, em suas mais diversas atividades. 
Ali seria o inefável momento de alguma coisa parecida com 
o nec minimum credula postero do poeta Horácio, o acreditai 
o mínimo nas previsões sobre a posteridade. O importante 
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seria o presente. E, para ele, interpretando o simbolismo do 
poeta, que falava sobre números babilônicos, oraculares e 
divinatórios, para se saber sobre o futuro, e pelo que ele era, e 
isso era o ponto importante, esse nec minimum credula postero 
era posto em suspenso. Não sem alguma leveza ou sutiliza. 
Alguma coisa assim... digamos... relativista... temporal... pro-
visória. Os poetas são dúbios. Dizem mais o que não dizem e 
menos o que dizem. Lembrando-se de Rafael, ele poderia sim 
se dizer um epicurista, mas... nem tanto. E poderia, é certo, 
se dizer um hedonista, mas... nem tanto. Enfim, deixando tal 
confusão para lá, ele tomava aquele momento que era vivido 
pelas pessoas, invejando-lhes aquele colher a hora, essa seria a 
verdade, como uma espécie de toque mais forte na tecla de um 
agora. Por que não fazer a mesma coisa? Um toque no carpe diem, 
grandioso, licencioso, despreocupado, vivido com intensidade, 
por pequeno e precário que fosse, na continuidade das horas. 
Um agora que, na sua totalidade, lhes pertencia. E que, por ser 
o presente, estava sempre nos escapando.

Ele se lembrou do que lhe disse Rafael sobre o que es-
creveu o evangelista, por outras palavras.

Não se angustieis, pois, com o dia de amanhã, pois, o dia de 

amanhã consumirá a si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.

Também lhe veio à memória os versos que o poeta Horá-
cio escreveu, em suas Odes, aconselhando a sua amiga Leuconoé. 

Os versos são suaves. E cantam com uma voz carinhosa 
e sábia de quem conhece os mistérios da vida e do seu indeci-
frável passar. Diz-lhe que querer saber sobre o destino que os 
deuses lhes reservaram, a eles dois, para o futuro, é um ato de 
crueldade. Não seria a antecipação de uma dor? Para que querer 
saber o que lhes acontecerá? Não haveria aí uma angústia? Há 
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menos sofrimento em suportar o que nos será concedido. Diz 
a ela que lhe é inútil ficar aí consultando as tábuas dos números 
babilônicos. Quaisquer que sejam os seguidos invernos que 
Júpiter lhe conceder durante a sua vida, ou mesmo que aquele 
em que ela está vivendo lhe seja o derradeiro, o termo do seu 
tempo, independente de tudo o mais sobre a sua existência, o 
mar Tirreno, soberano nas suas ondas, soprado pelos ventos, 
vai, implacável, lançando as suas águas sobre as rochas cheias 
de ocos e fendas que o margeiam. A sabedoria está no ato de 
filtrar os seus vinhos. Com isso, um tanto enigmático, queren-
do, talvez, lhe dizer que o que importa mesmo é separar de um 
todo a essência última, o néctar, a ambrosia. Assim, ela saberá 
conter os seus caprichos à brevidade de sua vida nesse mundo. 
Chama-lhe a atenção para o fato de que enquanto eles se fa-
lam, entre si, a hora escapou, fugiu de seus tempos presentes. 
E que o melhor que ela pode fazer a si mesma é carpe diem, nec 

minimum credula postero, colher, aproveitar, o presente, não 
confiando de modo algum no que lhe possa conceder o futuro. 

Mas, também lhe veio os versos de Ronsard, em sua 
Ode a Cassandra, também dando um conselho a uma jovem, 
numa semelhante sabedoria ao que está em Horácio, na sua 
Ode a Leuconoé.

Ele, o poeta, lhe aconselha que ela deve colher as dádivas 
da sua juventude, aquele seu tempo do presente. E a compara a 
uma flor cuja beleza é apenas uma passagem, algo efêmero. E 
assim como a flor, o tempo implacável, que a leva à sua velhice, 
fará fenecer o seu encanto.

Oh! Flor! Oh! Flor!

Por que feneces?

Oh! Mar Tirreno! Oh! Mar Tirreno!

Por que permaneces?
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Então o que ele estaria esperando? Apanhar o carro, e 
ir para casa? Um local de solidão? Podia ser. Os seus íntimos, 
com certeza, estavam todos em São Paulo. Sim, ela abrigava 
um piano em cima do qual a sua mãe, como sempre, espalha 
inúmeras partituras, inclusive aquela, a tal, a que continha 
a versão para piano do Prelúdio, Fuga e Variação de César 
Franck, feita por Harold Bauer. Sim, não seria tanta solidão 
assim... Um piano é sempre um fiel amigo. Está sempre quie-
to, silencioso, à sua espera, disponível ao seu chamado. E daí? 
Não seria atravessar uma beleza com outra beleza? Porque não 
deixar grudada, como única naquele dia, a beleza das músicas 
das esferas que fizera com Rafael? Ele ainda nadava em suas 
atmosferas. Não! Uma voz parecia lhe dizer que não era isso: 
desgrudar-se da beleza singular daquele dia. Não era o que o 
seu coração estava lhe pedindo! O que, então, ele esperava para 
continuar a viver, prolongando-o o mais possível, o momento 
dadivoso que parecia ter sido aquele? Um momento em que 
uma beleza toma posse de nossa alma. E ficamos com ela até 
mesmo durante o sono. 

Naquele exato momento de carpe diem, o seu pai e o seu 
tio, sem dúvida alguma, estavam fatiando um grosso salame, 
diante de uma cesta de pão, feito pelo segundo, genial padeiro, 
e de duas taças de vinho, reluzindo o seu cristalino vermelho, 
na grande mesa da copa e cozinha de sua casa, em São Paulo. 
Estavam jogando conversa fora, falando de tudo e de todos, 
como essas pessoas nesses bares lotados por ai, pelos quais 
passou, e que lhe causou uma enxurrada de pensamentos, após 
aquela encantatória tarde de música das esferas. O que estaria 
ele esperando? Por que não, naquele dia sedutor, não se afun-
dar nos alvos lençóis e fronhas, todos exalando as delicadas 
essências maternais? 

Diante da garagem, voltou sobre os seus passos, e na cal-
çada da grande avenida fez sinal para um taxi. Entrou, e pediu 
ao motorista que o conduzisse ao aeroporto Santos Dumont.
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Um dia, depois das Completas, entrei com Rafael, para 
a clausura, por uma porta à qual se tem acesso pelo lado do 
alpendre que dá para a portaria do mosteiro. À esquerda de 
quem olha a igreja de frente. Onde as pessoas, falando alto, 
naquelas animações após as missas matutinas de domingo, 
compram lembranças, livros, santinhos, terços, rosários e gu-
loseimas. Sucede que naquelas horas, o silêncio e a escuridão 
da noite contrastavam com essa azáfama e claridade das pri-
meiras horas do dia. Ao subir a escada e alcançar o coro, como 
sempre fazíamos, íamos logo entrando no espírito de nossos 
assuntos. Eu sempre paro ali onde ficam os grandes tubos do 
órgão. E Rafael sempre me puxa de volta de minha absorção 
ao admirar aquelas geometrias capazes de fazer música das es-
feras. Falávamos baixo, quase aos sussurros. Ao entrarmos no 
grande corredor lateral da grande nave, onde estão os teclados 
do órgão, Rafael vai me arrastando, como que me livrando da 
tentação de tocá-lo. E logo emenda:
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– Quando você quiser, venha de dia, e está às ordens... 
porém... nessas horas...

Eu entendia. Depois das Completas guarda-se o silêncio. 
E logo o incitei, com umas paráfrases de Shakespeare. E ele me 
devolvia na mesma moeda.

– Oh! Eu preciso de uma chama, de uma luz, meu caro 
Mercúrio. – Disse-lhe eu. – Hoje, a minha alma está cheia de 
sombras e de maus presságios.

– Eu não sou nenhum Mercúrio e você não é nenhum 
Romeu, – rebateu ele. – E aqui não é a casa dos Capuletos. 
Nem vamos a nenhuma mascarada. Aqui é a clausura de um 
mosteiro. Creio sim que você precisa de luz.

Enquanto passávamos por corredores e salas intermi-
náveis, após deixarmos a igreja, íamos como que provocando 
um ao outro.

– Oh! Que noite! Estou dentro de névoas. Luz! Luz! Há 
um estranhamento de tudo!

– Acalme-se, meu caro Horácio. Não se angustie, pois, 
com os seus limites. Há muito mais coisas nas coisas do que 
você pode imaginar. Coisas do mundo. E coisas do céu. É bom 
que se diga.

O mosteiro estava imerso em um silêncio de pedra. Era 
tão concreto que até mesmo se podia tocá-lo. Como se fosse 
matéria. Eu sentia o seu peso ao caminhar. Era como se me 
agarrasse. Parecia tocar a minha pele. Como um caminhar pelo 
fundo do mar.

Ao chegarmos a um corredor, cumpríamos uma espé-
cie de ritual. Uma ligeira volta e alguns passos nos deixaram 
em frente ao portal da Capela das Relíquias. Era sempre um 
deslumbramento, para mim, entrar ali. A grande porta nos 
colocava diante de uma transmutação que me tocava as pro-
fundezas da sensibilidade. Era como se achar uma luz suave 
e cheia de doçura em meio às sombras do nosso caminho. A 
transfiguração do ambiente se transmitia, instantânea, para a 
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minha alma. A mesma mudança de estado de espírito que nos dá 
uma mudança de tonalidade na música. O tom azul esverdeado 
daquele Santuário, não se definindo nem para o verde nem para 
o azul, me dava a impressão de estar flutuando em um espaço 
adimensional. Logo essa sensação de flutuação se transportaria 
para o tempo como que alterando a sua escala. A sua duração 
parecia se ampliar, como se saíssemos de um scherzo para um 
largo, numa escala tal em que o pêndulo do relógio dava ares 
de a custo ir se arrastando por um espaço ampliado. Tempo 
e espaço. Mistério. Como se a batuta do Maestro do Tempo 
oscilasse imperceptível, oculta de nossa visão. E nós, músicos, 
tivéssemos que prolongar a duração da unidade de tempo do 
ritmo. Não me foi estranho, por conseguinte, o que um dia 
me sobreveio, naquele etéreo recanto monacal. Em um ines-
quecível dia, durante essas nossas pequenas orações noturnas, 
aconteceu-me um dos raros momentos de esvaziamento total 
do conteúdo de minha consciência. O cuidado com a existência, 
o ser no mundo, preocupações, angústia da morte, tudo isso foi 
para o espaço, voou. O momento foi tão glorioso que eu queria 
naquele espaço-tempo ficar pela eternidade. Todavia, o que nos 
é glorioso também é fugaz. E foi com pena, mas, confortado, 
que tive que receber de volta a minha realidade. O mundo e 
o seu tempo. Assim também ocorreu, naquela noite. Com 
tristeza, porém consolado, sucedeu que, após alguns minutos 
de orações, retomamos o grande corredor.

Chegamos à biblioteca, passo a passo, quase que nas 
pontas dos pés. Rafael, cuidadoso, como sempre, rodou a chave 
na fechadura, abriu a porta e, sem nenhum ruído, entrou e 
acendeu a luz que se derramou, pela fresta, em meu rosto. A 
luminosidade pareceu abençoar-me. Ali não estaria ela, a chama 
que eu pedia? E assim que passei, como se fosse às escondidas, 
ele imperceptível nos fechou lá dentro. Estávamos no nosso 
mundo. Fora do mundo. No nosso refúgio da montanha, nas 
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alturas, aquecidos, livres do frio e dos ventos. Então soltei a voz. 
Dali não sai e não entra nenhum som. Nada. É um isolamento 
total. E as referências transitaram de Shakespeare para Goethe.

– Oh! Taverna de Auerbach! Tiraste-me do mundo!
– Aqui não é nenhuma Taverna de Auerbach. Aqui é a 

biblioteca de um mosteiro. E você não é nenhum Fausto, embora 
o queira ser. E eu, com certeza, não sou nenhum Mefistófeles, 
embora queira corrompê-lo ao contrário.

– Como assim? O que você diz? Não entendi.
– Pare com essa história de saber e poder. Isso é um 

caminho de angústia. E pare com essa outra história de que a 
única saída para esse mundo que aí está é o hedonismo que, 
em você, creio, vem misturado com um dado epicurismo, ou, 
como você mesmo o diz, o mundanismo.

E a conversa começou, nem bem sentamos à grande e 
pesada mesa. Era uma conversa que vinha de muitas outras. 
Nem fazia a mínima ideia de como e nem de quando começa-
mos aquele assunto, por vezes entrecortado por outros temas. 
E aquele ali era uma espécie de leitmotiv, como na música, um 
tema principal, central, que sempre volta. E estava renitente. 
Sem dúvida, tivemos outros leitmotivs. Como aquele sobre a 
beleza que chamamos de transcendental das cônicas, dentro 
daquela que é uma das mais belas construções do espírito huma-
no, a geometria euclidiana. “O que está por detrás das cônicas, 
a elipse, a parábola e a hipérbole?” “A matemática moderna, 
usando a elipse, ou seja, as equações que a representam, não fez 
uma ponte entre a ética e a estética?” “Ao belo de uma forma, 
chamada de modular, não estaria ligado o bom de uma equação?” 
“O que é belo é bom.” ‘‘E o que é bom é belo.” “Atingir-se-ia, 
desta feita, o ideal grego antigo?” “As cônicas e os seus enigmas.” 
“O que estaria por detrás delas?” “Quem iria imaginar que ela, 
a elipse, ainda tinha coisas belas para nos revelar?” “O belo e, 
assim, o bem.” “Tudo a partir de um mísero ponto adimen-
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sional.” “O contínuo e o descontínuo. Não dá o que pensar?” 
Porém, jamais enfrentamos um leitmotiv com o apelo daquele 
ao qual dedicamos várias noites. Os outros assuntos, reflexos 
de outras preocupações, não conseguiam tomar o seu lugar de 
centro ptolomaico do universo de nossos diálogos. Talvez fosse 
porque tivesse um sentido de pessimismo. Um pessimismo que, 
confesso, era mais meu do que de Rafael. Aliás, pessimismo 
não era coisa que frequentasse o seu espírito.

– Oh! Grande Mesa! – Provoquei-o. Ele sabia, é claro, 
onde eu queria chegar.

– O que é que tem essa mesa? Por um acaso você não a 
conhece há muito tempo?

– Dela não sairia o vinho das ilusões? Queria estar no 
mundo das ilusões!

– Desta mesa aqui não sai nenhum vinho! Isso aqui não 
é lugar de magias.

– Nem o fogo? O fogo que vem do vinho?
– Diria que o fogo que dela sai é aquele fogo pelo qual, 

por ordem de um anjo, Dante tem que atravessar para sair do 
Purgatório e entrar no Paraíso, meu caro doutor Fausto.

– Agora, sou Fausto. Antes era Horácio.
– Somos uma coisa e outra, dependendo dos nossos 

conceitos. Penso, logo sou – Rafael, de propósito, usou o verbo 
ser em seu duplo sentido da frase de Descartes, cogito, ergo 

sum, e o fez como se discursasse, e logo concluiu, com aquela 
expressão de seu rosto que, para quem o conhece, mal disfarça 
a ironia – então, o que penso sou, será? Ah! Ah! Ah! – A sua 
gargalhada era sintomática.

– Você foi obscuro, caro amigo, timoneiro defensor. 
Quem sou eu afinal? Iludo-me, logo, sou ilusão. É isso? Eu 
queria ser a ilusão. Faça como Mefistófeles! Encha isso aqui 
tudo de ilusões! E que tudo daqui transborde para o mundo! 
E que o mundo seja tomado pelas ilusões!
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– Eu não sou Mefistófeles. Ao contrário! – Eu o inter-
rompi antes que completasse. 

– Estou cansado de saber isso. Estou apenas lhe pedindo 
para agir em conformidade. Deixemos isso para lá!

– Ilusões. Ilusões. Daqui a pouco você começará a pegar 
no meu nariz, acreditando que ele seja um belo cacho de doces 
e suculentas uvas. As uvas prenhes do vinho futuro. Vou rezar 
para que você acorde antes de começar a dar dentadas!

Soltamos uma gargalhada uníssona – Ah! Ah! Ah! Ah! –, 
que parecia desabar, em ecos, sobre nós mesmos. Pois, devido 
ao fato de não se sair nenhum som para fora, e assim, em parte, 
se dissipar, abafados que estávamos pelo hermetismo da biblio-
teca, toda aquela energia sonora dava a impressão que voltava 
amplificada de todos os cantos conhecidos e desconhecidos do 
imenso andar, cheio de prateleiras abarrotadas de livros e mais 
livros, livros de todas as eras, vindos de todos os confins da 
terra. Como se retornasse de um oco desconhecido. E o fazendo 
por um interminável dédalo de corredores que separam essas 
mesmas  prateleiras, velhas como aquele mosteiro, e tão bem 
cuidadas e limpas como ele mesmo, livres da poeira do mundo.

– Ilusões. Ilusões. – Rafael dava a impressão que tinha 
os olhos no infinito.

Mas, quando ele se voltou para mim, depois de um longo 
e significativo silêncio, e depois de falarmos sobre o hedonismo 
e o epicurismo e sobre o relativismo, por um tempo que não 
sei medir, falamos mais, muito mais, sobre o nosso leitmotiv. 
E não foi um pequeno espaço de tempo que, naquela noite, 
dedicamos a esse leitmotiv. Foi um diálogo entrecortado por 
questionamentos meus, motivados por dúvidas dilacerantes. 
As ideias de Rafael cortavam como navalha. Ao invés de me 
transmitirem tranquilidade, à medida que o diálogo avançava, 
deixavam-me cada vez mais em uma atmosfera de angústia e 
de pessimismo. Nas muitas noites anteriores que discutimos 
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o assunto, ao sair da biblioteca, eu me sentia pior. O que mais 
e mais parecia me empurrar para um refúgio no hedonismo, 
ou epicurismo, como se queira, como única saída. Uma porta 
que ele me fechava. “Isso aí é a porta do escapismo – dizia ele 
–, ou a porta da fuga para o nada” – arrematava. Não passava 
de desvio da questão central que tem que ser enfrentada. Rafael 
como que colocava em teste as minhas convicções. Se é que 
eu tivesse, naquela altura das coisas, alguma convicção. Tem 
lá alguma convicção quem está moído por dúvidas? Talvez ele 
quisesse me levar a algum estado catártico. Empurrava-me para 
as profundezas do meu Hades e de lá me tiraria com a força de 
suas ideias. Rafael era hábil nisso.

– Meu caro – encarou-me ele com uma serenidade inco-
mum –, temos que entender que tudo isso é um caminho para 
o que eu chamo, com alguma licença, de pretencioso absolu-
tismo da razão científica. É evidente que posso estar fazendo 
um mau uso da junção dessas duas palavras, razão científica. 
Talvez, em si mesmas, uma implique a outra, nesses nossos 
tempos, não sei, tantos são os significados e facetas da palavra 
razão. É um charravascal.

– O que é isso? Charravascal.
– É um campo com uma vegetação tão fechada, densa e 

intrincada que se torna quase que uma muralha impenetrável 
– Ele fez uma pausa –. Isso é uma imagem.

 – Compreendo, os múltiplos sentidos das palavras, como 
você nos disse, em várias oportunidades, umas tentando es-
clarecer as outras, símbolos falando sobre símbolos, numa 
sucessão infinita de explicações, definições, ou lá o que se 
queira. Continue, amigo.

– Talvez essa junção ai, razão científica, fosse como se 
falar a mesma coisa por palavras diferentes. Diria que fosse, 
por linhas tortas, uma tautologia reflexa. Ou seja lá o que for.
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– Entendi o que você quer dizer. O resto importa pouco. 
Como costuma dizer você, não estamos em nenhum teatro do 
mundo. Além disso, como combinado, sob as douradas ruivas 
barbas de Lucas, tudo o que aqui se fala é para ninguém ouvir, e 
tudo o que aqui se escreve é para ninguém ler, somos atores de 
uma plateia inexistente, e escritores de um livro para ninguém.

– Boa lembrança do Velho Zaratustra e das douradas 
ruivas barbas de Lucas. Ocorre que, entre nós próprios, como 
tais, meu caro timoneiro, é preciso deixar a coisa cristalina 
quando há insuficiências nossas. E, no caso, minhas.

– Prossiga, timoneiro defensor. Logo estarei sabendo o 
que é a coisa quando você se referir a esse duplo do mesmo. 
Razão científica. Tautologia reflexa. Ou o diabo que lá for.

 – Muito bem. Gostei desse duplo do mesmo. – Nós 
caímos em uma estrondosa, como nunca, gargalhada, capaz de 
por abaixo paredes. Claro que não aquelas ancestrais e colossais 
que nos cercavam. Uma tremenda gaitada abafada e retida pela 
incomum gravidade do hermetismo da biblioteca, um buraco 
negro de sons, numa expressão de alegre ironia, que jamais 
perdemos, e que bem dava o espírito de uma nossa vontade 
de interpretação sobre o que nós mesmos nos dizíamos. E re-
petíamos um para o outro, nos apontando o dedo indicador. 
– “Duplo do mesmo.” “Tautologia reflexa.” “Duplo do mesmo.” 
“Tautologia reflexa.” “Duplo do mesmo.” “Tautologia reflexa.” 
– Um par de vezes, como um badalo obstinado de um sino, 
até que, serenados em nossos ânimos hilariantes, Rafael, ainda 
meio rindo, tomando fôlego, continuou. – Deixando para lá essa 
possível maneira inadequada de juntar significados, julgo-me, 
em meio às minhas insuficientes ideias, pretencioso e precário. 
– Ele gaguejava, e dava ares de ter que aspirar bastante ar para 
soltar as palavras. – Esse caminho algo, digamos – uma longa 
pausa, para a tomada de um forte e sonoro fôlego, arrematando 
–, absolutista da razão científica.
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Em meio ao alívio de nós dois e com Rafael então re-
composto lhe falei.

– Gostaria de saber o porquê. Você acendeu a minha 
curiosidade... Quem sabe isso não responderia às minhas muitas 
dúvidas?

– Não sou eu quem o diz. São os próprios filósofos 
da ciência que dizem que as suas verdades primam por seu 
relativismo. Se suas verdades são relativas, imagino que o 
absolutismo desse duplo do mesmo aí, a razão científica – nova 
expressão de riso na face de Rafael, que ele conteve –, teria sido 
mandado para o espaço do infinito, ou do infindável. Ou seria 
algo muito  estreito, presunçoso. E que, apesar dos pesares, 
está por aí, mesmo o sendo assim.

– Sim, compreendo, meu amigo. Você reforça as minhas 
dúvidas. Continuo a navegar em águas tomadas pelas névoas, 
onde não se vê o horizonte. 

– Então, amigo timoneiro, numa licenciosa metáfora, as 
verdades desse tal absolutismo aí são como pontos de belas e 
coloridas espirais que se sucedem umas às outras, negando-se 
no caminho de suas próprias sucessões. São úteis, por vezes 
salvadoras, pois, temos que reconhecer, de certo modo inegá-
vel, que essas verdades satisfazem a esse infindável presente, 
porém, não são definitivas. E é isso o que importa. Ou seja, as 
suas verdades, para serem tomadas como tais, verdades, devem 
ser provisórias, numa sucessão infinita. Agora, vamos deixar 
essa confusão de lado. Porque o relativismo tem muitas facetas. 
Algumas delas valiosas, humanas até, pois que insuficientes, 
reconheçamos. Vamos ao foco, ao que interessa. – E aí o atalhei.

– O que? Não consigo alcançar aonde você quer chegar. 
Você dá a entender que existem mais coisas.

– Aonde eu quero chegar? Foi bom você me perguntá-lo. 
Sim, é lógico, existem mais coisas. Quero chegar ao ponto, 
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caro Horácio, ao foco da questão. Dizendo, com todas as letras, 
simples e curto. Não consigo me livrar de um temor.

– Coitado de mim, se você tem algum temor, depois de 
tudo o que direto e indireto falou. Eu estava até ficando meio 
otimista.

– Calma. Vamos chegar ao ponto. Não se desespere. E 
nem se agite aí na sua cadeira. É um temor, e nada mais. Temor 
não quer dizer realidade.

– Que temor seria esse, caro defensor?
– Vamos ao núcleo da questão. Temo que esse absolutis-

mo, para mim, não para muitos outros, orgulhoso, e contingente, 
que coloco em suspensão, ou entre aspas, que muitos outros não 
colocam nem entre aspas, nem em suspensão, um absolutismo 
que parece ser tão inocente, puro e angelical, pois, tomado como 
benfeitor da humanidade, – no rosto e no tom de voz de Rafael 
eu via uma expressão de ironia – seja o caminho da realização 
da utopia freudiana, pelas palavras do próprio Freud. É isso. 
Mais nada. Temor. Medo. Não a realidade. Digamos, uma dada 
e possível antevisão dela. Antevisão, nada mais do que isso. Sem 
razão para se desesperar. Algo para se pensar. Repito. Coisa 
alguma além disso. – Disse-me ele, com os seus olhos cheios de 
energia pregados em mim, do outro lado da mesa.

– Utopia freudiana? Valha-nos Deus! Em que paragens 
fomos dar com o nosso belo Dafne! Como assim? Utopia freudia-
na? Aqui eu parei. Topei com uma muralha de incompreensão.

– Utopia freudiana aí foi uma força de expressão! Nada 
mais do que isso! Freud foi muito sutil nas suas colocações sobre 
a evolução da alma humana frente ao inconsciente. Acontece que 
essa sutileza não escondeu a sua precisão e a sua clareza como 
lhe era característico. As conclusões, que é o que nos interessa, 
estão bem evidentes. Ele começa pessimista. Pessimista lá para 
ele, diga-se. Acha que o nosso intelecto é um joguete nas mãos 
de nossos instintos. Diz que dessa fraqueza do intelecto nasce 
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algo que lhe é próprio. Há uma dialética aí. A voz delicada e 
obstinada do intelecto acaba por se fazer ouvir. E, após inúmeros 
fracassos, o intelecto, que sussurra como o regato escondido 
nas folhagens da floresta, canta longínquo como o pássaro 
noturno, tem a doçura do olhar de dois amantes, prevalece 
sobre a nossa vida instintual. E então o pessimismo, lá dele, se 
transforma em um otimismo, lá dele, no que diz respeito ao 
nosso futuro. E diz ele que a conquista que nos está reservada 
não é de pequena importância. Haverá, num futuro longínquo, 
finito, a preeminência do intelecto sobre as forças do nosso 
inconsciente. E muitas esperanças se abrem. O primado do 
intelecto trará para nós os mesmos objetivos que esperamos de 
Deus, como o amor e o alívio de nosso sofrimento no mundo. 
A esse primado, Freud contrapõe, de modo exclusivo, Ananke, 
a necessidade. O que, para mim, foi um escorregão relativis-
ta, pois, como pode haver algo que substitua Deus e que, ao 
mesmo tempo, se curve a alguma Ananke? E se os objetivos e 
esperanças estiverem fora de qualquer Ananke?

– Você acha isso plausível, digamos, essa utopia? Palavra 
essa que você diz ser uma força de expressão?

– Sim usei-a com a liberdade de uma força de expressão. 
Veja bem, indo ao centro da coisa, ao que importa, amigo de-
safiante, o que Freud visa primeiro é Deus. Isso deve estar bem 
claro. Aí vem o resto. Deus, para ele é tido como uma ilusão, 
no âmbito de nossas ilusões. E o que ele discute é o futuro 
dessa ilusão. Depois visa a religião, um conjunto de ilusões. 
Ou o futuro de nós como seres religiosos, cheios de ilusões. Há 
aí algo que quer acabar com as ilusões. Um acabar através da 
razão. Vamos deixar quietinha essa palavra aí sozinha. Certo?

– Certo! Sozinha, sem o duplo reflexo tautológico. Onde 
você quer chegar?

– Gostei desse duplo reflexo tautológico. Nada de gar-
galhadas. Demos todas as que queríamos dar. Daqui a pouco 
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tudo o que falarmos será tautológico. – Destapamos a rir. Foi 
impossível, irresistível. – Andaram dizendo, não sei quem, que 
a matemática é pura tautologia. – Destapamos mais uma vez 
a rir gostoso. – Exagero, boutade, ou força de expressão desse 
alguém. Vamos voltar ao texto. De repente, Freud, que falava 
em primazia do intelecto, deixa essa terminologia e adota outra. 
E expõe que o Logos, o deus do lado das ideias que defende, 
satisfará a todos os nossos desejos que não contrariem a na-
tureza, reafirmando a sua dependência à Ananke. Porém, isso 
será alcançado com lentidão, em um futuro que ele não pode 
prever. Alega que, no caminho para o alcance desse objetivo, 
as nossas crenças religiosas serão abandonadas. Assevera que 
estamos defendendo uma causa perdida. E que nada resiste à 
razão e à experiência, ficando subentendido, ipso facto, que a 
razão da qual está falando, é a tal razão científica.

– A tal do duplo do mesmo, da tautologia do duplo refle-
xo. – Contivemos qualquer riso, e ele retomou o fio da meada.

– Bem, continuando. – Rafael quase escondeu o leve 
sorriso que tinha nos lábios. – Afirma que o seu Logos não é 
um deus consolador, pois, não promete nenhuma recompensa 
para os sofrimentos que a existência nos impõe. Comenta que 
o Logos, o deus lá dele, numa aberta confissão de que nem ele, 
Freud, pode ficar sem nenhum deus, esse Logos, em mais um 
escorregão relativista, poderá não ser tão onipotente quanto 
os que o precederam. Termina o seu texto colocando que a 
ciência não é uma ilusão. E que ilusão é imaginar que o que 
ela, a ciência, não nos pode dar pode ser alcançado alhures.

Nós nos calamos. Confesso que o que eu ouvi é forte. 
Tão forte que eu iria levar algum enorme tempo para supe-
rá-lo. Necessitaria de muitas sextas  tão pesadas como aquela. 
E muita meditação em solitário. Aquilo ultrapassara todos os 
limites daquele presente. É como se receber uma lambada de 
vento frio no rosto. Acorda qualquer um de qualquer estado 
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de letargia. E o deixa gelado. Não adianta tapar o sol com a 
peneira. É obvio que Rafael sabia disso. Senão não daria im-
portância a... essa coisa... em um diálogo, como aquele, justo 
aquele do leitmotiv ao qual sempre voltávamos. Não falava 
nada. Ele, sábio, deixava-me sedimentar a compreensão, ou 
a emoção que a envolvia. Eu, sozinho é que tinha que cuidar 
dela. Rafael olhava para o belo teto da biblioteca. Deixava-me 
desolado com o meu monólogo interior, sem dizer palavra, 
distraído pelo meu olhar em volta. Eu admirava a bela prate-
leira abarrotada de livros, todos eles bem cuidados. E assim, 
contemplativos, ficamos um tempo que não sei medir. O meu 
estado de alma ora transitava por diversos planos, subindo e 
descendo, de um para o outro, numa escala de emotividade, ora 
se parecia com o nosso Dafne, vagando pelo imenso oceano, 
quando pega um cruel vento de frente. Vai ziguezagueando. 
Bordeja para cá, com o vento a boreste, bordeja para lá, com 
o vento a bombordo, querendo se ajustar a um sentido. E vai 
oscilando, como que meandrando, como um rio, no plano de 
ondas, arfando e caturrando, como uma baleia, espalhando as 
espumas brancas das ondas por todo o seu convés.

Fui eu que rompi o silêncio.
–  As nossas crenças religiosas serão abandonadas. Es-

tamos defendendo uma causa perdida. Nada resiste à razão e à 
experiência, à razão científica, essa do duplo reflexo tautoló-
gico. Olha o panorama do mundo! E veja, meu caro! O nosso 
Freud não teria sido profético, embora não acreditasse em 
profecias? Você acha isso possível? – Perguntei isso sem muita 
convicção, balbuciando, quase gaguejando. Espantava-me era 
a calma de Rafael.

– Ele mesmo achava difícil o homem viver sem ilusões 
religiosas. Por ventura, num ato falho, pondo isso entre aspas, 
usou mitos em algumas de suas formulações teóricas mais 
importantes. Não haveria nisso algo esquisito? Estranho? Para 
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umas coisas, eles, os mitos, valem. Para outras, não valem. Ah! 
Não valem! Como é que é isso, amiguinho?

– Ninguém foi contra isso? Nenhuma crítica?
– Boa pergunta. Ele foi criticado sim, pelo seu excessivo 

logocentrismo.
– Excessivo logocentrismo. Então?
– Uma coisa, estimado timoneiro desafiante, é a crítica, 

outra coisa, diferente, por vezes radical, é a prática. Acontece 
que é preciso reforçar algumas coisas, antes de prosseguirmos. 
Freud, meu querido, era um grande escritor. Há passagens em 
sua obra que nos faz lembrar os grandes romancistas. Ele é 
encantador. A sua leitura é cativante. Sem dúvida, esse sedutor, 
adorava escrever. Fazia-o com paixão. E nos ganha pela emoção. 
Tudo sem abrir mão da experiência como tal, na estrita base, 
diga-se. Não sei como ele conseguiu fazer isso. Ele construiu 
a sua obra, que desce nos esconsos escuros de nossa psique, 
numa era de vertiginosa ascensão da razão.

– Compreendo. Difícil. Muito difícil. Coincidências. 
Meras coincidências.

– Do que você está falando, com todas essas curtas frases, 
hein? Coincidências?

– Coincidências. Rafael. Vertiginosa ascensão da razão, 
por um lado, esquecimento, abandono, e crises e mais crises, 
caminhos perdidos e mais caminhos perdidos nas artes como 
tais. Nisso tudo, em que praia, ou penhasco, foram dar as nossas 
ilusões, fantasias, fantasmagorias, sonhos, utopias, a poesia, a 
música, a literatura, o teatro, e tudo o mais que você quiser colo-
car aí? Ponho uma lupa na coisa? Amplifico o fenômeno? Será?

– Compartilho com o que você me diz. Acho que estamos 
saindo do nosso caminho. Como isso aqui não é nenhum teatro 
do mundo, tudo bem. Em algum tempo do passado, creio que 
discutimos sobre tais crises. E temos pontos de vistas pareci-
dos. Os nossos medos são os mesmos. Digo que nem sempre 
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as coisas da razão coincidem com as coisas do coração. O que 
é que se há de fazer? Elas têm momentos de auge, ou fundo do 
poço, de desmesura, ou de decadência, às vezes coincidentes, 
em harmonia, e às vezes deslocados, em desarmonia, um do 
outro. Estaríamos nesse último caso? Confesso-lhe que não sei.

– Correto. Medos. E nem falamos sobre o amor, essa 
coisa do coração...

– Sobre o amor ainda temos muitas sextas para gastar, 
meu caro Horácio. Não vamos desviar do nosso caminho. Nem 
tudo são flores nessa questão do logocentrismo.

– Assim como nem tudo são flores na questão do amor. 
Rafael é Rafael, diria agora mesmo, o seu companheiro defen-
sor, Barba Ruiva.

–  Da próxima vez, teremos que convidá-lo para partici-
par do nosso sarau monacal de uma sexta qualquer. – Disse-me 
Rafael como que cortando, súbito, o meu desvio para a questão 
do amor.

– Ele virá. Voltemos ao assunto, meu caro amigo con-
fessor. O que é que há com as flores do logocentrismo? Agora 
o Logos está florido. Tão colorido como aqueles belíssimos 
canteiros de flores de Monet. Quem iria imaginar isso?

– Não vamos rir da sua zombaria. Nada a ver com a beleza 
daquelas flores. Quem imita a beleza de quem nelas? O pintor, 
ou a natureza? Deixemos isso para lá!

– Vamos ao nem tudo são flores na seara do logocen-
trismo. 

– Uma mente poderosa se opôs ao encantamento de 
Freud, não estou fazendo ironias.

– Tudo bem, caro Rafael. Tudo bem. Prossiga.
– Carl Jung, seu discípulo, que se distanciou dele, ao 

contrário, falando muito resumido, defendia que temos, em 
nós, como humanos, padrões típicos, modelos, protótipos, 
arquétipos, dimensões, que trazemos da antiguidade que nos 
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é comum, e que fazem parte do nosso inconsciente coletivo, 
dos quais participam todas as sociedades, e que se expressam, 
em nós, por meio das religiões, das artes, dos mitos, dos so-
nhos, da loucura e de outros fenômenos da mente. Em suas 
andanças, em busca desses arquétipos, algumas vezes, a crítica 
o considerou resvalando para o misticismo. Suponho que Jung 
jamais defenderia uma tese dessas, de um Logos hegemônico. 
Acredito que ele estava do lado da maior riqueza de nossa alma 
profunda. É uma simples opinião. Outros poderão ter outra. 
O que eu respeito.

– Sim, Rafael, compreendi, parece mesmo que nem tudo 
são flores lá pelos lados desse Logos que anda por aí. O que nos 
consolaria.

 – Um consolo que não é pouco, amigo, porque é muito! 
Deixemos isso de lado. A questão é que  Freud, nessa história, 
tirou Deus do homem, para ele tido como uma ilusão. Ter uma 
ilusão, amiguinho, creio, que até não seria, assim, um pecado. 
Por que não ter ilusões? Por que? Quantas delas, pelo seu lado 
positivo, não nos livraram de sofrimentos e desesperos nessa 
vida? Agora, tirá-las? Assim sem mais nem menos? Em certa 
medida, ele apanhou, no ar, a profecia de Nietzsche, num ato 

falho. Ponha aspas aí. Deixemos isso para trás. E colocou, no 
lugar de Deus, um outro deus. Como sem cessar, escamoteado, 
diga-se, o fazemos, substituiu uma coisa por outra... Deixemos 
isso de banda. E assim, por caminhos tão diretos, colocou um 
deus, que ele chamou de Logos, no lugar do nosso Deus, con-
traposto à Ananke, necessidade, sem definir, ou conceituar, o 
que seria esse Logos.

– Substituiu-se a velha metafísica, por uma outra me-
tafísica? Fazem isso numa boa. E nem se dão conta do que 
para alguns é o seu pecado original, a nódoa que não sai. Oh! 
Metafísica! Pegos com a boca na botija, ruborizam-se. Como 
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você mesmo me disse. Vai e vem, evolui aqui e ali e... voltamos 
sempre ao ponto. À origem. É muito engraçado! 

– Não é tão simples assim. Trata-se do terreno movediço 
das questões fundamentais que estão longe de estarem resolvi-
das. Compreendo os seus exageros. E mais lhe digo que nesses 
limites, amiguinho proeiro, é preciso se ter cuidado. Um dia 
qualquer vamos voltar a esse tema. Voltando ao Logos, sem 
entrar em consideração sobre a montanha de conceitos que 
os velhos gregos entendiam estarem nessa palavra. Para mim, 
simplificando, esse Logos aí seria uma espécie de deus ex machi-

na. E a minha impressão é que esse Logos funcionou assim no 
texto de Freud. Algo que desce de cima e resolve as dificuldades 
dramáticas, como nas peças de teatro, ou óperas. Uma enorme 
soma de questões éticas e morais se poriam. – Ele calou-se numa 
demorada pausa e, com aquela sua inconfundível e sábia calma, 
que o caracteriza, arrematou, bem devagar, pronunciando cada 
sílaba, como se declamasse um poema. – Deixemos isso para 
lá! Não é isso o que interessa. – Após o que ficou em silêncio.

– Sim, o que é que interessa? Você parou.
– Para mim e também para muitos, esse Logos está che-

gando sob diversos disfarces, simulacros, imitações, paródias, 
como se queira. Metáforas de metáforas. Como é comum nos 
tempos ditos pós-modernos, ou como gosto de o dizer, tempos 
do relativismo.

– Tempos pós-modernos. Tempos do relativismo. – Disse 
a ele, quase soletrando.

– Sim, meu caro. Seguindo as pegadas do velho Sócrates.
– O parteiro de volta à cena. E assim, de repente! E você 

na pele dele. Depois vai reclamar que eu, ou o Barba Ruiva, o 
chamamos de Sócrates. Explique-se. Estou no ar.

– Prefiro assim do que ser Mefisto.
– Pare com as mofas. Continue, meu caro timoneiro 

defensor. 
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– Sim, o parteiro, nessa história. Tempos pós-modernos. 
Sabe-se lá o nome que, afinal, os entendidos vão dar a esses 
tempos que prefiro nomear de tempos do relativismo, o qual co-
meça a ser entendido como algo necessário. Porém, multifacetado, 

dado que se apresenta com múltiplos significados e, assim, fugidio. 
O bem enrolado em uma espiral junto com o mal. Apesar de 
tudo, em meio à sua complexidade, ou por causa disso, temos 
que compreender que o relativismo abriga, em si, a necessária 
tolerância, que nos pede que respeitemos, uns aos outros, em 
nossas deficiências, virtudes, paixões, desejos, ilusões, amores, 
em nossas ideias, em nossas várias crenças, nas suas diversas e 
respectivas transcendências. Ele, é óbvio, tem o provisório, mas, 
também, nos abre a possibilidade de contemplarmos o que não 
seria o efêmero. Assim, nesse mundo aí, e chegando ao ponto 
digo-lhe que esse Logos aí seria assim uma espécie mesmo de 
deus ex machina real, que se reproduziria, invisível, silencioso, 
sub-reptício, plural, múltiplo, por vezes leve palpável, quase 
material, ou tudo o que significar isso, misturado em uma ge-
leia, nada metafísico, transcendente, ou tudo o mais que tenha 
esse mesmo sentido. Uma coisa do mundo. Em nós mesmos.

– Você está sombrio como um oráculo. Calculo que a sua 
fala está unindo contraditórios. Ou não? Justifique-se, meu caro. 
Porém, seja o que for, creio que você jogou em mim um balde 
de água fria. O consolo evolou-se. Transformou-se em uma 
bela poeira cósmica. – Rafael fez uma pausa imaginando que eu 
tivesse captado o que ele iria dizer. Foi o meu silêncio que o fez 
continuar. E foi ele quem adivinhou o que ia pelo meu espírito.

– As sombras são as projeções das coisas. Suspeitei que 
você tivesse dado com “a coisa”. – Fez o sinal de aspas com os 
dedos. – Uma conclusão natural de nossas conversas anteriores. 
Precária, digo. Nada definitivo. Veja bem aonde quero chegar. 
Vejo sombras. E quero lhe chamar a atenção sobre elas. Sombras! 
Nada mais do que isso. Sombras! É justo e necessário que de 
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quando em quando temos que exagerar para nos fazer ouvir, 
como se levasse o que dizemos além dos limites. Pode ser que 
eu e muitos estejamos errados, em nossas visões, todavia, para 
nós, que estamos meditando, há tempos, no assunto, esse Logos 
freudiano aí vai à sorrelfa permeando as nossas vidas. E a sua 
epifania, a sua gloriosa e majestática manifestação, pelo andar 
da carruagem, está para acontecer não mais em um tempo 
indeterminado, no futuro, como o disse Freud. Está aí nos 
beirando num tempo que agora pode ser antevisto. Um ou 
dois séculos? Oh! Teimosos otimistas! Décadas? Desesperados 
pessimistas! É claro que se nenhum desastre acontecer antes. 
Essas são as sombras, meu caro proeiro!

– Como é que eu iria dar com uma “coisa” dessas! – Imi-
tando Rafael, dedos no ar. – Você nunca, antes, falara isso 
assim, acredito que de forma tão peremptória. Compreendi 
a sua amplificação, veja bem o que eu estou lhe dizendo, am-
plificação, dessa “coisa”. Que também ponho entre aspas. O 
tempo da sentença, antes, era indefinido. Igual àquela história 
de quando vamos morrer. Ninguém sabe. Um sempre adiado 
depois. Depois. Eram afirmações vagas, nada mais, hipóteses, 
conjeturas. Num dado tempo em que não nos falamos, você 
deve ter tido alguma iluminação, uma intuição, ou lá o que 
seja, uma graça, assim, repentina, a partir de pensamentos que 
aos poucos você ia dividindo conosco, lá no Dafne, nos nossos 
venturosos jantares, ao ar livre, em pleno mar, e aqui mesmo. 
Nesse ínterim, teria ficado na moita. Porque devia estar remoen-
do tudo. E agora o despeja justo para cima de mim! O proeiro 
cá que vai sair daqui pela noite! Sozinho! Conheço-lhe, como 
você me conhece, meu caro Sócrates!  Isso iria muito além do 
meu pessimismo. E o notável é que parece que o pessimismo 
transitou de lado, mudou de A para B, e ampliou-se. – Fiz-lhe 
uma emotiva e propositada provocação. Ao que ele, repentino, 
reagiu. Rafael era Rafael. Eu o conhecia muito bem.
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– Espera aí, timoneiro desafiante! Sem essa de pessimismo 
transladar de lá para cá. Você sabe muito bem que tenho razões, 
primeiro, religiosas, depois, filosóficas, ambas profundas, e até 
mesmo científicas para afastar qualquer pessimismo. Eu vou lá 
acreditar e confiar em algum absoluto feito pelo homem? Hein? 
O que é esse Logos aí senão isso? O espírito das ciências, ou lá 
o nome que tenha, dominar hegemônico a nossa alma? Santo 
Deus! O que é isso senão um absoluto feito pelo homem? É 
melhor botar esse absoluto entre pesadas aspas! Nós sabemos 
muito bem como terminam esses absolutos. Perdem-se no 
indiferenciado de si mesmos, não sem antes desandarem em 
violências, totalitarismos, dores e tragédias. Freud, que nos 
tinha descoberto uma totalidade na diversidade, dentro de nós, 
quis transformá-la numa totalidade monocórdica, ou seja, algo 
de uma nota só, monótona, tediosa e porque não dizer, vazia. 
Você sabe muito bem que com uma nota só não se constroem 
harmonias. A nota só é a arma dos déspotas, ou, dos imbecis, dos 
que não têm a devida lucidez. E o que seremos nós nisso tudo? 
Robozinhos, bonitinhos, lisinhos, redondinhos, lustradinhos, 
reluzentezinhos, ah!, que belezinha!, ah!, que encantamento!

Impossível não rir. E o fazer às bandeiras desprega-
das. Um alívio, confesso. Porventura fosse uma artimanha 
de Rafael para fazer dissipar a nuvem pesada que nos pudesse 
envolver os espíritos. Apelou para o cômico. Deu uma feição 
e entonação teatrais à sua voz, o que era risível, pois, em total 
contraste com o intimismo do local e com o clima do momento. 
E, desse modo, ia muito além da ironia. Indubitável, ele devia 
querer era isso mesmo. Rafael era Rafael, como o dizia o Bar-
ba Ruiva. Era um humor caricato. Foi irresistível, hilariante, 
vê-lo dizer aquilo tudo adrede veloz, como uma matraca, com 
gestos e mais gestos, braços elevados para os ares, com as pal-
mas das mãos voltadas para a luz que vinha do alto do teto, e 
como quem discursa para uma plateia hipnotizada, e com um 
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rosto que era a própria máscara da chalaça, no que ele era um 
mestre. As nossas gargalhadas iam e voltavam pela biblioteca 
toda. Paravam depois de um tempo e eram retomadas depois 
de uma tomada de ar. E os seus ecos, contidos naquele espaço, 
caiam como águas de cascatas sobre nós, agitados, e sentados 
àquela pesada mesa, inerte como a Esfinge de pedra, frente 
aos túmulos dos faraós. Tudo acontecendo em uma espécie de 
intermezzo cuja amplitude não se pode medir. Um vento fresco 
e gostoso me transpassava a alma. Estava levando a serio em 
demasia o que ele acabava conduzindo para o natural das coisas, 
e terminando tudo como se fosse uma brincadeira de meninos. 
Robozinhos, bonitinhos, lisinhos, redondinhos, lustradinhos, 
reluzentezinhos, ah!, que belezinha!, ah!, que encantamento!

Depois de um tempo, conseguindo me recompor, es-
perando que ele o fizesse, tomando um necessário alento, 
retomei a fala.

– Concordo. – Disse-o ainda meio rindo. – Mas, o que é 
que lhe faz afirmar isso? Será? Os séculos são longínquos. As 
décadas não. Elas estão aí, na nossa cara! No iluminado hori-
zonte do nosso presente. Como o sol que nasce pela manhã.

– O homem estaria impaciente, meu caro, e cego. Ponho 
peso nisso para me fazer compreender por você. A sua sofre-
guidão e a sua falta de um pensamento mais humanista, diante 
das inegáveis conquistas das ciências, que podem nos aliviar 
de inúmeras dores, e até nos salvar, e que sem dúvida nos são 
necessárias, essa pressa e essa falta de lucidez estão trocando 
o todo pela parte. Confunde-se o todo de nossas conquistas 
espirituais, que vêm de antanhos imemoriais, com uma parte 
delas. Parte essa que aí está nesse nosso grande presente. E que 
é apenas um pedaço do tempo histórico do homem no mundo. 
A cada dia, de modo imperceptível, pois, a coisa é indolor, 
anestesiada, confunde-se verdade com verdade científica, e 
dessa forma se vai, colocando-se aquela dentro da névoa des-
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lumbrante, plasmática e isomórfica desta. E tudo fica ainda mais 
fantástico com as conquistas das novas tecnologias capazes de 
criar um deslumbrante e excessivo mundo virtual que, pelo seu 
lado quase hipnótico, mais dissipam do que clareiam as nossas 
visões das coisas. E como resultado se teria o produto de uma 
crescente e silenciosa alienação cada vez mais profunda do 
homem. E um perigo pela frente. Pois, onde estariam as nossas 
ancestralidades, com as suas inapagáveis referências, o passado 
que desaba no presente? Vamos relegando o culto importante 
do passado. Vamos nos esquecendo da história. Seria como 
tornarmos o presente como algo perpétuo. E aqui faço um corte! 
Não vou entrar nas questões dos seus hedonismos, epicurismos, 
mundanismos e que tais derivativos e assemelhados...

– Diga então, o que você quer significar com todo esse 
discurso, caro Rafael? A sua metralhadora giratória não pára. 
Sobra para todos. Inclusive para mim. Esse pobre diabo aqui! 
Vamos nos ajustar. Deixemos isso para mais adiante! Hoje, você 
está mesmo o enfant terrible! Creio que está se saindo bem aí no 
leme do barco defensor. Mesmo sem termos aqui aquele que 
tem as barbas douradas e ruivas, e que conta, como ninguém, 
à moda antiga, lindas histórias de amor. Mas que, apesar de seu 
empenho, ainda não conseguiu desvendar o enigma de o Dafne 
ter este nome, Dafne, que não pode ser mudado, por causa de 
ele mesmo, Barba Ruiva, e não outro, supor que tal fato, na 
verdade, esconde é uma história de amor cortado. E o nome que 
ficou para sempre eternizaria esse amor. Ah! Amor e eternidade! 
Ele diz, quase em adoração, que até sente o perfume de mulher 
impregnado nas lindas madeiras que compõem o inigualável 
interior do agora nosso Dafne. Por que não chamá-lo de Amor? 
Escrito, digamos, assim, com delicadas letras, inclinadas pelo 
vento de raros perfumes e com o A maiúsculo! Amor.

– Você divaga. Suponho não estar ébrio. Não tomou 
nenhum vinho, porque cá não o temos. Veja bem, meu caro 
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timoneiro desafiante, esqueça, aqui e agora, a questão do amor. 
Ela não está no nosso leitmotiv de hoje. E deixe em paz o nosso 
apaixonado Lucas, o que tem as barbas douradas e ruivas, e 
suas sedutoras histórias de amor. A imaginação dele é fértil e 
encantadora, muito além da conta. Lucas é um sedutor. Devia 
ser escritor e fazer desabrochar e jorrar para fora a pura poesia 
que tem dentro de si. Vamos ao nosso ponto! O que este enfant 

terrible aqui quer dizer, com a sua metralhadora, é que até hoje 
estamos nos perguntando sobre a capacidade de a razão, em suas 
múltiplas faces, conhecer a essência das coisas. Temos perfeita 
consciência de suas não poucas limitações quanto a se ter esse 
conhecimento. Veja aí a questão dos relativismos. Nem estou 
falando das coisas transcendentais. Como é que uma parte, 
restrita, por uma questão de método, nem falo de objeto, pode 
querer indagar sobre o todo? Nós estamos alienando de nós 
uma imensa riqueza humana, um somatório de conhecimentos 
e experiências, acumulados durante milênios, trocando-os por 
conhecimentos sem dúvida necessários, porém limitados, para 
indagar e responder sobre um mundo, o seu sentido, cujo todo 
nos escapa. O que, para mim, é uma temeridade. Modus in rebus, 
devagar com o andor que o santo é de barro.

– E nós, caro Sócrates, como ficamos?
– Agora volto a ser Sócrates. Antes era Mefistófeles. 

Você retorna a um dos pares.
– Ambos eram corruptores.
– Com uma diferença.
– Qual?
– Mefistófeles queria corromper com o poder. Sócrates 

com a sabedoria. 
– Indo ao ponto. E nós? Caro amigo. Como ficamos? 

Que destino hein?! – Em alguns segundos entendi onde ele 
iria chegar. A atmosfera mudara. Saíra da claridade das risadas 
e das descontraídas mofas para as sombras do recolhimento 
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interior. Era sempre assim. Essas transições nos eram comuns. 
O pessimismo não transitou de lado algum para lado nenhum. 
E, se amplificou, o fez dentro de mim como tal. Não deu para 
lhe esconder o que me ia pela alma. As marcas daquilo que 
me revolvia por dentro estavam ali todas estampadas em meu 
rosto. Agora, a iluminação e a santa intuição eram minhas. 
Fechou o circuito! Rafael entendeu, num átimo, o que eu não 
tive coragem de lhe dizer.  

– Calma. Vamos abrir um parêntesis. O desespero é 
humano. Posso senti-lo no seu rosto. É um ato legítimo de 
revolta de nossa consciência contra algo que recusamos e que 
nos está sendo irremediável, imposto, e ameaçando. E, assim, 
é um primeiro degrau da escada, às vezes longa, que temos que 
subir para nos livrarmos dele. Isso dito, e fechando o parêntesis, 
creio que não existam razões para o desespero ao responder-lhe 
acerca do que você me perguntou a respeito de nós, e sobre 
como ficamos..

– Sim. Compreendo, caro amigo. Continue. Como fica-
mos nós no meio disso tudo? – Ele me acudira com um sábio 
parêntesis. O pior estava por vir. O momento era de cerração 
fechada e cinzenta e não de céu azul e puro envolvendo o sol. 
Muito menos de altas e gostosas gargalhadas, pelo que me era 
dado antever. Rafael era Rafael. Não mais do que de repente, 
como uma virada de um barco, montando uma boia, com 
manobras competentes, muda-se o rumo, e o bom vento de popa 
se transmuda em um incômodo e traiçoeiro vento de través.

– No início da “coisa” – agora as aspas com os dedos das 
mãos eram dele – ficaremos ébrios, extasiados, diante do que 
estamos sendo capazes de criar. Aliás, basta a perspectiva disso 
para nos deixar fascinados, narcotizados, em estado de gozo. É 
uma luta orgástica, desenfreada, pela primazia do “novo”, pelo 
prazer do “novo”, pelo “reconhecimento” da “descoberta”, para 
ser “o primeiro”, “o Newton”, “o Einstein”, “o Freud”. – Gestos 
e gestos de aspas. – Em parte, sendo “justificado” para atender 
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ao homem, para conter as “ameaças” que o “rondam” daqui ou 
de alhures. Em parte, para curar-lhe “doenças”. Fazendo de 
seu ancestral medo da morte, enfim, do seu humano “desejo 
de imortalidade”, simples meios para atingirem outros fins. 
Ou “se avança”, ou “fica-se pelo caminho”. E ficar-se por um 
caminho desses ai, com a ansiedade à espreita, significando 
nada mais, nada menos do que “a morte.” – Novos gestos. E 
Rafael parecia não parar o seu tiroteio. – Arrogantes, com a 
nossa Quimera posta nas nossas mãos, nos julgaremos ser o 
próprio Deus. – Fez uma pausa como que para tomar fôlego e 
arrematou. – E as nossas ilusões? Ilusões. Ilusões, meu caro. E 
as nossas fantasias? E a nossa imaginação, as fantasmagorias, os 
sonhos? E as nossas artes? E os nossos mitos? Para onde estarão 
indo os conteúdos humanos e primevos de nossa alma? Eis as 
questões que nos coloca o maravilhoso projeto.

– Maravilhoso projeto! Muito bem dito! Eles consegui-
riam. Eles conseguiriam. O que é que eles não conseguiriam? 
O que é que esse lado mal das coisas, como tal nos parece, não 
conseguiria? O que poderia o lado do bem delas mesmas, como 
tal, contra esse trapaceiro? O maravilhoso projeto... Pode ser 
de todos, menos meu. – Eu senti que balbuciava. Uma gaguez 
tomava conta de minha fala. – É melhor o meu hedonismo, 
epicurismo, mundanismo, ou lá o que seja! Vamos aproveitar 
a vida! Ode ao vinho! Ao amor! Ao prazer! Esgotemo-los até 
a última gota! Da última taça! Ode à Taverna de Auerbach! 
Ela, pelo menos, me tira desse mundo ai. O saber e o poder.

– Belas palavras! Meras palavras! Não mais do que isso, 
timoneiro desafiante, e proeiro, aquele que é capaz de ver a 
terra caminhar pelo oceano do cosmo. Românticas palavras! 
Algo envelhecidas. E inúteis! Santo Deus!

– Eles conseguiriam. Eles conseguiriam. O maravilhoso 
projeto. O que eles não conseguiriam, assessorados por Me-
fistófeles? Então, meu sublime timoneiro defensor, só posso 
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imaginar que eles seriam capazes de assaltar o nosso Olimpo, 
e serem os seus senhores. Um Olimpo que se mostra, para 
nós, pobres mortais, uma totalidade na diversidade. E assim 
harmônico. Um Olimpo que não teria mais os deuses para 
defendê-lo. Os deuses que, apavorados, e decepcionados, fu-
giram de nós, abandonaram-nos ao relento, à própria sorte, 
nesse mundo ai.

– Belas palavras. Palavras de desespero. Você está surdo? 
– Rafael meio que gritava. E eu não o ouvia. Ou não o queria 
ouvir. 

– Eles alcançariam. Eles construiriam. O maravilhoso 
projeto. Agora Mefistófeles estaria do lado certo. De que não 
serão eles capazes? Eles lograriam. Eles chegariam lá. O ma-
ravilhoso projeto. O mundo é de Mefistófeles! Quanta ironia! 
Estou com vontade de dar uma cósmica gargalhada!

– Gargalhe se quiser! E que ela vá pelos mundos afora.  
A alegria merece ir para o empíreo. Ela é a alma dos céus. 
Esteja à vontade.

– Gostei da ironia, meu caro Sócrates. Não vou fazer 
isso. Continue, meu bom timoneiro defensor. 

– Oh! Sagrada Obsessão! Pelo visto você não tomou ne-
nhum vinho que ainda há pouco queria que saísse desta mesa. 
Não está bêbado. Sagrada Obsessão! Qual não será o teu poder?! 
Moves o mundo! – O ar de Rafael era de zombaria, gozação 
mesmo. A ironia tinha ficado para trás. Todo o seu rosto parecia 
sorrir. Ele estava prestes a se levantar de onde estava para me 
dar uma sacudidela para que eu parasse com aquela ladainha 
desproporcional. Eu parecia estar surdo, tapado.

– Sim, meu caro, – balbuciei, – as obsessões movem 
o mundo. Creio que seja mais desespero do que obsessão. É 
evidente que me exalto em demasia, estaria além do metro, 
uma desmedida, quiçá faço uma cena de teatro. Tudo bem! 
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Contudo, amigo timoneiro defensor, esta cena, mesmo que 
caricata, em si, diz tudo.

 – Seja lá o que for, cena de teatro, caricata, ou não. Quan-
to à desmedida, não sei não. Você foi maravilhoso, timoneiro 
desafiante. Foi autêntico! E isso é muito bom. O Barba Ruiva 
iria gostar muito de estar aqui. Entretanto, indo ao núcleo, sem 
disfarces. Não creio que seja o caso de ficarmos desesperados 
sobre a hipótese de estarmos colocando em prática o maravilho-
so projeto. Os tons de sua obsessão, pelo visto, dão a entender 
mesmo que iriamos, vagarosos e imperceptíveis, sorrateiros, 
chegar lá, no maravilhoso projeto. E que isso pareceria ser 
inexorável, por uma questão de sobrevivência. Acontece, meu 
amigo proeiro, que ponho esse maravilhoso projeto entre as-
pas bem fortes! Quero lhe lembrar que o teu sagaz e infalível, 
que ponho entre aspas, Mefisto, o trapaceiro, o símbolo do 
mal, foi enganado, para a glória do bem, por um hábil e genial 
advogado, o Sábio de Weimar. E agora quem tem vontade de 
gargalhar sou eu. E forte!

– Sim. Em algum desses dias nossos, andamos discutindo 
sobre esse lance do genial advogado de Weimar. Uma quase 
oculta, vaga como o éter do cosmo, firula jurídica, escondida 
num cantinho de uma bela frase, que ofusca o detalhe, uma 
sutileza de significado, que foi a salvação de Fausto, cuja alma 
foi elevada aos céus pelo coro dos anjos, e que deixou Mefisto 
com cara de bobo, com as mãos vazias, fracassado no seu pro-
jeto, admirando o vazio no entorno de si, como o trapaceiro 
que, súbito, descobre que foi trapaceado, reclamando a não 
mais poder. Mãos vazias! Foi o que lhe restou. Ah! Que divina 
música das esferas não o estaria envolvendo? Lembrando-lhe 
o seu imenso fracasso! Ah! Quanta maldição não deveria estar 
lançando aos céus, na sua solidão, e no seu silêncio? Divago, meu 
caro. Divago à deriva. Entretanto, convêm perguntar, e é isso o 
que interessa, será que temos outro hábil e sábio advogado de 
Weimar por aí, nesse mundo aí? – E então falei o mais devagar 
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possível, demorando no tempo das vírgulas e mais ainda dos 
pontos, como se pausas menores e maiores fossem. – Ocorre, 
meu sublime timoneiro defensor, que nós, na nossa imaculada 
arrogância, não prestamos a cuidadosa atenção no que ele nos 
disse, numa obra em que trabalhou, em paralelo com outras 
geniais criações, durante toda a sua vida. Ele captava as profun-
dezas das coisas do mundo. Era um aedo. Via, entre névoas, as 
luzes e sombras do futuro. – Quedei-me em silêncio um certo 
tempo e retomei a fala. – Então, mestre timoneiro defensor, 
posso ter assaz dúvidas se vamos de fato conseguir deter esse 
chegar lá do maravilhoso projeto. No caminho que estamos? 
Cabe-me indagar! Por suas próprias palavras? Sou forçado a 
dizer! Suas! Suas! Estou hesitante nesse falatório porque estou 
emocionado. Ou então você está tão contraditório quanto 
um adivinho, ou o nosso querido meteorologista, o Dentuço, 
o Oráculo de Delfos. Aí, passei batido, amigo. Confesso-lhe. 

– Oh! Meu pessimista incurável! Com toda a sinceridade 
do meu coração, prefiro-o hedonista, epicurista, mundano, ou 
lá o diabo que seja, como você mesmo o diz! Agora, pessimista? 
Vê o mal em tudo e, além do mais, acha que tudo vai piorar. 
Você não estaria negando a si mesmo? Ao que você é na prática 
da vida!? Você tem três dimensões, meu caro Horácio: compe-
tência, destino e coragem. Duas virtudes que envolvem a nossa 
querida Fortuna. É tudo o contrário desse pessimismo! Algo 
esfarrapado! Que você exala! Sensatez e coerência, amigo, não 
fazem mal a ninguém.

– Pessimista. Não. Talvez cético. Vamos separar as coisas. 
As coisas que são de cá, e as coisas que são de lá. As minhas 
muralhas da alma estão em ruína, rombos, aqui e acolá, porém, 
não destruídas. Tenho sensatez e coerência em me ver assim.

– É isso! Muito bem! O uso da razão é benéfico. Neemias 
reconstruiu novas muralhas a partir de ruínas.
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– Dê-me razões, meu caro, para que eu possa reconstruir 
as minhas, antes que se transformem em um amontoado de 
pedras soltas, jogadas e roladas pelo chão. No caminho em 
que estamos.

– Bela imagem, diga-se, poética, para uma nova desme-
sura. Tudo bem. Em você a desmesura fica muito bem. Vê-se 
nela uma paixão. E isso é bom. Para mim nada é inelutável. 
Quanta coisa que julgávamos inescapável não foi por água 
abaixo? Quantas incertezas, hein!?, nosso caminho não nos 
reserva? Não se esqueça do que dizia Maquiavel. Somos virtu e 
fortuna. Mérito, conhecimento, ciência, tudo o que você queira 
nesse campo, e destino! A bela deusa Fortuna que nos beija a 
face é a mesma que nos vira o rosto.

– É verdade. O destino nos espreita em cada esquina. Às 
vezes deixa de fazer meras, e inofensivas, caretas e nos agarra. 
E aí é aquele pandemônio!

– Os desastres que estão aí previsíveis podem levar isso 
tudo de roldão. Estamos adquirindo consciência dessas ameaças. 
É ou não é? E é isso o que nos interessa!

– Tenho que admitir que isso é verdade...
– O que não é tão ruim assim. Oh! Quanta ironia da 

história! Com tanta ciência parece que não estamos dando 
conta de controlar as coisas. Estamos baixando o nível da nos-
sa arrogância diante da natureza. Esta não produz discursos 
vazios, e sem sentido, inconsequentes, diga-se. Alto lá! Quem 
pensar assim, se estrepa. Ela fala a verdadeira linguagem do 
silêncio. Ou a linguagem dos sinais. Quem quiser, que os veja! 
Ou então seja cego!

– Você demonstra tanta tranquilidade que até me assusta! 
E então, meu augusto timoneiro defensor? Qual seria o outro 
caminho que possa substituir o caminho em que estamos?

– Estamos à procura de alguma coisa que seria outro 
caminho, dentro de névoas. Uma senda que não sabemos qual 
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seja. Porque esta em que estamos dá ares de que vai dar em um 
abismo. E não são poucos os pensadores que estão antevendo 
isso, e estão, há tempos, nos alertando. E o importante é que a 
sua voz, no início frágil, começa a ser ouvida. E é isso o que vale.

– Um novo caminho no começo do qual está a Esfinge 
que nos pergunta sobre ele. Há um enigma a solucionar. “De-
cifra-me ou te devoro.” – Dedos de aspas no ar.

– Estamos diante de imensas dificuldades, meu caro. 
Não devemos nos enganar. Temos que defender a diferença 
na nossa alma. A diferença! A diferença! Aceitar a sua riqueza. 
Não podemos aceitar que o que temos de mais belo, que é a 
diversidade e a totalidade do espírito, seja nivelado em uma 
única monotonia insuportável. Temos que encontrar o difícil 
caminho que serpenteia, como um sábio rio, na planície, entre 
os óbices da existência, e os vai deixando de lado, o caminho da 
sabedoria, o caminho do supremo bem, que concilie humanismo 
e ciência, que mesmo sendo atacado por todos os lados, pelos 
contrários, respeite-os e harmonize-os, pois são a essência do 
mundo, enquanto mundo. Um caminho corajoso que até mesmo 
percorra os dédalos abismais do irracional, mas, que sai de lá 
incólume, vitorioso e, por que não?, mais sábio. Não haverá 
solução se não for um caminho que abarque o todo. O tudo 
não! Esse não serve! O tudo é totalitário. É o todo que importa.

– O problema é que não temos nenhum Édipo. 
– Haveremos de tê-lo. Vou me apoiar no velho Sócrates, 

para lhe ajudar no seu, digamos, ceticismo, dizendo-lhe, por 
outras palavras, que é preciso que no mundo tenha o mal, ou 
os Mefistófeles, para que nele, mundo, o bem se faça. E o im-
portante é que o mal não vá para junto dos deuses, no Olimpo, 
porque aí estaríamos mesmo todos perdidos. Não creio que o 
seu Mefistófeles, com todos os poderes renovados que ele possa 
ter, tenha tomado conta dos céus que são muito mais vastos, 
enigmáticos e complexos do que ele. 



271 | João Cezar Pierobon

– O nosso Olimpo, meu estimado timoneiro defensor, 
está frágil! – Falei isso, assim na lata, para Rafael. – Onde estão 
Posídon, o senhor do mar, esposo da terra, Plutão, o senhor da 
morada dos mortos, Hera, a esposa de Zeus? Onde estão Apolo, 
a luz da Grécia, Ártemis, Atená e Dioniso? E os Hecatonquiros, 
os gigantes de cem braços e cinquenta cabeças? E os Ciclopes, 
os senhores do trovão, do relâmpago e do raio? Onde está 
Prometeu, o benfeitor da humanidade, que nos deu o fogo? 
E onde se escondeu Estige, a filha de Oceano, a testemunha 
dos juramentos? Onde estaria um Héracles, o maior herói da 
Grécia? E outros e mais outros. Onde estão os defensores de 
nossas muralhas?

– Aqui mesmo, amiguinho!
– Oh! Destino! Auerbach!
– Você desespera! Lá vem a ladainha?
– Aos ditames de Fortuna, o vinho, a vida, o amor, a 

arte, a música, a poesia!
– Ode às ilusões!
– Ode ao prazer! Ode à alegria!
– Ode à Alegria! – Rafael repetiu de pronto. Foi a forma 

que ele encontrou para interromper as minhas cantilenas de 
desesperado. Nem pressenti onde ele queria chegar. Depois 
eu iria sabê-lo. A cabeça de Rafael voa na velocidade da luz. 
Então comecei a cantar os versos iniciais da Ode à Alegria – de 
Schiller –, seguindo a música de Beethoven da Nona Sinfonia.

– Alegria, a mais bela centelha divina dos deuses. Filha 
do Paraíso. – Eu esperava que ele me acompanhasse. Era co-
mum que ele o fizesse. Sucede que ele não o fez. Enquanto eu 
cantava, não deixei de notar que ele me contemplava enlevado. 
Quiçá dando expressão ao sutil significado do que ele me diria, 
não com palavras, claro. Falaria também com a mesma música 
de Beethoven. Assim que acabei, ele cantou outros versos da 
Ode Musical que Beethoven retirou da Ode original de Schiller.
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– Estás tu sentindo a presença do teu criador, mundo? 
Procura-o lá, ao longe, acima do firmamento! Muito além das 
estrelas é onde ele deve morar. – Rafael merecia mesmo o apos-
to de L´Enfant Terrible, o Menino Terrível, que lhe fora dado 
por Lucas, o Barba Ruiva, que era quem, sempre ele, colocava 
apostos em todos nós lá no Dafne. Captei o que esse Enfant 

Terrible tinha guardado. Disse, em poucas palavras musicais, o 
que também Beethoven e Schiller, juntos, nos quiseram dizer. 
E que não poucos livros nos diriam. Era a magia da música e da 
poesia juntas. A magia nos transmitindo coisas que não pode-
mos expressar como coisas que uma gaguez cruel nos impede 
de sequer articular; coisas que, certo, podemos sentir. Coisas 
da alma que a linguagem da alma, não outra, sabe exprimir 
e compreender. Como o olhar de dois amantes. Dizer o que 
desse olhar? A voz de Rafael parecia vibrar em uníssono com 
os tons mais altos de um coro inefável em que sobressaiam as 
vozes dos contraltos. Quando terminou, obsessivo como um 
Beethoven, que não entrega os pontos, que agarra o destino 
pela goela, e que está sempre se superando, ele enigmático me 
lembrou algo. – A nossa fragilidade vêm de nós mesmos. É 
preciso entender isso! E ouça! Meu caro doutor Fausto, não o 
primeiro, o segundo, aquele cuja alma foi salva pelo coro dos 
anjos, tomando-a do trapaceiro Mefisto, a noite é longa, e as 
Matinas se aproximam. E estamos, há muito, adiante da regra 
que é lei nesta casa de Deus. Temos que ir. O dia que virá nos 
pedirá trabalho, oração e leitura. Continuaremos depois.

A noite tardia e profunda, fria e úmida, nos tirou da 
biblioteca. Se eu ia deixar ali os meus presságios e a minha 
ansiedade, que julgava ter mudado de plano, o plano de uma 
compreensão, que eu recusava, talvez num processo de defesa, 
isso, eu não sabia. Devagarzinho, como entramos, também 
saímos para o silêncio sepulcral de toda a clausura. Estava 
crivado por dúvidas ao caminhar na penumbra meditativa de 
outros imensos e recolhidos corredores. Rafael não demons-
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trava nenhum abalo. Parecia um antigo guerreiro com o seu 
escudo amarrado ao braço e a sua espada na mão. 

Ao sair, pelo outro lado, pela ala do claustro do mostei-
ro, e fora dele, no seu alpendre, olhei de soslaio, para trás, e lá 
estava ele, justo na fresta da porta entreaberta, olhando-me. 
Num gesto instintivo, parei, ao não ouvir nenhum som de 
madeira e de ferragens contra o duro batente. 

Vagaroso, girei nos pés, numa volta de cento e oitenta 
graus. Percebi, instantâneo, que o infinito caminho que imagi-
nara tivesse percorrido não era maior do que uns poucos passos. 
Diminutos passos. Passos vacilantes de quem não quer ir-se. 
Eu, lá fora. Ele, lá dentro, na fresta. E o mais era a quietude 
aconchegante do lugar, apenas atravessada pelos roucos ruídos 
de fundo da cidade que ia adormecendo. E lhe indaguei o que 
me pareceu que ele pressentira que lhe fosse perguntar, pelo 
calar de nós dois, desde que descemos da biblioteca, quando, 
silenciosos, paramos pensativos ao depararmos com a simetria, 
a regularidade, a repetição ordenada e a beleza das arcadas do 
claustro. Este reverberava sob a luz difusa de um céu encoberto 
que irradiava uma luz esbranquiçada, fluorescente, doce, talvez 
um reflexo das luzes da cidade. Uma tenra claridade que, mesmo 
assim, era capaz de espalhar, pelo lajeado do chão, que parecia 
molhado, as sombras das ramagens do seu jardim. Folhas caídas 
e sombras de folhas. Uma imagem de sombras entrelaçadas a 
sombras. Como se fossem uma figuração do empíreo, eterno, 
parado, sem medida de espaço e de tempo.

Ali, na beleza singular daquele espaço, temos a milagrosa 
sensação de que o que fica para trás – memórias, ansiedades, 
alegrias, confissões, brincadeiras, ralhações – fica mesmo lá, 
no rastro do tempo. Fica ali, como que abençoado por aquelas 
sombras e claridades misturadas no calado chão de pedra.

– E você, Rafael, como fica diante disso tudo?
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– Eu vou ficar aqui. Aqui é o meu lugar. Não sou eu quem 
sempre está no Dafne, com Lucas? Lá é o meu lugar. Não é lá 
que estão os defensores? Ninguém vai nos fazer abandonar as 
nossas muralhas. Elas vão sempre ter um Neemias que as res-
taure. – O seu falar, com frases bem pontuadas, guardava um 
tom enigmático. O seu rosto dava a impressão de resplandecer 
sob a luz mortiça que caia sobre ele, vinda de fora. Diante do 
meu ar indagativo, adoçado pela penumbra, ele concluiu: – Vou 
cuidar das coisas das quais os outros, por diversos motivos, 
não cuidam. E nem podem. Vou cuidar das nossas ilusões. Esse 
lugar tem as pesadas portas e trancas que foram reconstruídas 
por Eliasib. 

E então, eu lhe disse, curvando-me respeitoso e as mãos 
postas em oração:

– Dominus Vobiscum. – Ao que ele, com o mesmo gesto, 
me respondeu:

– Et cum spiritu tuo.

Saí com passos indecisos e vagarosos, sentindo uma 
umidade no rosto e um frio e uma chuva que se anunciavam. 
E o leve, todavia decidido, bater de madeira contra madeira 
pareceu-me um toque único de um sino distante e melancólico 
como se marcasse uma hora indefinida. Caminhava, não sem 
uma vaga inquietude em meu coração. E na medida em que 
atravessava o lajeado todo regular do pátio, não deixei de en-
cher-me de admiração, enlevo e amor para com todos os que 
estavam ali dentro, orando por todos os homens, pelo mundo, 
naquela casa de Deus, como que suportando aquele mesmo 
mundo em suas costas. E nós ainda estávamos procurando os 
defensores. Que profunda ironia! Suponho que estava come-
çando a entender o que achei fossem palavras enigmáticas de 
Rafael: a nossa fragilidade vêm de nós mesmos. Eles sabiam 
muito bem cuidar de suas pesadas portas e trancas.
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Fui descendo a íngreme ladeira a passos não muito len-
tos, porque a intensa umidade, e o frio, que se apresentavam, 
anunciavam que uma chuva devia estar na iminência de cair 
dos céus cinzentos. Calculei que, se não desse pressa, não teria 
muito tempo de chegar, são e salvo, ou seja, menos molhado, 
e menos gelado, até à garagem para apanhar o carro. O cami-
nho até lá era tortuoso demais, pleno de atalhos, vagueando 
por ruas e vielas, que se juntavam, e que pareciam infindáveis 
naquelas circunstâncias de tempo nevoento, e nada amistoso, 
no adiantado da hora noturna, que havia mandado fechar todas 
as portas e janelas dos prédios, e espantado o povo que descera 
para a rua, no intuito de curtir o seu carpe diem de final de se-
mana. O centro da cidade parecia abandonado por sua gente. 
Quase ninguém pelas calçadas. Um aqui, outro ali, em passos 
apressados, como que curvados sob as imensas faces geomé-
tricas dos edifícios. Não muitos carros e ônibus pelas ruas. O 
silêncio era de uma brenha distante, não aquele de uma cidade 
agitada, barulhenta, cheia de vida e de gente, borbulhante, cada 
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um com o seu anseio, com o seu aperto no coração, com o seu 
projeto de felicidade, correndo para cá e para lá. Dava ares 
de ser um esconso, um lugar que parece ter espantado para 
longe, alhures, o vozerio e a alegria dos que bebiam em meio 
a uma prazerosa algazarra de amigos e colegas que, festivos, 
fechavam e passavam a chave na porta de mais uma semana de 
árduo trabalho. O futuro, que iria acontecer em dois simples 
dias... dois simples dias!... não mais do que isso!... rápidos como 
a flecha no ar, parecia estar no infinito do horizonte do tempo. 
Fora enviado para a gaveta de um arquivo da memória. Esteja 

lá, querido! Vamos nos encontrar mais tarde! Agora, esqueçamos, 

amigos. E carpe diem para todos. Vivamos essa hora, e o resto é o resto!

Por que não entender isso? Por que não compreender 
essa Ode à Alegria? Essa filha dos céus, como dizia o poeta. Filha 
dos céus! Precisa-se dizer mais alguma coisa?

Impossível não relembrar, como um filme, aquele início 
de noite, após aquela sexta musical, em que, em meio a esse 
mesmo caminho, tudo ali fervilhava e o fazia em tal grau que até 
mesmo desisti de tomar o carro e ir para a minha residência, no 
Rio. Lembrei-me do meu pai e do meu tio fatiando um grosso 
salame, frente a uma cesta de pão e duas taças de generoso 
vinho, jogando conversa fora. Deu-me uma incrível vontade, 
insuportável pulsão algo infantil, de me afundar nas essências 
maternais dos lençóis e fronhas de nossa casa em São Paulo. O 
carpe diem me ganhou, abraçou-me e me enlevou. Naquele dia 
eu devia estar com a alma proustiana. E fiz o que o meu coração 
mandou. Como se estivesse atrás do meu tempo perdido.

O limpador de para-brisa era uma imagem da implaca-
bilidade do pêndulo do relógio de Rafael. Oscilava monótono, 
lento, marcando o compasso de um largo, como se fosse aquele 
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de um maestro virtual ordenando a unidade do tempo em que 
íamos, dentro da noite. Cuidadoso, ao retirar as gotículas da 
chuva finíssima, quase névoa, que ia se pregando no vidro, 
como que me ordenava que dirigisse devagar. E logo descobri 
que aquele ato de dirigir, nesse tempo de neblina noturna, com 
as ruas quase que livres de sua azáfama do dia, dava-me uma 
sensação de leveza e alívio. Porventura porque não me sentisse 
preso a nada, a não ser àquele simples ato de dirigir, a plena 
atenção em algo, a concentração da mente nele, e vazia de tudo 
o mais, como se estivesse zerado todo pensamento, como se 
navegasse em solitário, em um imenso mar, sentindo as rodas 
do carro passarem, como se flutuassem, pelos pavimentos mo-
lhados, espalhando água pelos ares, entoando a sua melodia com 
múltiplas variações. Não posso negar que me era uma música 
agradável. Era até mesmo sedutora. Imerso em um movimento, 
em sua deleitosa sensação, talvez porque nele se une o espaço e 
o tempo, julguei-me como se estivesse liberto das ansiedades do 
dia, e me despregado dos conteúdos daqueles diálogos. Esses, 
com todos os seus significados, claros ou vagos, iam ficando 
cada vez mais para trás. Ah! Significados! Palavras e palavras! 
Misturavam-se, como leves e lindas bolhas de um inocente 
brinquedo de criança, à rala nuvem que se debatia turbulenta 
e se arrastava caótica atrás do meu carro, afigurando-se querer 
agarrá-lo, como um fantasma, e a mim, um pobre coitado, e 
frágeis iam se desfazendo pelos ares. Significados pelos ares. 
Ainda bem! Ah-ah! Tudo intensificado pelas luzes que de todos 
os ângulos caiam de cima dos postes curvados sobre as ruas e 
que produziam ricos e variados reflexos no chão úmido, como 
dardos que vinham de todas as direções. Uma festa feérica. Ah! 
Se não era! Em meio da qual, inevitável, talvez num freudiano 
ato falho – olha ele ai! –, um sutil sorriso pintou-se em meu ros-
to. Não pude impedi-lo. Rafael, claro, me perdoaria a ousadia. 
Compreensível, meu jovem. Compreensível. Perdoar-me-ia até 
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mesmo aquele... Ainda bem e o consequente... Ah-ah!... Dir-me-ia 
tudo ao seu modo, calmo. Quem seria eu – agora sou eu que o 
digo –, um pobre diabo, que se meteu a besta de querer saber 
sobre o sentido desse mundo maluco. Carpe diem, meu caro 
Horácio. Significados! Que se arrastem atrás de mim, nessa bela e 

feérica noite fechada!.

Eu queria ir pela orla. E para isso não havia impedimentos 
nem de espaço nem de tempo. Queria, em meu caminho, ter 
o mar ao meu lado, nem que fosse o roteiro mais longo. Por 
certo era o mais extenso, entre o agora silencioso centro da 
cidade, que chamávamos, de modo carinhoso, apenas por “Ci-

dade”, abandonado pelo carpe diem, e o meio afastado, bucólico, 
florestal, exuberante e dorminhoco Jardim Botânico. Era o ir 
mais fora de lógica possível de quem tem pressa. Entretanto, 
ligeireza não era o meu caso. Era para quem estivesse assolado 
por qualquer necessidade. Eu estava longe dela. Esse ir fora 
de lógica, ziguezagueado, como um barco que bordeja contra 
o vento – queres tu aí saber –, para mim era um prêmio. O 
que ele – graças a Deus! – fazia era mesmo ir deixando pelo 
espaço o mais longo possível, e assim vagaroso e sutil, que é 
como tem que ser essas coisas, aqueles tais significados que, 
num ato caridoso das alturas, se misturavam àquela notável 
nuvem úmida e fria, um véu brumoso que chicoteava louco, e 
que dava ares de se mover a custo, atrás de mim, como aqueles 
que parecem perseguir um bólido num meio aquoso. Que fi-
cassem no seu justo lugar, naquela hora! E assim, com certeza, 
era o mais doce e mais belo vagar pelas ruas noturnas do Rio 
de Janeiro, em uma noite que prometia ser gélida e dominada 
por chuvisco finíssimo que mais parecia um levíssimo orvalho 
tocado pela brisa, movendo-se em delicadas ondas verticais pelos 
ares. O mar, na sua imensidão, sempre me deu uma gostosa e 
magnética sensação de calma. Não sei explicar a razão disso. 
Suponho que seja a tomada de consciência de nossa pequenez, 
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no ato de sua contemplação, diante do sem fim que, provoca-
dor, toca no céu, um horizonte sempre mais longe... sempre 
mais longe... interminável assim... sempre mais intocável... 
onde mergulham o poderoso sol e a delicada lua. Era onde se 
começa uma infinda e mesma viagem votando-se ao mesmo 
ponto, o infinito na finitude da euclidiana esfera. Olha ela aí! Era 
como tomar-se um pequeníssimo grão de areia na totalidade 
da praia, um nada, levado ao léu pelas ondas que nela batem 
sonoras, espumosas e brancas. Oh! Quanta arrogância achar 
que se sabe tudo sobre esse todo? Meu Deus! Que desvario! 
Carpe diem, meu caro Horácio.

Quando virei na curva no Morro da Viúva... Ah!... Es-
panto! Mundo da fantasia, magia, o feérico, tudo isso é pouco. 
Aí é que aqueles significados se quedaram mesmo para trás, 
com o seu véu úmido! Eu fiquei me perguntando: o que podem 
os conceitos contra essa fantasmagoria toda? A enseada de 
Botafogo se descortinava, com a sua multidão de reflexos. Não 
como no auge dos verões, com a sua atmosfera azul e filtrada, 
esplendorosa, sinfônica, harmônica, sintetizando curvas, retas 
e planos, o superlativo da beleza. A linha geométrica euclidiana 
dos topos dos edifícios, que pareciam tubos de um órgão, mais 
nos escamoteavam as suas formas perfeitas do que as mostravam, 
confessando o seu recato na noite chuvosa, fazendo uma espécie 
de densa polifonia com a embaçada linha dos morros, tendo ao 
fundo, numa espécie de baixo contínuo, a imponente Pedra da 
Gávea, quase escondida dentro da rala cerração, assemelhan-
do-se mais a um descomunal totem de granito, lancetado pelos 
ventos, mas, desafiando, na escuridão, o oceano. Curvas, retas 
e planos que, nos dias claros, de céu azul, ensolarados, dão toda 
a dimensão de um encanto plástico impossível de não embeve-
cer, assim de supetão, quem ali entra, justo por aquela curva, a 
partir da qual é como se um pano de boca repentino se abrisse 
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e nos apresentasse, ao êxtase dos olhos, um singular cenário, 
um átrio que a sábia natureza construiu ali, único, absoluto, 
não em outro lugar, e deu de presente àquela cidade, o Rio de 
Janeiro. Um inigualável espaço dominado, de um lado, pelo 
Pão de Açúcar, e de outro, pelo Corcovado. O que mais se pode 
querer? E, para completar, o mar da enseada calmo, sonolento, 
sonhador, um espelho de um lago, que costuma copiar a safira 
irradiante de um céu azul, também singular, pleno, inimitável, 
mas que, naquela noite, parecia duro, imóvel, um chumbo, a 
refletir um céu tomado por uma penetrante luz difusa. Justifi-
ca-se o porquê de eu escolher o caminho do mar. O mais belo 
caminho mais longo. Carpe diem, meu caro Horácio.

Em meio a todo esse espantoso cenário, o carro ia fa-
zendo uma curva quase imperceptível, doce, pois elíptica, num 
suave crescente na sua inércia, em confortável transição para 
a curvatura de raio constante, aquela da circunferência, mais 
forte no seu querer nos jogar para fora dela, a partir da qual, 
por uma repentina tangente, somos como que lançados para 
dentro do Túnel de Pasmado. Esse curvar parecia tão longo, e 
o fazia de um modo quase que automático, conhecendo tudo o 
que aquele jogo da geometria euclidiana nos impõe, ao movi-
mentarmos nele, que dava para se pensar em uma infinidade de 
coisas. Era-me estranho. Porque, no fim das contas, não perdia 
a atenção do ato de dirigir. E podia me dar o direito de ir me-
ditando. Evitava olhar direto para o meio da enseada, naquele 
instante uma pesada e imóvel e reflexa chapa de chumbo. Eu 
o via de soslaio, o Dafne, bem distinguível na luz difusa domi-
nante, mas, como que afundado, e ofuscado, entre duas massas 
cinzentas, a do mar e a do céu. Poderia ficar tentado em passar 
aquela noite lá. Quantas e quantas noites não o fizera? Uma 
curva aqui, outra ali, um caminho fácil que fazia até de olhos 
fechados, tantas e tantas vezes o repetia. E pronto! Estaria nele, 
no seu aconchegante e inigualável interior, aquecido pelo calor 
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das suas madeiras, lá mesmo onde o imaginoso Lucas sente 
vagar uma essência que, talvez, fosse aquela da mulher que 
teria dado o seu nome ao barco, onde haveria a memória de 
algum glorioso finale de um amor cortado. Onde ele, meu Deus!, 
o Barba Ruiva, fora buscar isso? Decerto tudo não passasse 
de mais uma fértil fantasia dele. Glorioso finale aí por minha 
conta. Nada há de glorioso nisso... Bem... A voz longínqua de 
Rafael me dizia que esse tema não fazia parte do nosso leitmotiv 
de hoje... Eu divagava... E assim voltei à curvatura da enseada. 
O certo é que supunha que lá, no Dafne, estaria sozinho, eu e a 
minha solidão. Será? Qualquer um de nós, os do Dafne, poderia 
fazer isso. Nele se tinha tudo o que nos era necessário para uma 
gostosa noite. Sim. Tudo bem. Ocorre que não seria o caso. 
A pergunta correta surgiu em meus pensamentos. Para que? 
Uma indagação tão direta expressava uma dúvida que flutuava 
no ar. E a resposta foi imediata. Solidão por solidão, preferiria 
a de minha casa. Aquela de se afundar em lençóis e fronhas 
recendendo essências maternais. Ah! Horácio, o que queres mais? 
A dúvida estava superada. Transmudara-se em um não querer. 
Não, não... e não... O meu coração não me pedia tal ato. Ir para 
o Dafne. E isso me tranquilizava sobre o que não queria e não 
iria fazer. Segui as razões do coração. Iria continuar a seguir a 
companhia do mar, ao meu lado. Talvez tenha sido uma graça. 
Esqueci-me do Dafne. Que ele ficasse entre as suas brumas. A 
tangente para o Túnel do Pasmado estava à minha disposição, 
nada de mais curvas. E a belíssima enseada ficou para trás, em 
meio à nuvem de turbulência que o meu carro ia deixando em 
seu rastro pela noite úmida.

Dava para se notar, ao passar pela orla de Copacabana, 
que o mar havia se encrespado. Tinha poucas dúvidas de que 
isso iria acontecer. A forte ressaca dava os ares de sua graça. 
Se estivéssemos no mar, com certeza, Hamilton, o Oráculo 
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de Delfos, teria previsto aquele mar grosso, em seus enig-
máticos comunicados. Uma neblina mais densa, misturando 
tudo quanto é espécie de umidade, aquela que vinha do mar, 
que não devia ser pouca, a que se criava do borrifo das vagas 
sucessivas quebrando-se, e aquela que caia como um chuvisco 
rarefeito do céu, enfim, era uma nebulosa que cobria toda a 
faixa da arrebentação, e tomava parte da areia e, mais para o 
final da praia, chegando até à pista da avenida. Ao seu final, 
onde há uma antiga colônia de pescadores, na pequena, bucó-
lica, e simpática prainha, sempre acolhedora, que desse modo 
poderia ser denominada, visto que é assaz estreita, com o mar 
quase que vindo até o calçadão, e que está como que espre-
mida na acentuada curvatura do costão pontudo que adentra, 
com dada violência e decisão, o mar, onde se construiu uma 
impressionável, poderosa e sólida casamata, as vagas, nem o 
mínimo assustadas com a sua potência, batiam com estrondo 
sobre as pedras que a contornam, e a defendem. Porque com 
o mar não se brinca, a não ser os incautos. Eram sons roucos, 
a distância distinguíveis, que eu gostava de ouvir e ver, pois, 
me magnetizavam, talvez  porque expressassem a materiali-
zação da força dos elementos. Sons esses que misturam ar e 
água, cujos fragores podiam ser ouvidos, se se parasse, e se se 
abrisse a janela do carro, antes de se tomar a rua que iria nos 
deixar em Ipanema.

Quem ousaria me perguntar se aqueles tais significados, 
vagos e claros, com tudo isso, não estariam, naquele preciso 
agora, misturados a esses sons roucos?

A paisagem do mar, naquela noite, nas orlas de Ipanema 
e Leblon, no meu comprido e ilógico caminho que escolhi para 
ir do Centro ao Jardim Botânico, parecia uma como duplicação 
do que acontecia pela praia de Copacabana. Umidade. Ar. Né-
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voa. Chuva finíssima, mais parecida a uma garoa. Sons graves 
e abafados. O mar que engolia o ar e o soltava explodindo a sua 
pesada massa. E sucessivas ondas desabando-se enlaçadas umas 
sobre as outras. Nelas, os efeitos pareciam amplificados, pois, 
em Ipanema e Leblon, eram mais bem visíveis. Podia-se ver, 
com muito mais nitidez, mesmo de esguelha, para quem dirige 
um veículo qualquer, a agora notável e ampla faixa branca e 
espumosa da arrebentação. As ondas estão mais próximas de 
nós, e não raro, nas grandes ressacas, lançam as suas águas, 
misturadas às areias, pelas pistas da avenida. Ao final do Leblon, 
onde tomei a sombreada e curvilínea avenida que margeia o 
canal, no meu ilógico e sentimental caminho, para prolongar 
aquele ficar para trás dos tais significados do nosso leitmotiv – 
Rafael que me perdoe! –, o mar em nada se distinguia do que 
se passava naquela charmosa prainha do final de Copacabana. 
Arrisco até em dizer que a coisa naquele lugar parecia ser mais 
intensa. A pronunciada inclinação do costão desnudo ampliava 
os efeitos físicos e sonoros do ataque dos imponentes vagalhões 
sobre a pedra dura e áspera.

O mar foi aliviando, aos poucos, como é que tem que 
ser, os conteúdos daqueles significados, vagos e claros, que eu 
ainda carregava, mesmo depois de contemplar aquele claustro, 
na sua inteira e etérea beleza, e mesmo depois de admirar a paz 
de espírito de Rafael, na fresta da sua porta. Eram conteúdos 
que ficaram presentes, como se indeléveis fossem impressos 
em minha alma, naqueles primeiros passos que dei, depois que 
ouvi o som do batente daquela porta, e andando com decisão, 
sem me voltar mais para trás, como o faria um bom órfico, 
andando pelo pátio do mosteiro, e descendo aquela ladeira. 
E o mar o fez, serenando-os, na sua eterna sabedoria. E o foi 
de um modo vagaroso e delicado. Nada iria ser esquecido. Eu 
estava bem consciente de tudo. Não posso reclamar qualquer 
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inocência. Foi alguma graça que me fez tomar o caminho do 
mar, o maior de todos os caminhos, um bordejar contra o 
vento, para poder chegar a esse saber de que há tempo para 
se tomar consciência das coisas, e também há tempo para se 
participar da alegria da vida. Afinal, a alegria não é uma filha 
do céu? Ode à alegria! Há tempo de se lembrar, e há tempo de 
se esquecer, ou... com doçura, e amor, por de lado... por um 
tempo... Não há de fazer mal a ninguém. Há tempo de se tomar 
consciência do mundo, e há tempo de se ter o seu carpe diem, 
de se colher o dia. É difícil isso? Sim. É muito difícil. Porem, 
temos que tentá-lo.

Um perambular não muito tortuoso, desde o final do 
Leblon, me pôs em um local do Jardim Botânico, o mesmo em 
que vão dar todos os caminhos, um ponto comum a qualquer 
roteiro, e que, destarte, colocava um ponto final na então tor-
tuosa primeira etapa de minha viagem de volta para casa, em 
meio a uma noite chuvosa e fria.

Dali tomei uma rua em acentuada ladeira que nada mais 
faz do que subir... subir e subir... e antes que fique mais íngre-
me, e se perca na distância morro acima, em meio à mata, uma 
virada à esquerda me põe, exato, na aprazível e florida rua de 
minha casa. Ela é algo estreita, íntima, plena de canteiros de 
flores, arranjadas em meio a uma macia e finíssima grama de 
folhas miudinhas, pelas calçadas. É umbrosa, charmosa, que 
parece se esconder do sol direto, porque cercada de verdes de 
todos os tons, e em qualquer horizonte que se contempla. Ela se 
desenvolve em curva de nível, como se fosse plana, com casas 
de um lado e de outro, acima e abaixo. Por vários motivos, é 
uma rua muito especial, pois, no horizonte que se perde além 
dessas residências, que ficam do lado de baixo da encosta, nada 
mais há senão a exuberante floresta que se derrama longe até 
quase nos limites da Lagoa Rodrigo de Freitas. O plano do piso 
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mais inferior dessas casas rivaliza com as copas das árvores mais 
altas. A nossa simpática rua é o limite das construções. Daquele 
tal ponto onde vão dar todos os caminhos, na rua principal, 
lá embaixo, até à minha casa, que fica em cota bem elevada, 
posso dirigir de olhos vendados. Nada naqueles espaços me 
é estranho, nem o ambiente, nem as pessoas, os vizinhos, o 
pequeno comércio, os vendedores de rua, as coloridas bancas 
de jornal, tudo parece imutável, no mesmo exato lugar, com 
a sua dada cor, forma e música, fosse o dia, ou fosse a noite, 
verão ou inverno, desde os tempos passados que ignoro. Não é 
à toa que os barulhos das rodas do carro no pavimento da rua, 
e os seus sons reflexos, nas casas, nos prédios e nas árvores, e 
em tudo o mais que me cerca, quando passo por lá, me diz por 
aonde vou, tantas e tantas vezes faço aquele trajeto, desde os 
últimos anos da infância e primeiros anos da juventude. Está 
decorado como uma partitura, com exatos movimentos, no 
espaço e no tempo, dos dedos, mãos e pés.

O portão se abriu preguiçoso diante de mim, e quando 
entrei, na garagem, que fica logo no primeiro plano, que estava 
ao nível da rua, havia um único carro, aquele da casa. O que 
significava que eu estava solitário. Aliás, como na maioria das 
vezes. Não era diferente do que tinha inferido quando, em 
meio a noite, decidira que viria para onde acabara de chegar, 
no sonolento e frondoso Jardim Botânico, pelo mais longo e 
benfazejo caminho que alguém, um tanto carregado de signi-
ficados, claros e vagos, poderia perambular para começar a se 
pacificar. Frio por frio, chuva por chuva, melhor ficar onde se está. 

Eles lá, e eu cá. Foi com esse espírito que passei a mão no paletó 
e na gravata, que estavam no banco ao lado, e desci para o se-
gundo plano onde fica a parte íntima. Fui ao meu quarto, pela 
escada interna, troquei a roupa meio molhada por uma seca 
e quente, desci mais um lance da mesma escada, a de dentro, 
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pois, havia outra, externa, social, que do portão da rua desce 
direta, isolada, ao terceiro plano dos pisos, onde ficam a sala 
de jantar, a copa e cozinha, a sala de estar e a sua agregada, a 
sala de música. Na copa e cozinha, em um silêncio que não 
me surpreendia em nada, dada a hora, apanhei um caneco de 
louça, fiz-me um café forte, meio cappuccino que, ao tomá-lo, 
deu-me logo uma sensação de restauração das energias, uma 
agradável quentura, e me confortou com o seu sabor e o seu 
vapor gostoso.

Ao atravessar a sala de jantar, saboreando o meu delicioso 
café, e entrar na sala de estar e olhar para a esquerda, vendo a 
sala de música, fui apanhado por uma maravilhosa sensação 
de compreensão. Parecia-me que tudo se encaixava em tudo 
como num bonito quebra-cabeça.

Foi com essa percepção que cheguei até a grande janela 
da sala de estar, para admirar, ao longe, a floresta que, naquela 
hora, se mostrava escura e impenetrável, que lhe está diante, 
e se espalha, por um pequeno e acolhedor vale, naquela hora 
brilhando por causa da umidade que se impregnava nas folhas 
e ramagens de suas árvores e arbustos. Não era diferente o que 
se mostrava no pequeno jardim, que existe em um quarto e 
derradeiro plano, abaixo, todo bem cuidado, com esmero, desde 
os meus tempos de criança. Era-me, em muitas ocasiões, uma 
espécie de refúgio, quando desejava estar longe dos frequentes 
burburinhos de meus irmãos e seus amigos. A floresta, cujas 
árvores mais altas chegam a sombrear esse pequeno e atraente 
espaço todo florido, vai descendo e unindo-se ao longe, quase 
imperceptível, com a sedutora e frondosa beleza do Jardim 
Botânico. Inacreditável que o Rio de Janeiro possa abrigar 
tantas e tantas paisagens contraditórias, como o mar, a densa 
floresta, as montanhas, íngremes e suaves, paredões verticais, 
que podem fazer a festa de alpinistas, seus não raros inacessí-
veis grotões, fechados, não sem exibir um cenário de perigo 
para qualquer afoito e desprevenido que neles se embrenham.
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Ao longe, a cidade se agitava no seu carpe diem. Este 
mudara de lugar. A alegria, de qualquer modo, enfeitava o 
mundo. A Lagoa, como a enseada de Botafogo, naquele exato 
momento, mais se assemelhava a uma chapa de chumbo, um 
espelho natural, admirando o céu nublado, tão imóvel parecia. 
Calculei, de um modo precário, claro, pelas aparências, que os 
ventos que deviam estar por detrás da ressaca que se preludiava 
nas praias de mar aberto, ainda deviam estar para chegar até 
nós. As luminosidades dos céus, difusas, e as luzes, na distân-
cia, de Ipanema, nela, Lagoa, se refletiam e, como fantasiosas 
flechas de luzes, voavam em profusão para todos os espaços 
em volta. Apenas suaves rumores me chegavam dessa agitação 
noturna e tardia; uma distante baixa frequência, que se criava 
com o contínuo movimento dos carros e outros veículos, em 
uma noite fria, e tomada por um até então rarefeito chuvisco, 
tocado por uma leve brisa, naquele largo presente. Difícil dizer 
se assim permaneceriam, pois, nada eu tinha de Oráculo de Del-
fos, como o nosso meteorologista do Dafne, o Dentuço, sobre 
as questões do tempo. Se estivéssemos no mar, é evidente que 
todos estavam encarando-o com perguntas silenciosas, com as 
vagas, com o seu sal, lambendo o nosso convés.

O certo é que o Dafne estava sossegado e sonhador em 
sua enseada, com as suas velas recolhidas. Safamo-nos de um 
mar agitado. E assim que a deixei, a ampla janela, onde fiquei 
a admirar a cidade na distância e no silêncio. veio-me aquela 
espantosa sensação de compreensão, uma velha amiga, ao 
dirigir o meu olhar para a sala de música, quando, degustando 
o meu saboroso café, andando bem devagar, a ela me cheguei. 

Que tramas não urdiram o destino e o coração para me 
colocar justo lá? Não fora obra da razão. Pois, tudo foi no 
impulso. O que não teriam feito esses dois, Fortuna e paixão, 
nos seus mistérios, nos seus desvãos, em suas incompreensíveis 
vozes inconscientes, para me afastar de qualquer vontade de 
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ir para São Paulo, e me livrar da tentação de ir para o Dafne, 
quando dele estava tão próximo, desviando-me da tortuosa 
via a que me propusera? Que esplendida construção não fora 
essa de me induzir a percorrer o maior espaço possível, o mais 
ilógico de todos, longe de qualquer vacilação, como logo saquei, 
ir deixando para trás, de forma vagarosa e imperceptível, pelas 
ruas molhadas, aqueles tais significados, vagos e claros, que me 
perdoe Rafael, para, naquele lugar tão especial, chegar, solitário, 
em frente àquela sutil arcada, toda enfeitada; uma arquitrave, 
em suave curva, porventura um arco de elipse, apoiando-se 
em dois outros arcos, partes de círculos, dado que é algo assim, 
uma linda, quase falsa, arcada, que parece flutuar sobre duas 
bordadas colunatas, uma porta sempre aberta, que separa a sala 
maior da sala para mim mais fascinante?

Fogem-me os motivos disso tudo. O que é de Fortuna e 
do coração está fora da razão. E escapa-nos. O que me atraia, 
nela, era o que me pacificaria. E é isso o que interessa. Era aquela 
música. A música das esferas, o Prelúdio, Fuga e Variações 
de César Franck. E assim que, nela, na sala de música, entrei, 
deixando para trás aquela arcada tão geométrica, e a sua pesada 
cortina, dando-lhe um aspecto de palco, e que me sentei no 
banco junto ao piano, ainda saboreando o resto do café quente, 
cujo caneco acabei deixando sobre um pequeno banco, lá estava 
a sua partitura, em cima daquela negra e reluzente superfície, 
um espelho, junto a muitas outras. Era a versão para o piano 
escrita por Harold Bauer. Acredito que ali estava por um mimo 
maternal. Ela bem sabia que eu a adorava.

Tocá-la agora, Horácio? A essas horas? E os vizinhos? Minha 
voz interior me questionava. Sim – eu me respondi. Por que não? 

Ninguém vai ouvir nada. Aqui é tudo vedado. Basta se fechar a grossa 

cortina e o que se ouvirá? Os lá de fora vão ouvir o que senão um som 

longínquo, alguma coisa que parece vir de longe. Imaginarão uma 

música que vem dos céus e que fica por aí encantando os ares da noite. 
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Um doce piano soltando a sua voz divina. Os da casa vão ouvir um 

pouco mais. E daí? Todos aqui estão acostumados com isso. Supondo 

que haja alguém por aí... o que eu duvido. Devem estar nos braços de 

Morfeu. Os céus para eles, com certeza, estarão mais próximos. Aqui 

se faz música na hora em que se quiser. Quanta música não se tocou 

aqui? Quantos ensaios e infinitas repetições de peças e mais peças não 

frequentaram essa sala? Quantos concertistas não tocaram nessas teclas? 

E se, agora, eu ousar tocá-las, e se essa música sair por aí, andando 

nos braços de Nix, a deusa da noite, sem dúvida, o sonho de quem a 

puder ouvir lhe trará ao inconsciente a memória de alguma dádiva 

que lhes chegou dos espaços incomensuráveis. Pois ela é a música das 

esferas. A música que pacifica. Então por que vou deixar de tocá-la? 

Vou fazer o que o meu coração está me pedindo. E nada mais.

Coloquei, apenas por colocar, num gesto inconsciente, 
ou de reflexo condicionado, imperceptível, ou o que for, a 
partitura no seu lugar. E estranho é que a fui tocando de cor, 
e com tal domínio que o êxtase me tomou em seus braços, sem 
que eu perdesse o controle absoluto da execução, e aí é que foi o 
nó da coisa, com as mãos e dedos fluindo como se eu estivesse 
vivendo um inimaginável sonho. Era uma estranha sensação de 
emocionar-se sem se emocionar. Talvez se chame a isso de se 
alcançar o sublime, a divindade ao tocar uma música. Repetia 
a peça. E repetia-a. Nenhuma voz pedia que eu parasse. Acho 
que estava em estado de total embriaguez. Um inebriamento 
que crescia a cada repetição. Pois, tudo era o mesmo estado de 
encantamento que voltava mais intenso. E voltava mais inefável. 
Como se a minha alma emocionada saísse de mim, pelos sons 
que escoavam de meus dedos, andasse pelos espaços afora, e a 
mim voltasse trazendo-me, afetuosa, em sua luz divina, aquela 
música. Uma música que eu mesmo tocava. Como é isso? Que 
teoria seria capaz de me explicá-lo? Confesso que nunca mais 
vivi um momento como esse. Talvez fosse bom que não o 
vivesse mais. Assim seria único. Um todo porque é uma coisa 
que não se pode repetir. 
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Quando parei, é sempre assim. Ela, a poesia, se mostrou. E 
como uma mulher encantadora, irresistível, com a sua sedução, 
tomou-me inteiro no seu amplexo, dadivosa do seu Eros pleno 
de amor. O que fazer, senão dar expressão a isso?

Sal de minhas chagas.
Mortalha de meu corpo inerte.
Cobre-me com as pétalas de teus dedos róseos.
Bebe-me no teu ar de perfumes ébrios.
Esquece-me aqui no abraço de teus olhos adormecidos.
Olha as nuvens brancas no céu azul sobre nós.
Deita-me na curva do teu dorso nu.

Pacificado, deixei a sala, porém, não sem perceber que 
a sua cortina tinha ficado aberta. Eu a esqueci. E assim ficou, 
como estava, quieta. Tanto melhor. Aquele êxtase deve ter saído 
com mais intensidade por esses recantos adormecidos por aí. 
Voou como um suave pássaro noturno, movendo delicado as 
suas amplas asas, e que acaba por se assentar em uma alta copa 
toda florida, e que nos adormece com o seu canto sublime, e 
apaixona a alma de quem teve o privilégio de ouvi-lo.

Cheguei de volta ao meu quarto, derramei água farta e 
tépida sobre o corpo, enxuguei-me, vesti-me e me afundei em 
lençóis e fronhas recendendo àquelas deliciosas e proustianas 
essências maternais, e dormi um sonho de poesia. Acho que 
adormeci, com um leve sorriso no rosto, lembrando-me daquela.

Um pássaro cinza pousou nas cinzas de tua mão.
Cantou e voou levando o teu precário sonho de fantasia.

Espalhou tudo... ah!... nos teus pés, nesse chão.
E então tu gritavas palavras roucas... a voz não saía.

No seu ar pleno de asas ágeis levou o teu destino,
E assim levou a tua alma, as tuas dores e delírios.
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“Oh! – Protestavas. – Por que fizestes isso? Por que tanto 
desatino?”

E ele, devasso, no seu ar cheio de pó, dizia-te, mas, não ou-
vias: “olha os lírios!”

“São brancos, são puros, são amores,
São doces, são suaves, nos seus perfumes,
Levam de ti, ingênua, todas as tuas dores.”

“E o que te restará, surda, senão o que é teu. Tontura.
Nesta tua palma de rosas, senão os teus queixumes,
Louca, não vês que o que te dei é amor... é doçura?”



Epílogo

Horácio caminhava devagar, como se contasse os passos, 
pelo caminho da floresta que acolhia aquele pequeno pedaço 
de mundo ao qual a qualificação de fantástico é insuficiente 
para dizer tudo sobre a sua beleza. Não uma simples beleza. 
Nada disso. Talvez alguma coisa bela que pudesse resolver a 
dificuldade da filosofia em definir o belo. Se é que isso fosse 
possível. Definir aí, diga-se, pelos olhos, ou seja, na plenitude da 
experiência de ver. Um ver que vai além disso. E o transcende. 
E por isso pode ser dado por mágico. Como se pudéssemos 
dizer: vejo, e não creio. Dado que não seria algo limitado ao ver, 
e mais nada. Era ver e se cercar de uma fantasia embriagadora. 
É como se estar em um espaço que inebria e nos coloca em 
um estado de fora do real. A Fonte dos Narcisos. Como é que 
pode haver ainda um lugar em um mundo do qual Pã foi-se, 
com a sua dulcíssima flauta. E foram-se também os seus irmãos 
das florestas, dos campos, das águas, dos rios, das fontes, dos 
oceanos e mares, os Faunos, as Ninfas, as Náiades, as Nereidas. 
E todos devem ter ido para o longe desconhecido de outras 
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galáxias, onde o mito e o encanto ainda podem ter nascido e lá 
viver. Não dá para explicar. A razão, aqui, parou. E o fez assim 
estatelada. Ah! Ainda bem. Ainda há limites para ela. Talvez 
por dádiva de um dos descaminhos dos seus relativismos. Ela 
os criou. E deles, ela, talvez, não possa se livrar.

Foi com esses pensamentos envoltos em uma atmosfera 
de calma que ele caminhava contemplando o rasgo das árvo-
res, lá em cima, cujas copas não se tocavam, um espaço que 
deixava ver o céu prenhe com as estrelas do que chamávamos 
Via Láctea. O ar estava tão límpido, que a luminosidade dessa 
nossa galáxia, somadas àquelas, pequeníssimas, na sua apa-
rência, que lhe estavam a distâncias incomensuráveis, podiam 
competir com um luar ainda não no plenilúnio. Era uma noite 
iluminada pelas estrelas. Algo raro nesse mundo todo fechado 
e ofuscado, longe da natureza.

Ele parou no preciso lugar onde duas grandes árvores 
competiam entre si em imponência. Ali, à sua direita, tomou um 
caminho escondido e ladeado por pequenas flores, iluminado 
pela luz que vinha das alturas.

Quando entrou para alcançar o início daquela senda 
escondida que lhe fora revelada por Clara, ele, num repente, 
tomou consciência de que, enquanto vinha de sua casa, em 
nenhum momento, se preocupou em querer ouvir algum som 
de algum piano que pudesse estar vagando pelo ar, tantas foram 
as vezes em que essa fora a sua preocupação permanente dessas 
suas caminhadas por aquela floresta. Um sorriso apareceu em 
seus lábios. E ele não deixava de ter certo ar de conformismo. 
A longa ausência não deixava de estar começando a fazê-lo 
entender, talvez, o que lhe teria sido reservado pelo destino.

Quando chegou ao pequeno e aprazível lago ornado 
pelos narcisos, o seu deslumbramento foi tal que até mesmo 
o fez esquecer as vicissitudes da vida. Era a Via Láctea inteira 
que nele se refletia e dava a entender que nele cabia. Como 
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podia ser isso? O desmedido da imensidão do cosmos caber 
num pequeno espelho d’água! A imagem estava diante de seus 
olhos. Não havia como ser de outro modo.

Instintivo, como sempre o fazia, quando lá ia, retirou os 
tênis, despiu-se e caiu naquelas águas tépidas desmanchando 
o céu que nelas se refletia com intensidade. Com a água na 
cintura, com os pés apoiados em uma gostosa areia finíssima, 
voltou os olhos para o alto e começou a procurar o Cinturão 
de Órion. Catava, nos céus, as três estrelas, que o formam, 
Mintaka, Alnilan e Alnitak, que nós chamamos de Três Marias.

– Horácio!? – Uma voz terna falou às suas costas.
E ele paralisou-se. O olhar fixo no firmamento. Não 

podia acreditar no que ouvira. Será? Rompeu a inação e rá-
pido virou-se. Era ela, Clara, ali, presente de corpo e alma. O 
impossível de todos os impossíveis.

Ela, como ele, descalçou-se, despiu-se, e caiu naquelas 
águas em cuja superfície flutuam aqueles aromas daquelas flores 
que, inexplicável, extasiam quem delas se aproxima.

E então foram as múltiplas volutas, infindáveis vórtices 
de união. Lá eram as águas que nada separam. Não eram aquelas 
do mito. Eram sim aquelas que tudo juntam, até mesmo o céu, 
as suas misteriosas nebulosas, em atos de recriação da unidade 
primeira. Tudo sob os olhares daqueles a cujo irmão ancestral 
fora negado, pelos deuses, as inefáveis delícias do amor.

Goethe cantou, no seu poema Reencontros, que as asas 
purpúreas de Aurora o arrastaram aos lábios da sua amada, e 
que a noite cheia de estrelas era testemunha da sua união. E 
que eles dois eram sobre essa terra exemplos na alegria e na 
tristeza, e que nenhuma segunda palavra: Que Tudo Seja! Ou, 
Fiat Lux! Que não mais, uma segunda vez, poderá separá-los.

Para Horácio, ao contrário de Goethe, a Aurora, ou Eos, 
como a chamavam os gregos antigos, irmã do Sol, raptora de 
belos rapazes, insaciável no amor, e que Homero dizia ter os 
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dedos cor-de-rosa, a Aurora sempre lhe fora a separação e não 
a união. Agora, naquela noite deslumbrante, iluminada pelas 
estrelas, tudo mudou, como se fosse por obra de alguma magia. 
Naquela hora encantada, Horácio, ao inverso do poeta de Wei-
mar, poderia cantar que foram as asas cheias de deslumbrantes 
estrelas de Nix, a Noite, mãe de Hipno, que o levaram aos lábios 
de sua amada. E tudo o mais foi como o poeta cantou. Que não 
mais houvesse separação! Que jamais houvesse um novo Fiat 
Lux que tudo separa para juntar tudo de novo em um infinito 
processo de reencontros. 

O amor é ausência e presença. E a música os uniu, assim 
mesmo como o fez com Clara e Schumann.
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