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plantas, erguia-se no pátio, sobre sua fon-
te de máscaras borradas. Visitados pelo sol 
em horas de sombra, os peixes cinza do tan-
que bocejavam em água musgosa e morna, 
olhando com o olho redondo aqueles tra-
balhadores, negros sobre céu claro, que iam 
baixando a altura secular da casa. O velho 
tinha se sentado, com o cajado apontando 
para a barba, ao pé da estátua. Olhava o su-
bir e baixar de baldes em que viajavam res-
tos apreciáveis. Ouviam-se, em surdina, os 
rumores da rua enquanto, acima, as polias 
faziam um concerto, sobre ritmos de ferro 
com pedras, de seus gorjeios de aves desa-
gradáveis e peitudas. 

Eram cinco horas. As cornijas e entabla-
mentos se despovoaram. Só ficaram escadas 
de mão, preparando a transposição do dia 
seguinte. O ar se fez mais fresco, aliviado de 
suores, blasfêmias, chiados de cordas, eixos 

viagem à semente
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− O que você quer, velho?
Várias vezes a pergunta caiu do alto dos 

andaimes. Mas o velho não respondia. An-
dava de um lado para o outro, bisbilhotan-
do, arrancando da garganta um comprido 
monólogo de frases incompreensíveis. Já 
haviam descido as telhas, cobrindo os can-
teiros mortos com seu mosaico de barro co-
zido. Em cima, os cumes desprendiam pe-
dras de alvenaria, fazendo-as rodar por ca-
lhas de madeira, com grande agitação de cal 
e gesso. E pelas ameias sucessivas que iam 
desdentando as paredes apareciam – despo-
jados de seu segredo – céus planos ovais ou 
quadrados, cornijas, grinaldas, dentículos, 
astrágalos, e papéis colados que se pendura-
vam dos testeiros como velhas peles de ser-
pente em muda. Presenciando a demolição, 
uma Ceres com o nariz quebrado e a túnica 
desbotada, listado de preto o penteado de 
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que pediam óleo e palmadas de ânimo. Para 
a casa expurgada o crepúsculo chegava mais 
rápido. Vestia-se de sombras na hora em que 
sua já caída balaustrada superior costumava 
brindar às fachadas algum resplandecer de 
sol. A Ceres apertava os lábios. Pela primei-
ra vez os quartos dormiriam sem persianas, 
abertas sobre uma paisagem de escombros.

Contrariando seu propósito, vários capi-
téis jaziam entre as ervas. As folhas de acan-
to descobriam sua condição vegetal. Uma 
trepadeira aventurou seus tentáculos até a 
voluta jônica, atraída por um ar de família. 
Quando caiu a noite, a casa estava mais pró-
xima da terra. Um batente de porta se erguia 
ainda, no alto, com tábuas de sombras sus-
pensas de suas dobradiças desorientadas.

II

Então o negro velho, que não havia se 
mexido, fez gestos estranhos, rodando seu 
cajado sobre um cemitério de lajotas.

Os quadrados de mármore, brancos e 
pretos, voaram a seus pisos, vestindo a terra. 
As pedras com saltos certeiros, foram fechar 
as brechas das muralhas. Folhas de nogueira 
cravejadas se encaixaram em seus batentes, 
enquanto os parafusos das dobradiças volta-
vam a fundir-se em seu buraco, com rápida 
rotação.

Nos canteiros mortos, levantadas pelo 
esforço das flores, as telhas juntaram seus 
fragmentos, levantando um sonoro rede-
moinho de barro, para cair em chuva sobre 
a armação do teto. A casa cresceu, trazida 
novamente a suas proporções habituais, pu-
dorosa e vestida. A Ceres ficou menos cinza. 
Houve mais peixes na fonte. E o murmúrio 
da água chamou begônias esquecidas.

O velho introduziu uma chave na fecha-
dura da porta principal e começou a abrir 
as janelas. O salto de seus sapatos ecoavam. 
Quando acendeu as velas, um estremecimen-
to amarelo correu pelo óleo dos retratos de 

família, e pessoas vestidas de preto murmu-
raram em todas as galerias, ao compasso de 
colheres mexidas em xícaras de chocolate.

Dom Marcial, o Marquês de Capella-
nías, jazia em seu leito de morte, o peito 
encouraçado de medalhas, escoltado por 
quatro círios com compridas barbas de cera 
derretida.

III

Os círios cresceram lentamente, per-
dendo suores. Quando recobraram seu ta-
manho, a freira os apagou afastando uma 
luz. Os barbantes branquearam, projetando 
o pavio. A casa se esvaziou de visitantes e 
as carruagens partiram na noite. Dom Mar-
cial apertou um teclado invisível e abriu os 
olhos.

Confusas e emaranhadas, as vigas do 
teto iam se colocando em seu lugar. Os 
frascos de remédio, as borlas de damasco, o 
escapulário da cabeceira, os daguerreótipos, 
as palmas da grade, saíram de seus nevoei-
ros. Quando o médico mexeu a cabeça com 
desconsolo profissional, o enfermo se sentiu 
melhor. Dormiu algumas horas e despertou 
sob o olhar negro e sisudo do Padre Anas-
tácio. De franca, detalhada, povoada de pe-
cados, a confissão se fez reticente, penosa, 
cheia de esconderijos. E que direito tinha, 
no fundo, aquele carmelita, de intrometer-se 
em sua vida? Dom Marcial se viu, de repen-
te, estirado no meio do aposento. Aliviado 
de um peso nas têmporas, levantou-se com 
surpreendente rapidez. A mulher desnuda 
que se espreguiçava sobre o brocado do 
leito procurou anáguas e corpetes, levando 
consigo, pouco depois, seus rumores de seda 
torcida e seu perfume. Embaixo, no carro fe-
chado, cobrindo os rebites do assento, havia 
um envelope com moedas de ouro.

Dom Marcial não se sentia bem. Ao 
ajeitar a gravata em frente o espelho do 
aparador se viu congestionado. Desceu ao 
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escritório onde lhe esperavam homens de 
justiça, advogados e escriturários, para dis-
por a venda pública da casa. Tudo tinha sido 
inútil. Seus pertences iriam para as mãos do 
melhor proponente, ao compasso do mar-
telo batendo uma tábua. Cumprimentou e 
lhe deixaram sozinho. Pensava nos misté-
rios da letra escrita, nesses fios negros que 
se enlaçam e desenlaçam sobre largas fo-
lhas filigranadas de balanças, enlaçando e 
desenlaçando compromissos, juramentos, 
alianças, testemunhos, declarações, sobre-
nomes, títulos, datas, terras, árvores e pe-
dras; emaranhado de fios tirado do tinteiro, 
em que se enredavam as pernas do homem, 
vetando-lhe caminhos indeferidos pela Lei; 
corda ao pescoço, que apertavam sua surdi-
na ao perceber o som temível das palavras 
em liberdade. Sua assinatura o havia traído, 
indo a complicar-se o nó e emaranhados de 
maços de papel. Presos por ela, o homem de 
carne se fazia homem de papel. Era o ama-
nhecer. O relógio da sala de jantar acabava 
de dar seis da tarde.

IV

Transcorreram meses de luto, som-
breados por um remorso cada vez maior. 
A princípio, a idéia de trazer uma mulher 
para aquele aposento se fazia quase razoá-
vel. Mas, pouco a pouco, as necessidades 
do corpo novo foram deslocadas por escrú-
pulos crescentes, que chegaram ao flagelo. 
Certa noite, Dom Marcial se ensangüentou 
as carnes com um cinturão, sentindo logo 
um desejo maior, mas de curta duração. 
Foi então quando a Marquesa voltou, uma 
tarde, de seu passeio pelas margens do Al-
mendares. Os cavalos da carruagem não 
traziam nas crinas mais umidade que a do 
próprio suor. Mas, durante todo o resto do 
dia, dispararam coices nas tábuas do estábu-
lo, irritados, ao parecer pela imobilidade das 
nuvens baixas.

No crepúsculo, um pote cheio de água 
se rompeu no banho da Marquesa. Então, as 
chuvas de maio transbordaram o tanque. E 
aquela negra velha, com jeito de selvagem e 
pombas debaixo da cama, que andava pelo 
pátio murmurando: “Desconfia dos rios, 
minha filha; desconfia do verde que corre!” 
Não havia dia em que a água não revelasse 
sua presença. Mas essa presença acabou por 
não ser mais que uma xícara derramada so-
bre o vestido trazido de Paris, no regresso 
do baile de aniversário dado pelo Capitão 
Geral da Colônia.

Reapareceram muitos parentes. Volta-
ram muitos amigos. Já brilhavam, muito 
claros, os lustres do grande salão. As fendas 
da fachada iam se fechando. O piano voltou 
ao clavicórdio. As palmeirass perdiam anéis. 
As trepadeiras saltavam a primeira cornija. 
Branquearam as olheiras da Ceres e os ca-
pitéis pareciam recém talhados. Mais fogo-
so, Marcial costumava passar tardes inteiras 
abraçando a Marquesa. Desapareceram pés 
de galinha, cenhos e papadas, e as carnes 
voltavam à sua dureza. Um dia, um cheiro 
de pintura fresca encheu a casa.

V

Os rubores eram sinceros. Cada noite se 
abriam um pouco mais as folhas dos biom-
bos, as saias caíam em lugares menos ilumi-
nados e eram novas barreiras de rendas. Por 
fim a Marquesa assoprou as lâmpadas. So-
mente ele falou na escuridão. Partiram para 
o engenho, em grande trem de carruagens – 
reluzente de garupas alazãs, pedaços de pra-
ta e vernizes ao sol. Mas, à sombra das flores 
de Páscoa que avermelhavam o átrio interior 
da casa, repararam que mal se conheciam. 
Marcial autorizou danças e tambores de 
Nação, para distrair-se um pouco naqueles 
dias que cheiravam a perfumes de Colônia, 
banhos de benjoim, cabeleiras dispersas, e 
lençóis tirados de armários que, ao abrir-se, 
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deixavam cair sobre a louça um maço de ve-
tiver. O odor de garapa girava na brisa com 
o toque de oração. Voando baixo, o vento 
anunciava chuvas reticentes, cujas primeiras 
gotas, grossas e sonoras, eram sorvidas por 
telhas tão secas que tinham diapasão de co-
bre. Depois de um amanhecer prolongado 
por abraço frouxo, aliviados de desconcer-
tos e fechada a ferida, ambos regressaram à 
cidade. A Marquesa trocou seu traje de via-
gem por um vestido de noiva, e, como era 
de costume, os esposos foram à igreja para 
recobrar sua liberdade. Devolveram-se pre-
sentes a parentes e amigos, e, com agitação 
de bronzes e alardes de caráter, cada qual 
tomou a rua de sua morada. Marcial conti-
nuou visitando María de las Mercedes por 
algum tempo, até o dia em que as alianças 
foram levadas à oficina do ourives para se-
rem desgravadas. Começava, para Marcial, 
uma vida nova. Na casa das grades, a Ceres 
foi substituída por uma Vênus italiana, e as 
máscaras da fonte adiantaram quase imper-
ceptivelmente o relevo ao ver ainda acesas, 
pintado já o amanhecer, as luzes das velas.

VI

Uma noite, depois de muito beber e nau-
sear-se com cheiro de tabaco frio, deixados 
por seus amigos, Marcial teve a sensação 
estranha de que os relógios da casa davam 
cinco horas, depois quatro e meia, depois 
quatro, depois três e meia... Era como a 
percepção remota de outras possibilidades. 
Como quando se pensa, em esgotamento de 
vigília, que se pode andar sobre o céu plano 
com o piso por céu plano, entre móveis fir-
memente assentados entre as vigas do teto. 
Foi uma impressão fugaz, que não deixou o 
menor vestígio em seu espírito, pouco leva-
do, agora, à meditação. 

E houve um grande sarau, no salão de mú-
sica, no dia em que alcançou a menoridade. 
Estava alegre, ao pensar que sua assinatura 

havia deixado de ter um valor legal, e que 
os registros e escrituras, com suas traças, se 
apagavam de seu mundo. Chegava ao ponto 
em que os tribunais deixam de ser temíveis 
para aqueles que têm uma carne desestimada 
pelos códigos. Depois de alegrar-se com vi-
nhos generosos, os jovens tiraram da parede 
um violão incrustado de madrepérola, um 
saltério e um serpentão. Alguém deu corda 
no relógio que tocava a Tirolesa das vacas e 
a Balada dos Lagos da Escócia.

Outro embocou um chifre de caça que 
dormia, enroscado em seu cobre, sobre os 
feltros vermelhos da cristaleira, ao lado da 
flauta transversa trazida de Aranjuez. Mar-
cial, que estava requebrando atrevidamente 
para a de Campoflorido, se uniu à gritaria, 
buscando no teclado, sobre baixos falsos, a 
melodia do Trípili-Trápala. E subiram to-
dos ao sótão, de repente, recordando que 
lá, sob vigas que iam recobrando o reboco, 
eram guardados trajes e librés da Casa de 
Capellanías. Em entrepanos espargidos de 
cânfora descansavam os vestidos da corte, 
um espadim de Embaixador, vários dólmans 
emplastrados, o manto de um príncipe da 
Igreja, e longas casacas, com botões de da-
masco e manchas de umidade nas pregas. 
Matizaram-se as penumbras com fitas de 
amaranto, saias amarelas, túnicas murchas e 
flores de veludo. Um traje de ferreiro com 
redes de borlas, nascido em máscara de car-
naval, levantou aplausos.

A de Campoflorido remexeu os ombros 
empoeirados sob uma fantasia de cor de car-
ne crioula, que servira a certa avó, em noites 
de grandes decisões familiares, para avivar 
os mansos fogos de um rico Síndico de Cla-
rissas.

Fantasiados os jovens regressaram ao 
salão de música. Ornado com um tricórnio 
de regente, Marcial deu três bengaladas no 
piso, e começou a dança da valsa, que as 
mães achavam terrivelmente impróprio a 
senhoritas, por se deixar enlaçar pela cin-
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tura, recebendo mãos de homens sobre as 
barbatanas de baleia do espartilho que todas 
tinham feito segundo o recente molde de “El 
jardín de las Modas”. As portas se escureceram 
de fâmulos, cavalariços, serventes, que vi-
nham de suas distantes dependências e das 
sobrelojas sufocantes para admirar-se dian-
te de uma festa de tanto alvoroço. Depois 
jogaram a cabra-cega e o esconde-esconde. 
Marcial, oculto com a de Campoflorido 
atrás de um biombo chinês, estalou-lhe um 
beijo na nuca, recebendo em resposta um 
lencinho perfumado, cujas rendas de Bru-
xelas guardavam suave tepidez de decote. 
E quando as senhoritas se distanciaram nas 
luzes do crepúsculo, até as atalaias e torrões 
que se pintavam de cinza escuro sobre o mar, 
os moços foram à Casa de Baile, onde tão 
saborosamente requebravam as mulatas de 
grandes argolas de metal, sem perder nunca 
– assim fora de agitado a dança – seus sa-
patos de salto alto. E como era carnaval, os 
do Cabildo1 Arará Três Olhos levantavam 
um trovão de tambores detrás da parede 
do meio, em um pátio cheio de romãzeiras. 
Trepados em mesas e tamboretes, Marcial e 
seus amigos louvaram o garbo de uma ne-
gra de carapinha grisalha, que voltava a ser 
bonita, quase desejável, quando olhava por 
cima do ombro, dançando com altiva careta 
de desafio.

VII

As visitas de Dom Abúndio, notário e 
testamenteiro da família, eram mais fre-
quentes. Sentava-se gravemente à cabeceira 
da cama de Marcial, deixando cair no chão 
sua bengala de maçaranduba para despertá-
lo antes do tempo. Ao se abrirem, os olhos 
tropeçavam com uma casaca de alpaca, co-
berta de caspa, cujas mangas lustrosas reco-
lhiam títulos e lucros. Por fim, só ficou uma 
1 Associações étnicas africanas criadas em Cuba no 
final dos anos 1500.

pensão razoável, calculada para pôr limite 
a toda loucura. Foi então que Marcial quis 
ingressar no Real Seminário de São Carlos.

Depois de medíocres exames, frequen-
tou os claustros, compreendendo cada vez 
menos as explicações dos professores. O 
mundo das ideias ia se despovoando. O 
que havia sido, a princípio, uma ecumênica 
assembleia de túnicas, gibões, golas e peru-
cas, controversistas e ergotantes, cobrada 
a imobilidade de um museu de figuras de 
cera. Marcial se contentava agora com uma 
exposição escolástica dos sistemas, aceitan-
do por bom o que se dissesse em qualquer 
texto. “Leão”, “Avestruz”, “Baleia”, “Jaguar”, 
lia-se sobre as gravuras em cobre da Histó-
ria Natural. Do mesmo modo, “Aristóteles”, 
“São Tomás”, “Bacon”, “Descartes”, encabe-
çavam páginas negras, em que se cataloga-
vam aborrecidamente as interpretações do 
universo, ao lado de uma capitular espessa. 
Pouco a pouco, Marcial deixou de estudá-
las, encontrando-se liberado de um grande 
peso. Sua mente se fez alegre e leve, admi-
tindo tão somente um conceito instintivo 
das coisas. Para que pensar no prisma, quan-
do a clara luz de inverno dava maiores deta-
lhes às fortalezas do porto? Uma maçã que 
cai da árvore só é incitação para os dentes. 
Um pé em uma banheira não passa de um pé 
em uma banheira. No dia em que abando-
nou o Seminário, esqueceu-se dos livros. O 
gnomo recobrou sua categoria de duende: o 
espectro foi sinônimo de fantasma; o octa-
edro era bicho encouraçado, com aguilhão 
no lombo.

Várias vezes, andando rápido, inquieto 
o coração, ia visitar as mulheres que co-
chichavam, atrás de portas azuis, ao pé das 
muralhas. A lembrança da que levava sapa-
tos bordados e folhas de alfavaca na orelha 
o perseguia, em tardes de calor, como uma 
dor de dentes. Mas, um dia, a cólera e as 
ameaças de um confessor o fizeram chorar 
de espanto. Caiu pela última vez nos len-
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çois do inferno, renunciando para sempre 
às suas voltas por ruas pouco concorridas, 
às suas covardias de última hora que lhe fa-
ziam voltar com raiva para casa, depois de 
deixar para trás certa calçada listrada, sinal, 
quando andava com a vista baixa, da meia 
volta que devia dar por pisar o umbral dos 
perfumes.

Agora vivia sua crise mística, povoada 
de imagens do coração de Jesus, cordeiros 
pascais, pombas de porcelana, Virgens de 
manto azul celeste, estrelas de papel dou-
rado, Reis Magos, anjos com asas de cisne, 
o Asno, o Boi, e um terrível São Dionísio 
que lhe aparecia em sonhos, com um grande 
vazio entre os ombros e o andar vacilante de 
quem busca um objeto perdido. Tropeçava 
com a cama e Marcial despertava sobressal-
tado, pegando o rosário de contas insensí-
veis. As mechas, em seus potes de azeite, 
davam luz triste a imagens que recobravam 
sua cor primeira.

VIII

Os móveis cresciam. Era mais difícil sus-
tentar os braços sobre a borda da mesa da 
sala de jantar. Os armários de cornijas tra-
balhadas alargavam a fachada. Alongando o 
torso, os mouros da escada acercavam suas 
tochas aos balaústres do patamar. As poltro-
nas eram mais fundas e as cadeiras de balan-
ço tinham tendência a cair para trás. Não 
precisava já dobrar as pernas ao recostar-se 
no fundo da banheira com argolas de már-
more.

Uma manhã em que lia um livro licen-
cioso, Marcial teve vontade, subitamente, 
de brincar com os soldados de chumbo que 
dormiam em suas caixas de madeira. Voltou 
a esconder o volume sob a bacia do lava-
bo, e abriu uma gaveta selada pelas teias de 
aranhas. A mesa do estúdio era muito exí-
gua para dar lugar a tanta gente. Por isso, 
Marcial se sentou no chão. Dispôs os grana-

deiros em filas de oito. Depois os oficiais a 
cavalo, rodeando o porta-bandeira. Detrás, 
os da artilharia, com seus canhões, escovi-
lhões e bota-fogos. Encerrando a marcha, 
pífanos e timbales, com escolta de repiques. 
Os morteiros estavam dotados de uma mola 
que permitia lançar bolas de vidro a mais de 
um metro de distância.

– Pum!... Pum!... Pum!...
Caíam cavalos, caíam porta-bandeiras, 

caíam tambores. Teve que ser chamado três 
vezes pelo negro Elígio, para decidir-se a la-
var as mãos e descer para a sala de jantar. 

Desde esse dia, Marcial conservou o há-
bito de sentar-se no lajeado. Quando perce-
beu as vantagens desse costume, surpreen-
deu-se por não haver pensado nisso antes. 
Afetadas ao veludo das almofadas, os adul-
tos suam muito. Algumas cheiram a notário 
– como Dom Abúndio – por não conhecer, 
com o corpo em contato, a frieza do már-
more em todo tempo. Somente do chão po-
dem ser abarcados totalmente os ângulos e 
perspectivas de um cômodo. Há belezas da 
madeira, misteriosos caminhos de insetos, 
cantos de sombra, que se ignoram à altura 
do homem. Quando chovia, Marcial se es-
condia debaixo do clavicórdio. Cada trovão 
fazia tremer a caixa de ressonância, pondo 
todas as notas a cantar. Do céu caiam os 
raios para construir aquela abóbada de fer-
mata – órgão, pinheiral ao vento, bandolim 
de grilos.

IX

Aquela manhã fecharam-no em seu quar-
to. Ouviu murmúrios em toda a casa e o al-
moço que lhe serviram foi muito suculento 
para um dia de semana. Havia seis doces da 
confeitaria da Alameda – quando só dois 
podiam ser comidos, aos domingos, depois 
da missa. Entreteve-se olhando imagens de 
viagem, até que o zunzum crescente, en-
trando por debaixo das portas, levou-o a 
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olhar entre as persianas. Chegavam homens 
vestidos de negro, levando uma caixa com 
puxadores de bronze.

Teve vontade de chorar, mas nesse 
momento apareceu o cocheiro Melchor, 
exibindo sorriso de dentes no alto de suas 
botas sonoras. Começaram a jogar xadrez. 
Melchor era cavalo. Ele, era Rei. Usando 
os ladrilhos do piso por tabuleiro, podia 
avançar de uma em uma, enquanto Melchor 
devia saltar uma de frente e duas de lado, 
ou vice-versa. O jogo se prolongou até mais 
além do crepúsculo, quando passaram os 
bombeiros do Comércio.

Ao levantar-se, foi beijar a mão de seu 
pai que jazia em sua cama de doente. O 
Marquês se sentia melhor, e falou a seu fi-
lho com a distinção e os exemplos usuais. 
Os “Sim, pai” os “Não, pai” se encaixavam 
entre conta e conta do rosário de pergun-
tas, como as respostas do ajudante em uma 
missa. Marcial respeitava o Marquês, mas 
era por razões que ninguém teria acertado 
supor. Respeitava-o porque era de elevada 
estatura e saía, em noites de baile, com o 
peito rutilante de condecorações: porque 
lhe invejava o sabre e os galões de oficial 
de milícias; porque, na Páscoa, havia comi-
do um peru inteiro, recheado de amêndoas e 
passas, ganhando uma aposta; porque, certa 
vez, sem dúvida com o ânimo de açoitá-la, 
agarrou uma das mulatas que varriam o pá-
tio, levando-a em braços a seu quarto. Mar-
cial, escondido atrás de uma cortina, a viu 
sair pouco depois, chorosa e desabotoada, 
alegrando-se do castigo, pois era a que sem-
pre esvaziava os pratos de compota devolvi-
dos ao guarda-comida.

O pai era um ser terrível e magnânimo 
ao que devia amar-se depois de Deus. Para 
Marcial era mais Deus que Deus, porque 
seus dons eram cotidianos e tangíveis. Mas 
preferia o Deus do céu, porque aborrecia 
menos.



58

X

Quando os móveis cresceram um pouco 
mais e Marcial sabia como ninguém o que 
havia debaixo das camas, armários e escriva-
ninhas, escondeu de todos um grande segre-
do: a vida não tinha encanto sem a presença 
do cocheiro Melchor. Nem Deus, nem seu 
pai, nem o bispo dourado das procissões de 
Corpus Christi, eram tão importantes quan-
to Melchor.

Melchor vinha de muito longe. Era neto 
de príncipes vencidos. Em seu reino havia 
elefantes, hipopótamos, tigres e girafas. Lá 
os homens não trabalhavam, como Dom 
Abúndio, em salas escuras cheias de pape-
lada. Viviam de ser mais astutos que os ani-
mais. Um deles tirou um grande crocodilo 
do lago azul, espetando-o com uma lança 
escondida nos corpos recheados de doze 
gansos assados. Melchor sabia canções fá-
ceis de aprender, porque as palavras não 
tinham significado e se repetiam muito. 
Roubava doces nas cozinhas; escapava, de 
noite, pela porta dos cavalariços, e, certa 
vez, havia apedrejado os da guarda civil, 
desaparecendo rapidamente nas sombras da 
rua da Amargura.

Em dias de chuva, punha suas botas para 
secar junto ao fogão da cozinha. Marcial te-
ria querido ter pés que enchessem aquelas 
botas. A direita se chamava Calambim. A 
esquerda, Calambám. Aquele homem que 
dominava os cavalos xucros apenas encai-
xando os dedos nos beiços; aquele senhor 
de veludos e esporas, que exibia cartolas tão 
altas, sabia também quão fresco era o chão 
de mármore no verão, e escondia debaixo 
dos móveis uma fruta ou um doce arrebata-
dos das bandejas destinadas ao Grande Sa-
lão. Marcial e Melchor tinham em comum 
um depósito secreto de drágeas e amêndoas, 
que chamavam o “Uri, uri, urá”, com enten-
didas gargalhadas. Ambos haviam explora-
do a casa de cima a baixo, sendo os únicos 

a saber que existia um pequeno sótão cheio 
de frascos holandeses, debaixo do estábulo, 
e que em desvão inútil, em cima dos quar-
tos de criadas, doze mariposas empoeiradas 
acabavam de perder as asas em caixa de vi-
dros partidos.

XI

Quando Marcial adquiriu o hábito de 
quebrar coisas, esqueceu-se de Melchor 
para aproximar-se dos cachorros. Havia vá-
rios na casa. O atigrado grande; o podengo 
que arrastava as tetas; o galgo, muito velho 
para brincar; o peludo que os demais per-
seguiam em épocas determinadas, e que as 
camareiras tinham que prendê-lo.

Marcial preferia Canelo porque tirava 
sapatos dos quartos e desenterrava as ro-
seiras do pátio. Sempre negro de carvão ou 
coberto de terra vermelha, devorava a co-
mida dos demais, uivava sem motivo e es-
condia ossos roubados ao pé da fonte. De 
vez em quando, também, esvaziava um ovo 
acabado de ser posto, empurrando a galinha 
para o ar com brusca alavancada do foci-
nho. Todos davam chutes em Canelo. Mas 
Marcial adoecia quando levavam Canelo. E 
o cachorro voltava triunfante, balançando 
o rabo, depois de haver sido abandonado 
além da Casa de Beneficência, recobrando 
um posto que os demais, com suas habilida-
des em caça ou desvelos de guarda, nunca 
ocupariam.

Canelo e Marcial urinavam juntos. Às 
vezes escolhiam o tapete persa do salão, 
para desenhar formas de nuvens pardas que 
cresciam lentamente. Isso rendia castigo de 
cintadas.

Mas as cintadas não doíam tanto como 
acreditavam os adultos. Resultavam, em tro-
ca, pretexto admirável para armar concertos 
de uivos, e provocar a compaixão dos vizi-
nhos. Quando a vesga do toldo qualificava 
seu pai de “bárbaro”, Marcial olhava para 
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Canelo, rindo com os olhos. Choravam um 
pouco mais, para ganhar um bolo e tudo 
ficava esquecido. Ambos comiam terra, ro-
lavam ao sol, bebiam da fonte dos peixes, 
buscavam sombra e perfume ao pé das alfa-
vacas. Nas horas de calor, os canteiros úmi-
dos se enchiam de gente. Ali estava a gansa 
cinza, com bolsa pendurada entre as patas 
cambaias; o galo velho de rabo pelado; a 
lagartixa que dizia “uri, urá”, tirando do pes-
coço uma gravata rosada; o triste jubo nasci-
do em cidade sem fêmeas; o rato que tapava 
seu buraco com uma semente de carey. 

Um dia apontaram o cachorro a Marcial.
– Au, au! – disse.
Falava sua própria língua. Havia conse-

guido a suprema liberdade. Já queria alcan-
çar com suas mãos, objetos que estavam fora 
do alcance de suas mãos.

XII

Fome, sede, calor, dor, frio. Logo que 
Marcial reduziu sua percepção a estas re-
alidades essenciais, renunciou à luz que já 
lhe era acessória. Ignorava seu nome. Afas-
tado o batismo, com seu sal desagradável, 
não quis mais o olfato, nem o ouvido, nem 
sequer a vista. Suas mãos roçavam formas 
prazerosas. Era um ser totalmente sensível 
e tátil. O universo lhe entrava por todos os 
poros. Então fechou os olhos que só divisa-
vam gigantes nebulosos e penetrou em um 
corpo quente, úmido, cheio de trevas, que 
morria. O corpo, ao senti-lo envolto em sua 
própria substância, resvalou até a vida.

Mas agora o tempo correu mais rápido, 
atenuava suas últimas horas. Os minutos so-
avam a glissando de naipes sob o polegar de 
um jogador.

As aves voltar ao ovo em um redemoi-
nho de penas. Os peixes coalharam a ova, 
deixando uma nevada de escamas no fundo 
do tanque. As palmeiras dobraram as pen-
cas, desaparecendo na terra como leques 

fechados. Os talos sorviam suas folhas e o 
solo puxava tudo que lhe pertencesse. O 
trovão retumbava nos corredores. Cresciam 
pelos na camurça das luvas. As mantas de lã 
se desteciam, arredondando a penugem de 
carneiros distantes. Os armários, as escriva-
ninhas, as camas, os crucifixos, as mesas, as 
persianas, saíram voando na noite, procu-
rando suas antigas raízes ao pé das selvas.

Tudo que tivesse pregos se desmorona-
va. Um bergantim, ancorado não se sabia 
onde, levou para a Itália os mármores do 
piso e da fonte. As panóplias, as ferragens, 
as chaves, as panelas de cobre, as emboca-
duras dos cavalos, se derretiam, engrossan-
do um rio de metal que galerias sem teto 
canalizavam até a terra. Tudo se metamor-
foseava, regressando à condição primeira. 
O barro voltou ao barro, deixando ermo o 
lugar da casa.

XIII

Quando os operários vieram com o dia 
para prosseguir a demolição, encontraram 
o trabalho acabado. Alguém havia levado a 
estátua de Ceres, vendida na véspera a um 
antiquário. Depois de queixar-se ao Sindi-
cato, os homens foram sentar-se nos ban-
cos de um parque municipal. Um lembrou 
então a história, muito difundida, de uma 
Marquesa de Capellanías, afogada, numa 
tarde de maio, entre as malangas do Al-
mendares. Mas ninguém prestava atenção 
ao relato, porque o sol viajava de oriente a 
ocidente, e as horas que crescem à direita 
dos relógios devem prolongar-se pela pre-
guiça, já que são as que mais seguramente 
levam à morte. 


