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Capítulo I
“Ele respirou fundo e olhou pela janela para as nuvens carregadas que rolavam e pareciam pesar quase ao alcance das mãos”.
Eram cinco horas de uma manhã congelante e eu me encontrava sentada na cadeira de balanço da imensa varanda que circunda
toda a casa da fazenda. Podia-se ouvir até um pássaro pousando num
galho, pelo silêncio que se infiltrava como névoa envolvendo o local
tornando-o mágico. Era um silêncio abafado, penetrante, produzido
pelo sucumbir da noite agonizante que dava lugar ao novo dia. Vez ou
outra o silêncio era interrompido e os sons chegavam até mim de diversas maneiras. Ora estridentes ou simplesmente num cicio quase
inaudível que aguçava minha percepção, nas asas de minha ilimitada
imaginação. Com os olhos fechados, tentando me relaxar, eu podia
visualizar a fazenda sendo despertada da noite silenciosa que me causara tantos aborrecimentos. Ainda prestando atenção aos sons que
chegavam até mim pude perceber os papagaios que vinham em revoadas, todas as manhãs. Pousavam nos coqueiros com um gralhar persistente, saudando o novo dia. Eram atraídos pelos suculentos frutos,
da cor amarelo forte, que cobriam todo o gramado do imenso pomar.
Mais abaixo, um casal de araras vermelhas pairava numa frondosa
mangueira carregada de frutos, com tons do vermelho ao rosa claro
chegando ao esverdeado. Imponentes como sempre as aves exibiam a
plumagem magnífica gritando a todo pulmão, criando o alvoroço da
passarada que despertava da madrugada. A brisa fresca passeava
pelas minhas faces cansadas de uma noite insone. Dava-me a sensação
de carícias e acalmava meu espírito indomável, que teimava em se
deslocar pelas campinas da fazenda. As macieiras, que margeavam a
estrada de terra coberta de cascalho branco, impregnavam o ar com o
cheiro adocicado das frutas que apodreciam aos montes, juntos aos
troncos. Centenas de vespas rondavam as árvores, num bailar enfurecido, em busca do néctar das frutas em decomposição. Bandos de
pequeninos pássaros irrompiam em plena alvorada, na frenética corrida à cata dos insetos esvoaçantes, para alimentarem seus corpos famintos. As dezenas de bezerros confinadas nos currais, a espera das
mães serem liberadas, entoavam um mugir constante que feriam
meus ouvidos sensíveis de sonhadora.
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A escuridão profunda da noite começava a se dissipar lentamente, fustigada pela claridade do novo dia que se aproximava na
linha divisória entre o céu e a terra. O sol iluminava as nuvens, embora
ainda não tivesse clareado no horizonte, do outro lado das montanhas. Ainda tentando me fazer aconchegada á cadeira de balanço
ajeitei o travesseiro de penas de pato sob meus ombros doloridos.
Não havia encontrado uma posição confortável na cama durante a
frustrante noite de insônia. A brisa gelada vinha do grande lago azul
que circunda toda área da casa. Fazia com que meus pelos se eriçassem provocando um estremecer desconcertante, como num frenesi
inconsciente. Com as pernas encolhidas na cadeira, me protegendo do
frio, pude ouvir a voz mais encantadora que meus ouvidos já haviam
captados até então. Foi como se um anjo tivesse descido do céu naquele momento e viesse acalmar meu espírito cansado de uma noite
insone. – Bom dia, senhorita Sheila! Desculpe, mas eu trouxe uma
xícara de café com leite para você e um cobertor. Percebi que a senhorita está sentindo o frio gelado que vem do lago. Não quero ser desagradável, porém, penso que deveria se recolher evitando assim um
resfriado. – Tocada pelo inesperado, fitando diretamente seu rosto,
perguntei: – Quem é você? – Ele franziu a testa, que até a pouco estava lisa, e instantaneamente perdeu a pose de senhor de si e baixou a
cabeça lentamente, num fenecer constante de humildade. Com olhar
distante perdido no horizonte, que naquele momento mal se percebia,
com o semblante entristecido, divagava. Levantou a cabeça e sua
expressão era muito mais suave agora e nós dois ficamos em silencio
por um momento nos olhando. Foi um olhar longo e curioso repleto
de frustrações. Com um estremecer do corpo, como se lembrasse de
algo que o incomodava, movimentou os lábios lentamente num sussurro quase inaudível. – Não se preocupe senhorita, não sou alguém
importante! Aliás, não sei quem sou ou como cheguei aqui. – Como
assim, não sabe quem é? Como uma pessoa pode não saber quem é ou
de onde vem? – Simplesmente por que não me lembro de nada senhorita. O médico nos disse que estou com bloqueio emocional... – Ele
parou de falar e passou a mão na testa. Olhou para mim, mas seu olhar
era recriminador.
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– Bem, isso não vem ao caso agora. – Há quanto tempo está
na fazenda, senhor... – Nesse momento sua fisionomia cedeu dando
lugar a um olhar penetrante e constrangedor. Seus olhos buscaram os
meus de um modo maliciosamente trigueiro. Sua expressão facial
refletia um misto de interrogação e divertimento. Com um sorriso
torto e maroto nos lábios, me olhou de cima a baixo de maneira surpreendentemente arrepiante. Apenas abaixou um pouco a cabeça,
franzindo o sobrolho. Olhou-me com o “rabo de olhos” e sorriu abertamente, colocando à mostra os dentes perfeitos. Saiu sem responder
minha pergunta, me deixando curiosa. Tenho certeza que ele se sentia
vitorioso nesse momento. Acabara de chamar a atenção da dona da
fazenda, o que era raro acontecer.
Desesperadamente tentei esquecer o que acabara de acontecer e dormir um pouco, mas me era impossível! Não conseguia apagar
de minha mente aquele sorriso encantador e seu olhar malicioso.
Quem seria esse rapaz? Um novo empregado ou alguém que estaria
hospedado por alguns dias, usufruindo o clima ameno do lugar? Não
suportando a curiosidade levantei da cadeira com ímpeto, certa de
que pessoa eu deveria consultar para resolver o impasse. Ainda segurando o travesseiro de penas de pato junto ao peito, para aquecê-lo,
corri para a baia. Pedro examinava os alazões. Olhou-me surpreso,
talvez um pouco contrariado com o excesso de afazeres da manhã ou
pela minha visita inesperada. Passou as mãos pelos cabelos em desalinho, que pendiam desordenadamente para o lado direito. Trazia no
centro da testa lisa uma rusga mal feita, que lhe endurecia o olhar.
Pedro é uma pessoa extraordinariamente maravilhosa! Apesar de sua
timidez é extremamente agradável. Tem um rosto oval que muda de
atraente para o bonito, dependendo de seu estado de espírito. Os
malares são salientes e fortes, lhe dando um porte de herói ou de um
deus grego. Seus olhos são de um azul profundo, refletindo uma inteligência efusiva, mas podem se transformar em chamas quando se
deixa arrebatar com alguma coisa. Os cabelos são loiros e cacheados,
como nas figuras de anjos encontradas nas enciclopédias ou nos livros
de contos de fadas. Ainda segurando suas anotações entre os dedos,
com o estetoscópio envolto ao pescoço, curioso olhou direto em
meus olhos. – Sheila precisa de alguma coisa? Estou terminando de
examinar os animais, depois pode contar comigo no que precisar. –
Pedro, quem é esse homem alto que acabou de me levar uma xícara
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de leite? – É o novo empregado da fazenda. Por que, ele foi indelicado
com você? – Não, de jeito nenhum! Porém quando perguntei seu nome disse que não se lembrava. Como você pôde empregar uma pessoa
sem saber quem realmente é? Já pensou no risco que podemos estar
expostos? – Pedro coçou o queixo com o polegar direito, ainda enluvado, e me olhou com olhar vago, como se pensasse numa resposta
aplausível. Ainda transparecendo dúvidas no olhar disse, calmamente:
– Bem... Ele apareceu aqui no mês retrasado depois daquela
violenta tempestade. Lembra-se? Tinha alguns hematomas no rosto,
uma grande concussão na cabeça. Vários cortes pelo corpo e um braço
fraturado. Nós o levamos ao hospital e, Antônia e eu cuidamos dele.
Combinamos que ele ficaria conosco até se lembrar de alguma coisa. –
Pedro buscou meus olhos, como se quisesse desvendar meus pensamentos ou saber se eu ainda estava chateada com a situação. – Pensei
que você soubesse desse detalhe! Sinto muito se esse pormenor passou despercebido. Não era minha intenção ocultar coisa alguma, ok?
Você sabe que sou totalmente aberto às mudanças, principalmente
em relação à fazenda. Mas sempre conto com o seu consentimento
primeiro, Sheila. Portanto... Não está triste comigo, está? Mais uma
vez peço desculpas. – Sim, Pedro, você havia me dito que tínhamos
um novo empregado. Mas nunca imaginei que seria como esse... Esqueça. Ok?
Depois de alguns minutos com o rosto expressando que divagava, Pedro pensativo, como se flutuasse entre a dimensão do presente e a do passado, me disse: – A casa, sede, havia perdido praticamente todas as telhas pela tempestade e os móveis estavam encharcados.
Árvores tinham caído sobre as cercas de segurança. O arame farpado
havia se rompido e o gado estava se espalhando. A barreira da represa
não estava suportando a grande quantidade de água despejada pelo
temporal. Precisávamos, desesperadamente, de mais gente para impedir que a barreira se rompesse. Caso isso acontecesse à sede ficaria
inundada, totalmente submersa. Estávamos trabalhando há mais de
oito horas, sob chuva torrencial, ininterruptamente. Os empregados já
estavam desistindo pelo cansaço, quando José apareceu e começou a
nos dar instruções. Pegou uma folha de papel e desenhou alguma
coisa, como se fosse um mapa ou planta, algo parecido. Olhando para
o desenho começou a nos orientar, onde deveríamos colocar o supor-
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te tornando assim a barreira mais resistente. Onde deveríamos provocar uma saída para as águas, impedindo a sobrecarga. Com menos de
duas horas tínhamos resolvido o problema. Percebemos que ele fez
tudo com segurança, ciente do que estava fazendo. Além do mais, ele
sabe contar boas piadas... – Pedro fez uma pausa, rindo de seu próprio
gracejo e levantou a cabeça abruptamente como se tivesse se surpreendido com sua observação. Olhou para mim com expectativa no
olhar. Chutou uma pequena pedra branca que estava ao seu lado, com
a ponta da botina de couro preto e completou: – Ele tem feito todo
trabalho que lhe é designado Sheila, sem reclamar. Não escolhe serviço e está sempre pronto a ajudar quando alguém está em apuros. A
turma gosta dele por aqui. Além disso, não tem criado problemas para
ninguém. Mas... – Pedro parou de falar e buscou meus olhos na expectativa de desvendar meus pensamentos ou saber se realmente eu
prestava atenção ao seu discurso justificativo. Indeciso, demonstrando alguma decepção no olhar, disse: – Caso você acha melhor dispensá-lo é só me dizer. Hoje mesmo falo com ele sobre o assunto. Estou
aqui para acatar suas decisões, Sheila. – Minha preocupação é que ele
não parece ser um simples serviçal, Pedro. Deve ser alguém com instrução, porque fala corretamente o português. Apesar do sotaque que
discretamente luta por escondê-lo. Por que está se submetendo a esse
trabalho árduo? Ou será que ele está usando a fazenda para acobertarse de algo que não condiz com seu comportamento atual? Quero que
fique de olhos abertos e no mínimo contratempo chame a polícia. Ok?
– Pedro acenou com a cabeça numa afirmativa, apenas para concordar
comigo. Talvez para me deixar mais tranquila, mas trazia no olhar uma
frustração latente que lhe endurecia a fisionomia.
A tarde já se esvaía ao crepúsculo, que se adensava como uma
neblina arrastada lentamente pelo vento. O calor do dia começava a
dar lugar a uma brisa amena, que se infiltrava pela roupa do corpo,
dando-nos a sensação de desconforto. Num instante o sol brilhava e
agora o manto da noite descia sem piedade sobre a terra. Cobrindo-a
de um tom cinza metálico, que sufocava a alma da gente. Sentada na
varanda eu podia ver ao longe o sol deixando à mostra seus derradeiros raios de luz. O poente estava uma verdadeira obra de arte, talvez
um “Monet”. Cobria o céu com cores entre o amarelo pálido e o vermelho berrante. Instantes depois, o vermelho tornara-se esmaecido e
misturava-se ao cinza da noite. Aos pouco tudo perdia o colorido do
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dia, ficando na penumbra. Ainda podia-se ver distante o contorno das
montanhas tocando o céu, como numa súplica ao Criador. O poente,
agora enegrecido, perdia todo seu glamour da exuberância anterior.
Apenas mantinha alguns pontos avermelhados, estava quase sem
vida, agonizante. O horizonte dormitava na penumbra, como um gigante adormecido.
Dezenas de pássaros passavam esvoaçando apressados em
busca de abrigo. Uma araponga gritava a todo pulmão, tentando reunir a família para o pernoite, num chamado insistente. Os curiangos
voavam em círculos rasantes sobre nossas cabeças, que nos obrigavam a curvar evitando assim um choque inesperado. Piavam o típico
chamado da noite, como num agouro que eriçavam nossos pelos e
entristeciam a nossa alma. Os grilos já despertavam do silêncio diurno.
Podia-se ouvi-los aqui e acolá com seus “cricris” num grande conjunto
vocal estridente. Para mim essa é a pior hora do dia, quando o mundo
perde seu colorido e a penumbra cobre a terra de cinza. Momento em
que os “fantasmas” deixam suas cavernas e vem nos assombrar, fechando um círculo à nossa volta. Nesse momento, uma tristeza incontida sempre toma conta de mim. É um sentimento de saudades, de
despojamento, de desamparo, de perda. É algo sendo arrancado de
meu peito sem justificativa alguma. É o momento em que me torno
totalmente vulnerável, carente, sem ação. Quando não tem ninguém
por perto chego a ter dificuldades para respirar.
Nesse exato segundo, ouço novamente aquela voz que tanto
me impressionou. Eu não precisava olhar para saber quem era; aquela
era uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar, de olhos abertos
ou fechados: – Desculpe senhorita Sheila, mas Antônia me pediu que
trouxesse uma xícara de chá para você, porque o jantar ainda vai demorar pelo menos meia hora. – Qual é o seu nome? – Bem... – Ele respirou profundamente e levantou o olhar me focalizando de frente e
um leve sorriso de surpresa marcou o seu rosto bronzeado, pela exposição diária ao sol. – Não tenho certeza, porém me chamam de José. –
Pois bem senhor José, o que você faz em minha fazenda? Ou melhor,
vou reformular a frase para que fique bem claro. Quais são suas intenções em relação á minha fazenda? – É sobre isso que eu queria lhe
falar, senhorita. Pedro me deixou a par de suas dúvidas em relação a
minha permanência na fazenda. Quero que saiba que nunca tive inten-
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ção de criar problemas para a senhorita ou para a sua fazenda. O único
pormenor é que, realmente, não sei quem sou. Não sei se tenho família, de onde venho ou para onde estaria indo. Sobre tudo, por que eu
estava em sua fazenda quando recobrei a consciência. Sei que não sou
um simples serviçal, porque percebo que tenho facilidade em resolver
problemas. Meu raciocínio é rápido e tenho desenvoltura em criar
belos discursos. Mas quando acordei estava sem documentos e sem
memória. – Por que não foi à polícia a procura de esclarecimentos? –
Pedro me acompanhou até a delegacia. Fizemos o boletim de ocorrência e tiraram uma foto de mim. Deixei minha impressão digital e o
endereço da fazenda, caso descubram alguma coisa. Só queria pedir
para ter um pouco mais de paciência para comigo. Por que se eu não
puder permanecer aqui, para onde vou? – Eu ignorei sua pergunta e
me mantive em silêncio, com o sobrolho cerrado. – No momento a
fazenda significa todo o meu mundo. É o único referencial que tenho.
Sinto-me vulnerável, como se fosse um cego abandonado numa estrada desconhecida, tropeçando sem saber que direção seguir.
Essa descrição de seu estado emocional fragilizado me tocou
e comecei a me sentir exposta. Lutando contra meus sentimentos,
disse: – Desculpe-me José, mas não gosto de estranhos, principalmente se não sabem quem são. – Pensativo José tentou se justificar e quase em súplica disse: – Sei que errei invadindo seus domínios, senhorita
Sheila. Contudo não havia alternativa, porque isso não partiu de mim,
mas das circunstâncias do momento. Desculpe, mas como eu disse
não tenho para onde ir! – Ele me olhou firmemente nos olhos com
expectativa, observando minha reação. Apenas o encarei com expressão que dizia que esse problema não me pertencia e não queria me
envolver com ele. Percebi que José ficou sem ação, porque abaixou a
cabeça e começou a passar a ponta da botina nos contornos dos desenhos da lajota vermelha da varanda. Levantou a cabeça com ímpeto
e com o sobrolho cerrado me olhou de frente, como se me desafiasse.
Com o queixo erguido, muito imponente e impessoal, houve um remexer de mãos, seguido pelo meu olhar e em seguida me disse com
certa atitude na voz: – Bem. Se a senhorita preferir, procuro não me
aproximar se causo tanto pavor. Mas pode ficar tranquila, não tenho
intenção alguma de lhe causar problemas. Só estou tentando fazer
amizade porque me sinto um peixe fora da água no galpão com os
outros empregados da fazenda. – José andou devagar com algum
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esforço, abaixou a cabeça e a balançou vezes numa negativa. Como se
o que acabara de dizer depunha contra sua pessoa, que no momento
já estava bastante fragilizada. Erguendo a cabeça repentinamente me
olhou de frente e sustentou meu olhar. Disse-me com uma rusga na
testa lisa, com as palmas das mãos para frente: – Compreenda senhorita. Não estou de maneira alguma os menosprezando, mas eles mesmos ficam sem jeito quando estou por perto. – Tudo bem José. Vou
pedir para Pedro colocá-lo na casa de hospedes. Contudo lembre-se...
No menor deslize você terá que deixar a fazenda. Sem justificativa
alguma de minha parte, ok? – José hesitou, esfregou as mãos energicamente e acrescentou, com relutância: – Não sei como agradecer
senhorita Sheila, porém, não vai se arrepender por me ter ajudado.
Vou fazer jus à sua delicada atenção para comigo. – Focando meu
olhar diretamente em seus olhos, com a cabeça erguida, porque ele
era muito mais alto do que eu, disse: – Só cuide para que dê tudo certo, Ok?
Gentilmente José me desejou boa noite e se retirou para o
pavilhão dos empregados. Fiquei sentada em silêncio mais alguns
minutos. O céu naquele momento estava mais escuro do lado de fora
da janela, mas mesmo assim eu podia vê-lo. Antes de entrar, se voltou
para mim e sorriu. Era um sorriso feliz, que eu amava ver em seu rosto.
Devolvi o sorriso por um momento, mas senti um terrível arrepio que
percorreu todo o corpo. O tom dourado de sua pele lhe dava uma
compleição saudável e jovial. José é bem alto, deve medir no mínimo
um metro e noventa. Cabelos castanhos claros e os olhos dourados,
que dependendo da luz ficam esverdeados ou azulados. Toda vez que
olho para seus olhos tenho certeza que já os vi. Apesar de todos os
esforços não me lembro de onde os conheço. Mantendo aquele insólito sorriso torto nos lábios acenou com a cabeça e fechou a porta atrás
de si.
Fiquei por algum tempo ainda na varanda até que Antônia
veio me chamar, porque papai estava ao telefone querendo falar comigo. Assim que peguei o fone ouvi sua voz tão meiga, mas com laivos
de preocupação. – Filha, eu preciso que volte para casa o mais rápido
possível. – Mas por que papai? Aconteceu alguma coisa que eu deva
saber? – Temos um grande problema na empresa e necessito de sua
ajuda. – Quer que eu volte para casa ainda essa noite, papai? Ou pode-
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rá ser pela manhã? – Se Pedro puder acompanhá-la, sim quero que
venha ainda hoje. Caso contrário, amanhã bem cedo. Ok? – Vou verificar com Pedro para saber de sua disponibilidade. Volto a falar contigo,
ok papai? – Ao colocar o fone na base um terrível pressentimento
povoou minha mente, me deixando inquieta. Papai realmente estava
preocupado, se assim não o fosse, jamais pediria para eu voltar a essas
horas. Sempre me proibiu de viajar a noite, porque teríamos grandes
riscos a correr e isso o preocupava muito.
Entrei na sala de descanso, onde os rapazes se reuniam após
o trabalho para jogos e brincadeiras. Encontrei Pedro jogando xadrez
com José e várias pessoas os assistiam num murmurinho só. Assim
que entrei todos se calaram, como se eu fosse uma intrusa ou uma
pessoa não desejável. Observei a linha graciosa do pescoço de José e a
nuca coberta pelos cabelos um pouco sem corte que lhe dava um ar
de menino levado. Virou para mim com olhar interrogativo, como se
me perguntasse por que eu o olhava daquela maneira. Surpresa disse
muito enfática, me voltando para Pedro: – Preciso retornar para casa
ainda essa noite. Poderá me acompanhar? – Pedro levou as mãos á
nuca, forçou a cabeça para trás num gesto de cansaço e ficou pensativo por algum tempo. Ainda sentado me olhou de frente por alguns
segundos com olhar interrogativo, sem dizer nada, apenas erguendo o
sobrolho. Disse aflita, num tom agressivo que me causou espanto: –
Algum problema em me acompanhar, Pedro? – Não! Não há problema
algum, Sheila. – Então por que essa hesitação? – Estou pensando que
devo deixá-la em casa e retornar ainda hoje. – Por que não poderá
dormir em casa? Só ficará ausente por um dia! – Como eu disse, os
compradores do gado chegam amanhã pela manhã. Eu havia agendado essa reunião há três semanas e, hoje me ligaram confirmando.
Estava fazendo as contas, se eu voltar assim que deixá-la em casa
ainda posso chegar a tempo para a reunião. – Mas são quatro horas de
viagem, Pedro! Se sairmos daqui pelas dez horas, o que penso que seja
improvável, chegaremos em casa as duas da manhã. Isso se não tivermos que parar por algum motivo. Até tirarmos a bagagem e papai se
inteirar das novidades da fazenda, teremos gasto uma hora a mais.
Mesmo você saindo ás quatro horas da manhã, no limite da velocidade
permitida, chegará aqui em cima da hora. Estará um “bagaço de cansado”, além de correr riscos. Não, de jeito nenhum! Vou ligar para
papai dizendo que só retornarei amanhã pela manhã.
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Eu posso acompanhá-la senhorita Sheila. Isso é lógico, se a
senhorita me permitir.
– Penso que não é uma boa ideia, José. Agradeço sua boa
vontade, mas prefiro deixar as coisas como estão. – Você não confia
mesmo em mim, não é senhorita? Mas com toda razão! Eu sou o bandido e você a mocinha. – Não penso que seja bandido, porém, o problema é que não o conheço muito bem José. – Da maneira como tem
agido para comigo nunca irá me conhecer. – Sem pensar respondi
agressivamente, num tom desagradável que surpreendeu a mim
mesma: – Isso é importante para você? Por que para mim não faz
grande diferença. – José encolheu os ombros num gesto inconsciente
e suspirou num ímpeto de displicência. Tal como os camponeses ou
moleques de rua põem de lado algum assunto que os confunde. José
levantou da cadeira com a cabeça baixa, os braços soltos ao longo do
corpo, expressando grande decepção. Olhou para as pessoas que
estavam na sala e levantou a mão esquerda num leve aceno. Disse-lhes
numa voz quase inaudível: – Boa noite para todos! Vou para o lugar ao
qual pertenço. – Saiu fechando a porta atrás de si, sem olhar em minha
direção. Todos se voltaram para mim de maneira acusativa. Pedro me
disse com visível irritação na voz e seu olhar era reprovador: – Não
precisava ser tão agressiva com ele, Sheila! Estava só tentando nos
ajudar. Penso que um pedido de desculpas, nesse exato momento,
não seria nada mal. – Corri até o galpão, e antes que José fechasse a
porta o alcancei. Disse com a respiração ofegante, com a mão apoiada
em seu braço: – Por favor, José, eu quero me desculpar pelo o que eu
disse e quero que você me acompanhe nessa viagem. – Ele ficou parado por alguns segundos sem demonstrar a menor reação. Olhou displicentemente para mim, sem nenhuma expressão no rosto, como se
me ignorasse. De repente um leve sorriso marcou seus lábios e voltando à realidade, arqueou as grossas sobrancelhas ordenadamente. –
Não sei se seria uma boa ideia, senhorita. Caso agente sofra um acidente, vão dizer que eu o provoquei. Desculpe senhorita, mas não
farei isso, a não ser que você exija que eu faça.
– Melindrada com sua atitude arrogante, num ímpeto impensado, disse: – Ok. Isso é uma ordem, José. Você vai me acompanhar
nessa viagem, sem mais discussão, ok? – Num misto de sinceridade e
diversão, José bateu os pés juntos e levou a mão à fronte em sinal de
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continência. Fiquei surpresa com esse gesto e ao mesmo tempo constrangida com sua atitude. Voltei para a casa sede, me sentindo uma
verdadeira senhora de escravos.
Era uma e meia da manhã, estava muito cansada e tremendamente desconfortável sentada ao lado de uma pessoa que só tinha
um rosto para mim. O som contínuo do motor do carro e as luzes refletindo no vidro me deixavam sonolenta. Muito irritada falei com a
voz meio agressiva: – Pelo amor de Deus, fala alguma coisa José! Estou cansada, com sono, a música me irrita e você não está me ajudando em nada. – José me olhou surpreso por um segundo e franziu o
cenho, depois desviou o rosto rapidamente para as árvores. Demonstrando irritação na voz, disse: – O que você quer que eu faça? Quer
que dirija um pouco? – Não! Você não tem documentos, lembra? – A
essas horas da madrugada não tem ninguém nas estradas quanto mais
guardas. Além disso... Pedro me deu seus documentos para eu trazêlos. Disse que eu não poderia viajar sem uma identidade. – Pedro confia totalmente em você, não José? – O que está sendo difícil para você,
não é senhorita Sheila? – Remoí meu constrangimento em silêncio,
apesar de saber que era verdade. Queria explicar que meu comportamento não era um gesto de desafeto ou desrespeito, mas não sabia
como. Ainda na busca de uma resposta aplausível, disse muito sem
jeito: – Não tenho nada contra você José, mas na realidade essa falta
de conhecimento a seu respeito dificulta bastante as coisas para mim.
Posso fazer uma pergunta, senhorita Sheila? – Se eu puder
respondê-la, não vejo por que não. – Você alguma vez foi agredida por
alguém ou sofreu algum tipo de abuso emocional ou sexual? – Pensei
comigo mesma: Ah! Curiosidade! Esse é o oitavo pecado capital de
astúcia notória. Mas fiquei surpresa com o efeito dessa observação
casual. Meu semblante ficou carregado e recuei um pouco na poltrona
para me adaptar ao estresse do momento. Ainda bastante tensa, olhando-o com o “rabo de olho”, perguntei curiosa: – De onde você
tirou essa ideia? Só pode estar brincando comigo. Além do mais, isso
não vem ao caso.
– Sinto que você está sempre na defensiva, pronta para reagir
caso alguém se aproxime de você. Isso é um tipo característico de
trauma. – Oh! Agora você virou analista comportamental? Vamos mu-
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dar de assunto, José, porque o que aconteceu comigo não é de sua
conta, mas o que poderá acontecer é inteiramente de sua responsabilidade. Por tanto... Concentre-se somente no objetivo de sua vinda,
ok?
José balançou a cabeça tristemente e sorriu como sorrimos
para uma criança teimosa, mas que não deixa de ter seu encanto cativante. Ainda sorrindo, jogou a cabeça para trás num impulso de descontração. – Isso quer dizer que sim? – Fale de sua vida José e esqueça
a minha, por favor! – Pois bem, pelo que sei tenho três meses de vida.
Nasci numa fazenda depois de uma grande tempestade, cuja dona é
uma moça muito bonita, mas trás consigo um grande trauma. Apesar
de sentir imensa estima por ela, sou odiado. – Você não acha que é
pedir demais de uma pessoa que o conhece apenas há algumas semanas? Pode ser que você me é indiferente, mas não o odeio. Para se
odiar uma pessoa é preciso que ela faça parte constante de seus pensamentos, diuturnamente. Não é o que está acontecendo comigo,
portanto... Está enganado mais uma vez, José.
José ficou por algum tempo em profundo silêncio, num dilema que o deixava desconfortável. Percebia que queria me dizer alguma coisa, mas ao mesmo tempo estudava como fazê-lo. Passou as
mãos pelos cabelos, que estavam em desalinho e levantou a cabeça
com ímpeto. Separou os lábios como se fosse dizer alguma coisa e me
encarou por um breve instante. Arqueando suas espessas sobrancelhas, indeciso, disse: – Parece impossível, mas já a conheço melhor do
que possa imaginar senhorita. – Como assim, me conhece? – Pedro me
contou sobre sua vida. Disse que vocês foram criados juntos, porque
ele é filho adotivo de seus pais. Além do mais, vocês fizeram o estudo
fundamental juntos e a faculdade também. Você é médica, uma excelente cirurgiã. É pediatra com PHD em Filosofia Comportamental Humana. Disse também que você sempre foi um gênio na escola, mas é
muito mimada... – Essa descrição de mim mesma penetrou casualmente em minha mente, como se tivesse se transformado de letras miúdas
em letras garrafais e num segundo um sorriso jovial iluminou meu
rosto. Com a voz zombeteira e um sorriso sarcástico, olhei para ele: –
Chega José. Agora você está ultrapassando seus limites. – Mas pensando bem... Diga-me, você preferia que fosse Pedro que estivesse
aqui, não é verdade? – Amo Pedro, se quer saber. Ele é meu único
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irmão. Confio minha vida de olhos fechados em suas mãos. – Mas ele...
– José parou de falar e se movimentou na poltrona para se sentir mais
confortável. Começou a assobiar suavemente, quase num sussurro,
tentando disfarçar o erro que acabara de cometer. Um sorriso tolo
estampou em seu rosto e teimou em não abandoná-lo. O que acabou
me incomodando, me deixando irritada. Com a voz um pouco alterada
perguntei: – Mas... Ele? – Como se tivesse despertado de sua divagação, levantou a cabeça jogando os cabelos para o lado. Olhou com
certa dureza no olhar fazendo com que seus dourados olhos perdessem o brilho. Disse-me num tom agressivo: – Não é nada. Esqueça o
que eu disse ok? – Foi você que começou, portanto, termine o que
estava dizendo. – Pedro está apaixonado por você, não percebe? – Ele
disse a frase com certa irritação na voz e seu rosto ficou vermelho. –
Você está louco! Pedro me ama sim, mas como irmão e é um grande
amigo para mim. – José mudou a tonalidade da voz acrescentando
uma pontinha de sarcasmo, em sua determinação em me fazer entender. – Qualquer um deduz que ele a ama e todos na fazenda comentam isso. Mas somente você não percebe o que se passa à sua volta,
não é doutora Sheila? – Senti que havia um tom de insinuação, se não
de cumplicidade, na excessiva amabilidade do nosso interlocutor. Mas
esse aborrecimento foi eclipsado pela nossa conversa. – Engano seu,
José. Convivo com Pedro desde que nasci. Ele é filho de um grande
amigo nosso e protegido de papai. Além do mais, está fazendo um
imenso favor para papai em comandar a fazenda. Fique sabendo que
Pedro tinha um brilhante futuro pela frente como veterinário numa
clínica de ponta, mas deixou tudo... – Antes que eu terminasse a frase,
José me disse sorrindo: – Por seu pai! Esta bem. Mesmo que você jure
que é verdade, eu não acredito nisso. – Com um leve franzir dos olhos,
o sorriso deu lugar a uma expressão de seriedade à medida que ele
examinava os traços do meu rosto, de um modo que me deixou constrangida. Com um gesto de cabeça indicando negação, respondi: – Por
que você tem uma mente deturpada. Você vê um homem e uma mulher juntos, mesmo sendo grandes amigos, já pensa numa paixão. Vê
se acorda homem! A realidade é outra, completamente diferente. –
José explodiu numa maliciosa gargalhada, que até certo ponto me
irritou. – Estou certo de que não há nada além de uma grande amizade
e amor fraternal entre vocês. Ok, doutora Sheila?
Fiquei bastante magoada com a informação que José acabara
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de me passar. Desejei com todas as minhas forças dar um soco em seu
rosto. Mas, me contive. Juntando tudo o que me sobrou da minha
dignidade, tanto quanto de meu bom senso, comecei a pensar: Pedro
me dava um tratamento especial como irmã. Mas, jamais admitiria que
ele gostasse de mim de uma maneira não familiar. Por que para mim,
Pedro sempre foi somente um irmão. Quantas vezes eu chegava á
fazenda e Pedro vinha correndo me receber. Dizia alegremente: – Eu
estava ansioso pela sua chegada. Você deve ter parado na estrada,
porque levou mais tempo do que o necessário. Pode ter certeza que
contei até os minutos para sua chegada. Deixou-me preocupado que
pudesse ter acontecido algo ruim. Não saberia suportar se isso acontecesse. Sheila, eu a amo muito, muito.
Ainda fiquei sentada por um bom tempo na mesma posição,
olhando a paisagem que se descortinava à minha frente. A luz dourada
do luar cobria toda a vegetação e brilhava refletindo nas folhas cobertas pelas gotículas de sereno da madrugada. Uma brisa fria teimava
em penetrar carro adentro congelando nossos corpos, apesar do conforto do aquecedor do carro. Naquela hora tudo era silencio só o motor do carro ronronando quebrava o cicio do momento. Não conseguia entender a ambiguidade de meus sentimentos, porque para isso
eu teria que confessar certo ressentimento contra a serenidade de
José em relação ao meu problema com Pedro. Enroscada na poltrona
de couro marrom, reclinada para trás, com os joelhos juntos ao peito,
virada de costas para José, adormeci. Não sei por quanto tempo dormi, mas acordei assustada com um toque suave em meu ombro esquerdo. – Hei dorminhoca, acorda! Precisamos colocar combustível no
carro. – Pedro, o que houve? Algum problema? – Não é o Pedro que
está com você, senhorita Sheila! Mas é o empregado dele, se quer
saber. – Fui arrancada de minha sonolência com a sensação de ter
levado um soco no estômago. Minha boca estava amarga e meus olhos doíam com a claridade da luz direta em meu rosto. Esfreguei os
olhos e raspei a garganta, tentando amenizar o ocorrido. – Oh não!
Agora que eu estava dormindo profundamente, você me acordou! –
Bastante contrariado José deixou escapar um longo suspiro, com visível mau humor me olhou de relance, franzindo a testa. – Você não
precisa descer. Eu mesmo resolvo o problema. Sou capaz de fazê-lo
sozinho. – É lógico! Eu sei que você é capaz de resolvê-lo, mas agora
que estou acordada vamos comer alguma coisa? Ok para você? – José,
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em pé ao lado do carro, fechou os olhos e respirou profundamente,
contando até dez em voz amena, tentando se acalmar. Olhou direto
para mim, e seus olhos estavam escuros, com expressão de arrependimento nas faces. – Perdoe-me, senhorita Sheila. Eu fui grosseiro.
Não deveria ter dito isso, mas estou muito cansado o que não justifica
meu comportamento. Além disso, você meche com o meu emocional.
Repito me perdoe, por favor.
Fomos até a lanchonete. O grande salão estava apinhado de
todos os tipos de pacotes de salgadinhos e centenas de bebidas espalhadas por todos os lados. Sentamos junto ao balcão. Estávamos em
três pessoas no imenso conglomerado, o balconista e nós dois. Eu
pedi um queijo quente e um cappuccino, porque eram três horas da
manhã. Fiquei aguardando o lanche enquanto José usava o banheiro.
Entraram três rapazes e olhando direto para mim, se aproximaram. Primeiramente começaram a contar piadinhas entre si. Percebendo que eu estava sozinha um deles disse: – O que uma garota tão
bonita como você está fazendo sozinha num lugar como esse, a essas
horas da madrugada? – Engano seu. Não estou sozinha. Meu marido
está no banheiro. – Oh! A grande jogada da menina desesperada! Se
você tivesse me dito: “O que você tem com isso”? Eu acreditaria que
realmente seu marido estaria no banheiro. Mas você foi logo me dizendo que tem um marido. Portanto queridinha, nesse exato momento me elejo seu maridinho. – O rapaz se aproximou de mim, colocou a
mão em minha nuca e com a outra segurava meus braços voltados
para trás. Tentou me beijar. Eu podia sentir o peso de seu corpo que se
comprimia ao meu. O pavor e a confusão haviam se instalado em minha mente. Eu sentia dificuldade em respirar e minhas pernas fraquejavam. Estava em pânico e meu raciocínio me levava a cenas dantescas
de meu passado. Mudando de posição ele soltou meus braços e me
segurou pela cintura. Minhas mãos tremiam tanto que tive que apoiálas pressionando-as ao lado do corpo. Nesse exato momento ouço a
voz de José bem próxima a mim. – O que está acontecendo, querida? –
Quando olhei para ele sua fisionomia estava, totalmente, alterada.
Segurando o rapaz pelos ombros, José o empurrou contra o balcão.
Com o outro braço atrás das costas do rapaz disse pausadamente,
muito próximo de seu rosto, quase sussurrando: – Nunca mais tente
encostar suas mãos nojentas em minha esposa, ok? Porque se o fizer,
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eu o mato. – José empurrou o rapaz que foi em direção ao outro lado
do balcão, indo de encontro ao chão. Levantou com dificuldade e saiu
cambaleando pelo salão, puxando a perna direita. Sumiu pela porta de
saída, na penumbra da fria madrugada de outono.
Nosso lanche chegou e nos sentamos à mesa ao fundo do salão. José ficou por longo tempo “brincando” com o lanche que havia
pedido, sem comer nada. Pela primeira vez, percebi sua distração ou
sua fuga da realidade. Ele divagava em alguma dimensão de sua vida,
por mim desconhecida. Era como se ele estivesse em outro lugar ou
tivesse se esquecido de minha presença. Já estávamos a mais de cinco
minutos à mesa quando ele levantou a cabeça com olhar vago, me
notando. Surpreso se desculpou. Quebrando o silêncio disse me inclinando em sua direção, com os olhos marejados de lágrimas: – Você
queria saber qual era o trauma que me perseguia, aí o tem. Mas se
quiser saber mais a respeito pergunte ao seu amigo Pedro. Ele poderá
contá-lo em detalhes a você. – Nesse momento, não me contive e
colocando as mãos no rosto cai num pranto convulsivo. Depois de
alguns minutos, que pareceram uma eternidade, José disse com voz
jocosa e seu sorriso torto delineou em suas faces: – Hei! Não vamos
estragar nossa primeira viagem como marido e mulher, ok? – Depois
de um silêncio constrangedor ele se concentrou por meio segundo,
franzindo a testa e pensativo separou os lábios antes de me dizer: –
Por falar nisso, quero me desculpar por ter dito que você era minha
esposa, mas era a maneira adequada para afastar aquele “cafajeste
drogado” de você. Pensei em arrebentar sua cara, mas me lembrei de
que acabaria complicando Pedro. Por isso me contive. – Quando me
virei para José, ele olhava para mim e sua expressão era dura e colérica. – Eu odeio homens que querem bancar o espertinho, abusando
dos mais indefesos. Principalmente das mulheres.
Já em casa, quando entramos no hall que estava na penumbra, papai veio em nossa direção e se aproximou de nós. Abraçou-me
fortemente contra seu peito, disse numa voz que transmitia ansiedade
e preocupação: – Por que demoraram tanto a chegar? Vocês estão
mais de duas horas atrasados! O que houve com vocês? – Com a voz
alterada eu disse muito irritada: – Bom dia papai! Sim fizemos boa
viagem! Obrigada por nos perguntar. – Nesse momento, não me contive e comecei a chorar. Papai, muito preocupado, olhou para José. –
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O que está havendo? – Não sei! Talvez cansaço da viagem ou mau
humor, quem sabe. – Minha filha! Desculpe, mas realmente estava
muito preocupado com vocês! Inclusive, Pedro já ligou duas vezes
para saber se vocês haviam chegado em segurança. Não se esqueça
de ligar avisando-o que chegaram bem, ok?
Papai me tomou pela mão e praticamente me arrastou para a
biblioteca. Disse-me muito enfático, com o cenho cerrado e um dedo
de advertência apontando em minha direção: – O que deu em você
para sair com uma pessoa que ninguém sabe quem é? Pedro deveria
ter feito o que José fez. Ele foi imprudente permitindo que esse rapaz
a acompanhasse. Além do mais, ele ganha para tomar conta de você. –
Pedro não podia deixar a fazenda no momento, papai. Eu não permiti
que viesse, porque ele teria que voltar ainda hoje. Seria muito arriscado, depois de um dia de trabalho árduo, viajar a noite toda. Além do
mais, sozinho. Contudo, fique sabendo que não sou prioridade na vida
de Pedro. – Não gosto desse rapaz! Parece-me muito suspeito para ser
empregado da fazenda. – Tive de pensar no que papai dissera por mais
um minuto, no modo ríspido como ele pronunciou a frase, acusando
José. Sua expressão lívida de repente fez minha voz se alterar e eu
disse rispidamente: – Esse rapaz me impediu de passar outra vez por
tudo o que já passei papai. Portanto, não o julgue pelas aparências. O
senhor deveria agradecê-lo por ter me acompanhado, ao invés de
criticá-lo. – Uma dezena de emoções flutuou pelo rosto de papai antes
que ele se decidisse falar. – Como sempre minha filha! Você se envolve muito fácil emocionalmente com pessoas que demonstrem um
simples gesto de bondade. Cuidado filha, você pode sofrer uma segunda decepção.
Em minha tristeza, cheia de desapontamento, me aproximei
da janela da biblioteca de onde podia ver o jardim imerso na penumbra
da noite. O som que vinha do exterior era uma mistura de coaxar dos
sapos com o estridente “cricri” dos grilos. Estava tão acabrunhada
com o que acabara de ouvir de papai, por suas palavras duras para
conosco. Dentro de mim, travara-se uma luta tão grande para compreender e aceitar os fatos. Papai tentou se redimir trazendo nas
faces um semblante carregado de arrependimento. Ele franziu os
lábios por um segundo, decidindo o que dizer. Aproximou com voz
terna, acariciou minhas faces com a lateral dos dedos e um leve sorriso
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despontou em seus lábios. Esse sorriso o fez parecer mais jovem do
que era e amenizou sua expressão. – Ele pode ser um lobo em pele de
ovelha, minha filha! – Ou pode ser uma ovelha cercada pelos lobos. Já
lhe ocorreu essa possibilidade, papai?
Deitada em minha cama deixei minha mente vagar à toa por
um momento, esperando que o sono me envolvesse. Mas depois de
alguns minutos estava mais alerta, a ansiedade se esgueirando de
volta ao meu estômago, retorcendo-o em posições desagradáveis. A
cama era macia demais, quente demais ou dura demais e eu me sentia
solitária demais e com a cabeça a mil. Não conseguia conciliar o sono,
por mais que tentasse. Eu estava proibida de lembrar, com medo de
esquecer. Era uma situação limite, mas querendo ou não, as lembranças vinham em cascata á minha mente, me causando angustia e dor.
Era um desfilar de lembranças e imagens do passado que se convergiam e chegavam até mim. Traziam consigo um sentimento de impotência e abandono. Estava ciente de que a maior parte de meus medos
era idiotice. Eu só precisava lidar comigo mesma, pois a tensão era
parte inevitável da vida. Depois de meia hora rolando pela cama decidi
assistir televisão. Entrei na sala que se achava na penumbra e o silêncio era marcante. Quando ia me sentar no sofá fui surpreendida com
José sentado na poltrona ao lado. Lia um livro com a luz focada em
suas páginas. Ao olhar seus traços firmes, bem delineados, eu tive um
sobressalto. Ele ficou em silêncio por alguns minutos. Procurou meus
olhos, praticamente me encarando, numa voz quase inaudível, me
perguntou: – Você também não conseguiu dormir? – Também não
consegui. Faz tempo que você está aqui? – Meia hora, mais ou menos,
por quê? – Por nada. Só curiosidade. – Pensei em deixar um bilhete
para vocês e voltar à fazenda, antes que se levantassem. Mas, me
pareceu um pouco rude de minha parte. – Por que você faria isso? –
Seu pai se expressou claramente que não gosta de mim. – Não é verdade, José! Papai é só muito protetor.
José levantou a cabeça com ímpeto. Seus olhos dourados,
que naquele momento estavam escuros, transmitiam dúvidas e pude
notar tristeza em suas faces. Aproximou de mim, com expressão de
desacordo. Ainda demonstrando impaciência fixou seu duro olhar em
meu rosto. – Desculpe senhorita Sheila, mas não concordo. Eu o ouvi
discutindo com você, logo depois de chegarmos. A porta estava en-
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treaberta e não pude evitar ouvi-los. Seu pai foi bem enfático dizendo
que não gostava de mim. – José abaixou a cabeça por alguns segundos; seu rosto expressava a imagem da decepção e suas sobrancelhas
estavam unidas num sulco profundo. Levantando-a com o olhar fixo
em mim, cheio de curiosidade, perguntou: – O que você quis dizer
quando mencionou o que aconteceu na lanchonete? – Como assim? –
Você disse a seu pai que eu havia impedido que algo se repetisse com
você. Quando estávamos na lanchonete me disse aos prantos que
aquele era o seu trauma. Portanto, ficou claro que você foi molestada
por alguém. – Olhando fixamente para José, sem nada me ocorrer no
momento, numa voz muito impessoal, disse: – Não é por que você me
acompanhou nessa viagem e nem por que você deu uma de herói,
“salvando a mocinha desprotegida” que pode se sentir no direito de
me pedir explicações. Como eu disse e repito o que aconteceu comigo
é assunto, exclusivamente, meu. Você está extrapolando seus limites,
José. Isso não é bom para você ou para mim. Pensando bem, é melhor
você voltar para a fazenda. Portanto, assim que tomar o café da manhã eu vou levá-lo à estação. – José levantou da poltrona com alguma
dificuldade e, naquela hora, era a própria imagem da desolação. Seguiu para seu quarto sem olhar para trás ou me dizer boa noite.
Quando desci para o lanche da manhã papai estava discutindo
com José. Assim que papai me viu, focalizou seu olhar paternal em
minha direção e percebi um ponto de interrogação visível em seu rosto. Seus lindos olhos azuis eram severos naquele momento. – Não sei
o que houve entre vocês, mas percebo que José está contrariado com
alguma coisa. Ele pediu para Magda chamar um táxi para levá-lo á
estação. – Eu disse que iria levá-lo, por que fez isso? – José levantou o
olhar, apenas focalizou as pupilas, que estavam quase transparentes,
em minha direção. Tinha a testa franzida e pequenas linhas, quase
invisíveis, contornavam os cantos de seus olhos. Sua boca estava crispada e a voz era de indiferença. – Não precisa se preocupar comigo,
senhorita Sheila. – O tom neutro com que proferiu essa frase me deixou desconfortável. José soltou um longo suspiro e com a testa ainda
franzida, demonstrando desaprovação, disse: – Apesar de estar sem
memória percebo quando não sou bem-vindo. Não sei o que você viu
em mim que não a agradou. Desde o primeiro dia senti que havia uma
grande barreira entre nós, além do relacionamento patrão e empregado. Portanto... Nada melhor que mantermos distância um do outro.
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– O táxi chegou e José deixou a casa com apenas um gesto de levantar
o chapéu e se curvar um pouco para frente. Entrou no táxi e saiu sem
olhar para trás.
Quando chegamos à empresa eram oito horas da manhã. A
fábrica estava cercada por policiais e dezenas de viaturas preenchiam
o estacionamento. Doniram, o chefe do Departamento De Pessoal,
assim que me viu veio direto a mim e disse bastante agitado, com o
sobrolho fechado: – Graças a Deus a senhorita chegou, doutora Sheila.
– O que está acontecendo, Doniram? – Lembra-se daquele funcionário
que foi despedido por justa causa? – Sim, me lembro. Qual o problema? – Ele está na fabrica com algumas pessoas como reféns. – O que
ele pretende com este gesto, Doniram? Quais são suas exigências? –
Ele ameaça matá-las, caso a senhorita não se apresente em uma hora.
– Que horror! Que ousadia desse sujeito! Pensamos que conhecemos
uma pessoa, mas este gesto diz o contrário. – Ele disse á polícia que
matará uma pessoa a cada dez minutos, caso você não se apresente. O
pior... já temos uma vítima. – Não entendo Doniram! Faz muito tempo
que não temos relacionamento nenhum, por que quer me ver? – Ele
revelou à polícia que a conhece melhor do que a senhorita pensa.
Disse a eles que esse encontro desvendará o mistério que paira no ar.
Qual seria esse mistério doutora Sheila?
Alguns policiais me cercaram inclusive o delegado Álvaro, meu
grande amigo. Ele disse muito enfático demonstrando nervosismo
pela maneira abrupta em que pronunciava as palavras. – Nem pense
em fazer o que está imaginando em fazer, Sheila. Não vou permitir
esse ato de vandalismo, ainda mais com uma pessoa que eu considero
como família. Vamos entrar e resgatar os reféns, mas se algo sair errado que a vítima não seja você. – Não posso permitir que isso aconteça
Álvaro. Esse rapaz dever ter alguma razão em exigir minha presença.
Não vou levar mais uma morte na consciência... – Antes que eu terminasse a frase Álvaro se colocou de frente para mim e disse muito enfático, gesticulando as mãos. – Eu sabia que você iria ligar esse caso ao
anterior. Por isso mesmo você está, terminantemente, proibida de se
aproximar desse rapaz. – Tenho que falar com ele, Álvaro! Desculpe
pela insistência e por não ouvir seus conselhos de profissional, mas
penso que é o melhor para os reféns e quem sabe para mim também.
Talvez, chegou á hora de desvendarmos o mistério sem causar mais
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mortes. – Já imaginou se realmente ele for quem você está pensando
que é? Você não poderá prever sua reação no momento. Poderá perder a cabeça e partir para a agressão e ser morta. Ou simplesmente se
retrair, dando oportunidade a ele de atacá-la, novamente. Não vou
permitir que você passe por tudo outra vez, só para resolver uma situação que nós policiais, devemos resolver. – Engano seu, Álvaro. Tenho
me preparado emocionalmente para esse momento, cada minuto
desde então. Vou agir com frieza como ele agiu comigo, se for o dito
cujo. Caso não seja, eu terei salvado vidas e, será um bandido a menos
no mundo.
Papai me suplicava para que eu não me encontrasse com o exfuncionário. – Você sabe quanto esse rapaz a perseguiu quando era
nosso funcionário. Quantas mil dúzias de rosas ele enviou a você, com
bilhetes cujas declarações eram de arrepiar os cabelos. Ele era totalmente apaixonado por você minha filha! Passou a persegui-la, depois
de sua declaração em público de que você nunca o amou. Quando a
repórter perguntou se você tinha alimentado esperanças á esse rapaz.
Você respondeu que ele não passava de um lunático sádico. Que jamais você levaria a sério uma ameaça desse tipo. Ainda completou,
que quando uma pessoa quer agir procura manter em segredo suas
intenções. O rapaz questionado pela polícia lhes disse que só falará
com você. Que esse segredo será revelado somente a você e a mais
ninguém. E acrescentou que depois dessa revelação você poderá colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz.
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Capítulo II
Com os olhos fechados eu ouvia o barulho constante do marca-passo colado á parede, como um diapasão num ritmo sem cessar.
Despendendo o máximo de energia restante, num esforço tremendo,
tentei balbuciar alguma coisa, mas todo esforço foi em vão. A sensação era realmente amedrontadora. Via-me como um imenso balão
flutuando, preso por cordões, levado pelo vento. Sentia a garganta
enchendo de ar para pronunciar alguma palavra, contudo, a voz era
inaudível. Todo meu corpo permanecia imóvel, como se somente a
cabeça tivesse vida. As frases se formavam em minha mente, porém,
não tinha como colocá-las para fora. Ou melhor, como canalizá-las
para o exterior. Sentia um grande aperto na garganta e o maxilar estava tão travado que meus dentes estavam sendo esmagados pela
pressão. Então todas as linhas que me prendiam à vida foram rompidas em golpes rápidos, como se alguém tivesse cortado as cordas do
balão de gás. Tudo em que eu me tornara ou o que eu era se desconectou de mim naquele segundo e vagou para outra dimensão. Como
uma pena flutuando no ar, meu corpo deslizava. Eu podia sentir as
nuances do voo pairando no espaço. Só um vácuo se formara me
envolvendo e eu era sugada pelo abismo. No desespero que apoderara de mim, ouvi o marca-passo disparar num som estridente ferindo
meus ouvidos. Minha consciência de médica me acusava de que estava
morrendo. Os sons foram se distanciando, e em alguns segundos mais
nada existia à minha volta. Apenas um fio de luz permaneceu em minha memória, como se fosse um robô sendo desligado. Talvez, eu me
tornara aquele ponto de luz ou era sinal de que meu espírito me mantinha viva. Não sei por quanto tempo, se foram horas, dias ou meses.
De repente, o ponto de luz foi aumentando e o ambiente foi clareando. Como num alvorecer primeiramente as cores fortes foram se fazendo presentes e depois tudo criava harmonia. Um novo fio agora
me prendia à vida. Não um fio, mas milhares deles me prendiam ao
centro do meu universo e me encontrava com vida novamente.
Quando consegui abrir os olhos percebi alguém dormindo na
poltrona, ao lado da cama. Com grande esforço minha garganta produziu um som grotesco que mais se parecia o coaxar de um sapo, do
que voz humana. Era José que me acompanhava. Ele abriu os olhos e
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sorriu abertamente. Ele era uma pessoa eternamente feliz e carregava
essa felicidade como uma aura, dividindo-a com quem estivesse por
perto. Como um sol na terra ele sempre aquecia quem estivesse em
seu campo gravitacional. Era natural, fazia parte de sua personalidade.
Levou a mão à campainha chamando a enfermeira e veio até mim.
Segurou minhas mãos, nas faces um misto de alegria e respeito, disse:
– Pensei que a tivéssemos perdido. Você realmente nos deixou muito
preocupados! Tem que prometer que jamais fará isso de novo, porque
não quero sentir o que senti naquele dia. – Por que... Naquele dia? –
Por que você ficou em coma profundo, por três semanas.
Mas o que está fazendo aqui no hospital? – José baixou os olhos, que naquele momento estavam tristes e quase sem brilho. Apenas um leve sorriso delineou seus lábios semicerrados. Surgiu no centro da testa lisa uma rusga na vertical e seu olhar estava cansado. –
Fazendo companhia á você, claro. – Onde está papai? – Seu pai está
vindo para cá. Já liguei contando que a “Bela Adormecida” despertou
de seu sono profundo. – Mas, por que você e não papai? – José levantou a cabeça com um gesto inesperado e seu olhar era curioso, sorriu
amenamente, como se já conhecesse aquela cena. – Lá vamos nós de
novo! Sempre questionando minha presença, não é senhorita? Apesar
dos pesares, vou responder sua pergunta. Seu pai precisou fazer duas
viagens de negócio ao Japão, e como Pedro não podia deixar a fazenda eu vim substituí-los. Contudo, se você preferir, eu posso deixá-la
sozinha. – Por favor, José! Não vai agir como agiu da última vez em
que nos falamos ok? Mas quero saber, o que houve comigo? – Não se
lembra? – Agora quem está com amnésia sou eu. Juro! Lembro-me de
ter entrado na fábrica e falado com o delegado Álvaro, meu amigo.
Nada mais me ocorre. Tenho certeza que existe um lapso em minha
memória, que ofusca meu entendimento e me marginaliza dos últimos
acontecimentos. Pode esclarecê-los para mim?
José levantou da cadeira e começou a andar pelo quarto de
cabeça baixa. A princípio lentamente, mas podia perceber sua ansiedade aumentando. As veias de suas frontes latejavam e, agora, circulava pelo quarto a passos largos. Passou a mão pelo queixo que estava com a barba por fazer e parou junto á cama. Olhou inquisitorialmente para meus olhos. Disse numa voz angustiada, como se quisesse
minha aprovação: – Não sei se devo... Pensando melhor, não devo
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dizer nada até seu pai chegar. – Você está me assustando, José. Diga o
que aconteceu, por favor! – Nesse momento entraram o médico e a
enfermeira e José deixou o apartamento. Ele sabia que eu não me
sentiria muito á vontade com ele por perto.
Meia hora depois José retornou. Eu estava sonolenta e sedada, porque acabara de tomar uma injeção. Mesmo me sentindo bastante cansada disse quase em súplica, num sussurro: – Por favor, me
conte o que aconteceu ou pelo menos o que você sabe.
– Bem... Depois que deixei sua casa a caminho da estação comecei a pensar que meu comportamento não tinha sido exemplar.
Deixava muito a desejar e me sentia culpado pela sua frustração. Arrependido, voltei para sua casa para me desculpar com você. Magda
disse que vocês tinham ido à fabrica e não sabia quando retornariam.
Segui de táxi para a empresa. Quando lá cheguei os policiais queriam
me impedir de entrar, mas eu disse que era seu funcionário e você
estava precisando de mim. Quando entrei no escritório encontrei seu
pai completamente abalado. Pude ver naquele juiz altivo, tão seguro
de si, a imagem do desespero. Apesar de tentar esconder seu estado
de espírito, percebi que chorava. Fiquei muito preocupado e perguntei
o que havia acontecido. Ele me contou que alguém tinha feito vários
reféns e você fora obrigada a se apresentar. Disse que era alguém que
no passado havia feito muito mal a você. Praticamente o obriguei a me
indicar o lugar onde estavam e segui para lá, apesar das ordens dos
policiais. Seu pai me olhava exasperado enquanto lentamente eu seguia à sua procura. Mas havia me desligado de tudo e de todos, só
pensava em encontrá-la. Quando entrei na sala havia um rapaz morto
e você estava estendida no chão coberta de sangue. Vendo essa cena
me lancei sobre o sequestrador e o derrubei. Infelizmente ele tentou
me alvejar. Os policiais o mataram com dezenas de tiros. As outras
pessoas saíram ilesas. Você foi trazida em coma para esse hospital.
Permaneci ao seu lado, desde então. – Meu Deus! Você salvou minha
vida pela segunda vez, José! Quem sabe você é o meu anjo da guarda
que se materializou, por isso não se lembra de sua vida anterior. – As
face de José passou de rosada a carmesim e o suor escorria por todo o
semblante. Não conseguia fixar o olhar em mim e cabisbaixo aproximou submisso. Num gesto impensado ergueu a cabeça movimentando as mãos agilmente, como se não pudesse controlá-las. Seus olhos
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se estreitaram e me respondeu num tom involuntário de petulância. –
Não pense assim senhorita Sheila. Eu permaneci ao seu lado porque é
muito mais agradável ficar olhando uma linda moça, como você, dormir do que passar o dia fazendo cercas, pregando pregos, sob um sol
escaldante. – Por que você tem sempre que estragar o clima com suas
piadinhas, José? – Para não demonstrar que estou completamente
nervoso e sem graça com sua afirmação, de que sou seu anjo. Partindo
de você isso não é um elogio, mas um prêmio! – Está bem José, agora
quem está ficando sem graça sou eu.
Dois dias depois, já em minha casa confortavelmente instalada, papai me contou que o rapaz havia deixado um bilhete. Na dissertação assinada por ele nos dizia, entre outras informações, que a melhor coisa que ele fizera em sua vida foi a de me possuir, física, moral e
emocionalmente. Disse-nos que tinha certeza que iria morrer, mas me
levaria consigo. Quando li o bilhete entregue por papai, meus joelhos
começaram a tremer, porque senti que as paredes oscilavam. Eu podia
ouvir as batidas de meu coração martelando mais rápidas do que o
normal em meus ouvidos. As palavras dele gritavam em minha cabeça
e criavam buracos profundos e eu não conseguia me concentrar. Precisava desesperadamente me recompor para encontrar uma forma de
sair desse pesadelo. Por que eu poderia “voar” para a minha cadeira e
nunca mais voltar. Tentei respirar num ritmo normal, mas não havia ar
à minha volta. Garras imensas rasgavam meu corpo de dentro para
fora. Era uma dor tão violenta que me tirava o fôlego. Ela chegava em
ondas e me puxava para baixo tentando me esmagar. Senti meu rosto
indo de encontro ao vácuo e meu corpo flutuando até parar sobre o
piso de granito verde da biblioteca de papai. Tudo se tornou silencioso
em minha cabeça, mas meus ouvidos captaram os terríveis gritos de
papai. Quando acordei estava novamente no hospital, mas dessa vez
quem estava comigo era papai.
Nas próximas semanas me surpreendi várias vezes pensando
em José. Eu podia visualizar até seus poros em meus devaneios. Seu
perfume tão peculiar misturado ao suor de um dia de sol escaldante,
deixava um olor espetacular. Papai não se conformava com meu estado de espírito ou minha maneira de divagar e chamou minha atenção.
Num tom depreciativo disse: – Quando não está ao lado desse ilustre
desconhecido você faz questão de materializá-lo através de suas fu-
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gas, Sheila! Vê se acorda meu bem ou você vai se envolver novamente
com a pessoa errada.
Eu ficava por tempo indeterminado pensando que ele poderia
ser um advogado, médico ou ainda quem sabe um empresário de sucesso. Porém o mantínhamos na fazenda, tratando-o como um simples peão. Contudo, eu tinha certeza que papai o mantinha na fazenda
para ficar distante de mim. Como todas as vezes que algum rapaz
tentou se aproximar. Papai sempre encontrava nele uma falha de caráter, por falta ou por excesso de zelo. Ele me dizia que esse comportamento era para encobrir os defeitos. Eu compreendia a maneira
possessiva de papai agir em relação a mim. Ele perdeu mamãe quando
eu estava com apenas dez anos de idade. Criou a Pedro e a mim sozinho, sem nunca pensar em outro casamento. Fazia de minha vida o
centro da sua. Papai tinha verdadeira adoração por mim. Minhas amigas brincavam dizendo que para papai o homem perfeito para ser meu
marido teria que ser um clone seu. Como era impossível, eu estaria
fadada a morrer solteira. Mas, nunca alguém havia despertado meu
interesse tão profundamente como José havia feito. Talvez pelo enigma que pairava sobre sua cabeça ou pela maneira franca de expor
seus pensamentos. Pensando nisso, disse a papai que gostaria de ir
para a fazenda para me recuperar do imprevisto pelo qual havia passado. Já que estava de licença do trabalho por dois meses.
Na fazenda me sentia uma verdadeira rainha. Estava sempre
rodeada de pessoas que, realmente, queriam me agradar. Muitas vezes, Antônia surgia do nada me trazendo uma bandeja de frutas colhidas na hora. Depois de fazer alguns elogios, servia as frutas fatiadas.
Entre a timidez e um jeitinho de se expressar tão peculiar todo seu,
dizia que era um prazer trabalhar para mim. Com olhar zombeteiro,
como se troçasse de mim, com um sorriso mal formado no canto da
boca, disse, naquela tarde: – Doutora Sheila, eu não sei se percebeu,
mas quando você está na fazenda os peões ficam alvoroçados. Procuram tomar banho mais cedo e ficam alegremente brincando até tarde.
Pedro disse que sua presença faz com que os peões produzam mais
no campo. Posso completar que a fazenda, como um todo, ganha
muito mais vida quando você está aqui. Até as flores parecem que
exalam mais perfume. – Caso não a conhecesse como a conheço, Antônia, eu diria que você está querendo um aumento de salário. – En-
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gano seu patroa, gostamos de você porque é uma pessoa muito amável e de fácil relacionamento. - Pedro, por sua vez, fazia questão de se
desdobrar em gentilezas. Oferecia-me companhia para uma cavalgada
ou passeios pelos bosques. Quando não, me levava para vistoriar a
fazenda. Essa tarefa nos tomava o dia todo. Fazíamos parte da inspeção em cavalos e o restante em picape com tração nas quatro rodas.
Muitas vezes tirávamos algumas horas para ficarmos deitados nos
prados, relembrando nossa infância. Nesses momentos, Pedro se tornava o menino que conviveu comigo toda a minha vida como irmão.
Esquecia-se de sua função na fazenda e me tratava de igual para igual.
Por que longe dos empregados ele tinha uma liberdade muito grande
para comigo. Eu adorava essas fugas de Pedro, porque ele se lembrava de mamãe muito mais do que eu. Ficávamos horas recordando as
coisas boas que mamãe nos fazia e nos ensinava. As surpresas criadas
por mamãe para nos deixar felizes e nos divertir. Nessas horas Pedro
se tornava verdadeiramente meu amado irmão, sem barreiras, sem
cobranças e sobre tudo com muito amor.
Com Marisa tudo era diferente. Ela era a ajudante de Antônia
na cozinha. Chegava logo pela manhã e vinha escovar meus cabelos,
gastando minutos massageando-os. Dizia que eu tinha os cabelos de
uma princesa de contos de fada. Uma vez ela me perguntou: – Doutora, você é bonita e rica. Como é ter essas qualidades numa só pessoa?
Você se sente especial? Sente com se fosse filha de algum deus da
mitologia? Eu gostaria de saber o que se passa na cabeça de pessoas
como você. – Surpresa com sua própria observação, ela abaixou a
cabeça envergonhada e ainda demonstrando timidez, sorriu para mim:
– Só o fato de poder ficar ao seu lado, já me deixa muito feliz,
doutora. Esse nosso contato me faz sentir mais bonita e especial.
A única pessoa que eu percebia que não se sentia muito á
vontade quando eu estava por perto, era José. Antes do “acidente”,
se comportava com altivez em minha presença. Era como se o mundo
lhe pertencesse, apesar de sua amnésia. Agora tentava me evitar.
Procurava se manter distante de mim sempre com alguma desculpa
nada plausível. Eu estava na fazenda há dez dias e José não havia falado comigo, a não ser breves palavras como bom dia ou boa tarde.
Muito intrigada perguntei á Antônia o quê estava acontecendo com
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José. Disse que depois do período que ele passou comigo no hospital,
algo havia mudado. Ele tinha deixado de jogar xadrez com Pedro e
andava de mau humor. Cumpria suas obrigações com esmero, mas
todos percebiam que ele andava chateado por algum motivo. À noitinha mandei chamá-lo à biblioteca para falar comigo.
Naquele momento, a escuridão descia deitando sombras cor
de alfazema sobre a paisagem da fazenda. A lua surgia redonda e amarela sobre as montanhas, iluminando palidamente o campo como se
fosse madrugada. Um tom prateado no lugar do dourado da manhã
aparecia por entre as árvores do jardim. As estrelas cobriam o céu
pontilhando cada espaço da imensidão, nos dando a impressão de
uma gigantesca colcha de pedrarias. Prestando atenção pude ver alguns pontos luminosos riscando o horizonte. Eram as famosas estrelas
cadentes. Um dia contarei qual foi o especial pedido que eu fiz, bem...
Os pomares viçosos, carregados de frutos suculentos, exalavam um
olor instigante. A campina, cheia de flores silvestres, estava coberta de
cores variadas. As terras, com um verde novo, pareciam ilustrações de
contos de fadas. Agora o silêncio era total na fazenda. Só alguns sons
chegavam das colônias, como risos entrecortados pelo vento, frases
soltas ou algum cachorro ladrando distante. Eu admirava perdidamente a lua em seu esplendor, embebida em meus pensamentos. Ouvi
uma leve batida na porta e José entrou na biblioteca, sem pedir licença. Aproximou de mim com a cabeça erguida, muito impessoal, trazendo nas faces um semblante distante ou de indiferença. Disse bastante sério, me olhando direto nos olhos: – Mandou-me chamar, doutora Sheila? – Minha surpresa foi tão grande por suas palavras que
num ímpeto incontido lancei a cabeça para trás demonstrando fraqueza. Ainda com o rosto avermelhado, me esforçando para não demonstrar meu estado de espírito, sorri: – Sim, senhor José, mandei
chamá-lo. – Suas sobrancelhas se alojaram em uma linha de preocupação acima de seus angustiados olhos dourados. Olhou fixamente em
algum ponto em minha testa e me perguntou. – Por que está me tratando por senhor? – Pela mesma razão pela qual você está me chamando de doutora.
José abaixou a cabeça por alguns instantes, perdido em suas
frustrações. Levantou-a lentamente, estudando as palavras que poderia usar. Com olhar impenetrável, escuro como a noite, demonstrando

36

Ester Machado Endo

algum tipo de mágoa ou revolta, raspou a garganta: – Eu tenho por
obrigação tratá-la por doutora, por que... – Por que você está chateado comigo por algum motivo, não é senhor José? Posso saber o que
está acontecendo? – Eu poderia dizer o que não está acontecendo,
mas seria muito complicado! – Não subestime minha inteligência José,
porque posso surpreendê-lo. Portanto, diga o que tem a dizer. – Passando as mãos pelo rosto ainda com ar de desagrado, disse, muito
sério: – Desculpe, mas só estou muito cansado. Talvez não tenha razão
para me queixar, todavia não posso continuar como estou. Preciso
saber quem sou. Onde está minha família, porque sei que alguém está
sofrendo por mim. – O que posso fazer para ajudá-lo? – José voltou
rapidamente em minha direção, como se tivesse se surpreendido com
minha pergunta. Com os lábios semicerrados provocando uma covinha
na face direita, passou as mãos nos cabelos castanhos claros que estavam despenteados e me respondeu, frustrado: – Você já está me ajudando me deixando ficar um... Estranho que você não gosta de tê-lo
por perto. – Oh! Agora percebo que todo esse estresse tem a ver comigo! O que fiz para deixá-lo tão magoado? Pode ser franco comigo,
José. Seja qual for o problema, vou entendê-lo. – José andou alguns
metros até á porta. Permaneceu por alguns minutos de costas para
mim. Lançou a vista para os gramados e arbustos cobertos pela sombra da noite, preferindo não encontrar os meus olhos azuis que o fitavam por entre as pálpebras semicerradas. De repente virou em minha
direção e olhou demoradamente para mim com olhar penetrante.
Dava para perceber que seus pensamentos o martirizavam pela introspecção de seu olhar. Como um garoto que investe contra seu adversário, retornou em minha direção. Esse gesto me levou a afastar
um pouco do local em que me encontrava, por precaução. Com o
semblante totalmente fechado, porque tinha entre as sobrancelhas
linhas que expressavam sua dor, se justificou: – O que estou sentindo
no momento não é da sua conta, doutora Sheila. Diz respeito somente
a mim. – Talvez arrependido por sua agressão, me olhou com um leve
sorriso nos lábios, que mais se expressava pelos lindos olhos dourados. Com a cabeça inclinada um pouco para baixo, ele estudou minha
expressão reservada. Suas faces relaxaram e com os olhos brilhando,
disse zombeteiramente: – Estou usando a mesma frase que você usou
várias vezes para comigo, se lembra? – Não José. Engana-se quando
diz que não é de minha conta, porque sei que estou envolvida também. Tudo aconteceu no período em que você ficou comigo no hospi-

37

A Fazenda

tal, não foi? O que deu errado? – José passou a ponta do dedo indicador da mão esquerda sobre a testa retirando uma gotícula de suor que
escorria, secando-a na lateral da calça. Inclinou um pouco a cabeça
para frente a fim de enfrentar o meu olhar, já que ele era mais alto do
que eu. O tom mel dourado de seus olhos tinha uma aparência aveludada e parecia haver sempre algo vagamente acariciante na maneira
como ele me olhava. Franziu a testa levemente, disse com laivo de
indecisão na voz. – Tudo deu errado, senhorita Sheila. Você não pode
imaginar o quanto! – Os olhos dele se estreitaram ligeiramente em
agonia, apesar do brilho que ainda permanecia. – Depois que retornei
do hospital, Pedro deixou de ser meu amigo. Aliás, meu único amigo.
Quase não fala comigo e quando fala é bastante agressivo. Chegou a
me criticar dizendo que mudei meu comportamento depois que fiz
amizade com a filha do patrão. Aconselhou... A me afastar de você,
por que... – José parou de falar abruptamente como se algo o incomodasse. Levantou da cadeira agilmente e coçando a fronte com o
punho da mão esquerda, como se espancasse um mau pensamento,
disse muito nervoso: – Posso ir senhorita? Penso que já esclareci o que
queria saber. – Ao contrário José. Estou mais confusa agora do que
antes. Quero saber, qual foi o conselho de Pedro? – Ele aconselhou a
me afastar de você, porque não tenho nenhuma chance de ter um
relacionamento mais profundo. – Meu Deus! Percebo que há uma
disputa entre vocês para ver quem vai ganhar minha atenção. Isso é
horrível até de se pensar, José! Não sou uma mercadoria em leilão,
que podem dar lances até obter-se um vencedor!
A linha da boca de José se tornou sombriamente reta. Ele tentava ocultar a frustração e o aborrecimento pelos quais passava. Muito sem jeito, aproximou cabisbaixo e lutava para que sua voz se tornasse mais amena. – Quero me desculpar por ter comentado esse
assunto com você. Eu não deveria ter mencionado tal problema, mas
estou ficando sem opção. É o tal negócio “se eu correr o bicho pega,
se ficar o bicho come”. Calando-me estou consentindo com a versão
de Pedro. Passando para você o meu problema, corro o risco de ser
“deletado” de sua possível lista de amigos. Além do mais, Pedro tem
razão quando me diz que não sou o mesmo depois que voltei da cidade. Eu era uma pessoa sem passado, mas estava me adaptando àquela
situação. Agora estou totalmente perdido, sem passado e sem futuro.
Mesmo por que, percebo que não poderei continuar na fazenda. Co-
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mo eu diria: “A fazenda é pequena para nós dois”. Um precisará deixála e não restam dúvidas quanto a isso, que serei eu. Por que percebo
que estou tumultuando a vida de Pedro. – Os músculos dos lábios de
José sobressaíam em cristas duras tornando seu semblante obscuro.
Tentando acalmá-lo tomei suas mãos. – Quero que entenda Pedro. Sua
vida era segura aqui na fazenda, sem ter um rival à altura. Agora ele se
vê ameaçado por você em todos os sentidos. Pedro percebeu que
você é uma pessoa especial. É inteligente, desinibido, ao contrário
dele que é muito tímido. Além de ter invadido seu território ameaçando seu emprego.
Naquela noite me deitei, mas não conseguia relaxar. Fiquei
entre o dormir e o acordar, num sono pontilhado de imagens e fantasias que não chegavam a serem propriamente sonhos. Despertei do
torpor no escuro, e olhei para a parede de vidro de meu quarto que
dava para a varanda. A luz da lua iluminava as nuvens do lado de fora
do vidro. À medida que meus olhos se adaptavam, pude ver o brilho
difuso destacando o topo das árvores e cintilando em um pequeno
trecho do grande lago próximo da casa. Olhei para a luz prateada,
esperando que meus olhos ficassem pesados, mas eu estava muito
apreensiva com o sofrimento de José e não conseguia relaxar. Eu tinha certeza que alguém realmente sofria com sua ausência. Talvez
uma esposa ou mãe, enfim, uma família. Fiquei por horas girando na
cama. Muito cansada, deixei o quarto e fui para a cadeira de balanço
na varanda. Eram cinco horas da manhã. O sol já despontava e derramava seus raios pelos campos como um líquido dourado. O calor da
manhã era suavizado pela brisa que vinha do grande lago. Trazia consigo o cheiro do capim gordura e das flores silvestres que inundavam o
campo à volta da casa. No céu, nuvens brancas e flocosas avançavam
serenamente em direção das montanhas. Nas árvores os pássaros
expressavam alegria de uma manhã primaveril. Ouvi passos e me virei
para ver quem se aproximava. José sorriu para mim e abaixou a cabeça, encabulado. Depois fixou suas pupilas em meu rosto e durante
algum tempo seu olhar sombrio me perfurou. Mais relaxado, disse
quase num sussurro: – Trouxe uma xícara de café para você. Como
sempre, achei que precisava de um bom café, para se sentir aconchegada! – Continuo com a ideia fixa de que você é o meu anjo da guarda.
– Mesmo assim não deveria abusar da sorte, senhorita, porque nem
sempre vou estar por perto. – Isso é um alerta ou um comunicado? –
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Se eu tivesse para onde ir seria um comunicado, mas estou perdido
nas entrelinhas da vida... – José parou de falar e passou os dedos nos
cabelos várias vezes. Franziu a testa, trincando os dentes e acrescentou: – Qualquer direção que eu tomar, nesse exato momento, não me
levará a lugar algum. – Vendo a tristeza estampada em seu rosto não
pude deixar de sentir uma grande inquietação e sem ponderar, perguntei: – José, já pensou em procurar um médico? – Ele soltou um
suspiro, alto o suficiente para que eu ouvisse. Saiu da paralisia e seu
rosto virou cheio de expectativa para mim. – Esse pensamento me é
constante, mas na realidade não tenho como fazer um tratamento. Ou
melhor, não tenho como arcar com as despesas do tratamento. – Vou
lhe fazer uma proposta, ok? – Com olhar maroto e um leve sorriso
demarcado nos lábios que transparecia através dos olhos, disse: – Não
sendo indecente... Tudo bem. – Voltei meu olhar duro para seu rosto o
que deixou claro que eu estava falando serio, além de meu humor
mais sombrio, as palavras saíram mais ásperas do que pretendia. – Ok!
Vou marcar uma consulta para você com um especialista, amigo meu.
Se papai permitir, você poderá ficar em casa até terminar o tratamento. Assim resolverá o seu problema e o de Pedro. – José aproximou de
mim e, como uma mãe que acaricia o filho por ter dito algo inusitado,
passou a mão em minha cabeça, afagando-a. Deu uma gargalhada
estridente jogando a cabeça para trás. – Qual é a graça? – Seu sorriso
foi sombreado por uma leve tristeza, expressa pela tensão nas faces.
Levantou a cabeça e me olhou de frente, porque havia se sentado ao
meu lado. – Você pensa que me tirando daqui... – José gesticulou abrangendo toda a vista da fazenda com as árvores recortadas contra o
céu e continuou. – Vai resolver o problema do Pedro, engano seu. O
que incomoda Pedro não é minha estadia na fazenda, mas sim o fato
de eu estar ao seu lado. – Fique tranquilo José, preocupe-se com sua
saúde que com Pedro preocupo-me eu. – Demonstrando uma rigidez
nas faces e um leve franzir na testa que demonstrava dúvidas perguntou: – Por que quer fazer isso por mim? – Por que você é o meu anjo
da guarda, já se esqueceu? Por que você me salvou da morte e de...
Bem, por que gosto de você. Como homem é uma excelente companhia. Sinto-me segura ao seu lado. Quer mais? – O que eu teria para lhe
oferecer em troca, doutora? – Nesse momento, senti que José não
passava de um homem medíocre como outro qualquer. Cheio de preconceitos como todos os demais. Pensava que meus atos tinham uma
segunda intenção.
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– Não estou pedindo nenhuma recompensa, José. Não confunda as coisas, por favor. Pensei que fosse mais inteligente ou criativo do que isso! Estou propondo ajudar, porque sei que está sofrendo e
penso que sua família também. O objetivo principal é que se lembre de
sua vida anterior. Mas... Nada mais do que isso e não precisa se estressar com conjeturas vagas de sua imaginação fértil, ok?
Por que está tão inseguro ultimamente? Você era tão altivo,
tão senhor de si. – Nesse momento percebi que algo realmente o incomodava. José se levantou da mureta num impulso, passou as mãos
pelas calças de brim caqui, para tirar o excesso de poeira que havia
aderido ao tecido. Colocou-se de frente para mim, com a voz trêmula,
ainda passando as mãos uma na outra para limpá-las, disse: – Quer
mesmo saber? – Quando ele falou havia um tom amargo em sua voz e
percebi que ele se esforçava para se manter calmo. – Pois bem. Toda
vez que está por perto, você muda minha vida. Eu esqueço que não
tenho memória, que não tenho bens, que não tenho família. Mas,
acabo ficando apreensivo quando você entra no carro e atravessa o
portão principal. Fico absolutamente sozinho! Todos olham para mim
e desviam o olhar. Ninguém tem coragem de comentar nada comigo,
porque sou amigo da dona da fazenda, porém em pensamento me
acusam, por ser apenas o intruso. Até Antônia que de certa maneira
tinha um carinho especial por mim, agora é bem impessoal. Por que,
todos percebem que Pedro está sofrendo e o único culpado sou eu. –
Ele pronunciou a ultima frase como se a soletrasse lentamente. Percebi o quanto essa situação o machucava. Com um sorriso fraco no rosto
o encarei. – José, eu estou pensando seriamente em voltar para casa,
ainda hoje. Começo a me cansar da fazenda. Das pessoas bisbilhotando á nossa volta. Vamos combinar... Logo depois do almoço vamos
para casa. Tomando o café, vou conversar com Pedro sobre a nossa
situação. Prepara sua mala, porque você vai me acompanhar. Mas,
antes quero passar na delegacia e pedir uma declaração para o delegado Juarez, comunicando a quem interessar que você foi assaltado e
está sem documentos. – Isso é bom. Com tudo que está acontecendo
Pedro não iria me emprestar seus documentos outra vez. – Com certeza!
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Capítulo III
Nos primeiros dias de tratamento José estava bastante animado e transmitia euforia até em seus mínimos gestos. Porém, conforme os dias passavam começou a ficar agitado. Na última bateria de
exames aguardando os resultados na sala de espera, com os punhos
cerrados, as veias pulsando forte nas têmporas e o maxilar travado,
disse-me com lágrimas nos olhos: – Não sei o que fazer! Estou cansado
de passar por essa situação tantas vezes sem ter um resultado positivo. Talvez nunca mais eu venha descobrir quem sou. Caso isso aconteça, o que será de mim? Não poderei ficar em sua casa pelo resto de
minha vida, e muito menos voltar á fazenda. Pergunto, que trabalho
eu poderia fazer, já que não sei qual é a minha formação acadêmica.
Não vejo saída para minha vida que no momento está obscura e sem
futuro. É como se o mundo tivesse se fechado sobre mim. Sinto-me
impotente, incapaz, num verdadeiro beco sem saída. – Olhando fixamente para suas faces, tentei acalmá-lo: – Não pense assim, José. Você
tem amigos, papai, eu e... Por que não, Pedro!
Nessa tarde eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansada
e mal-humorada, porque havia perdido um paciente. Eram seis horas,
exatamente na brecha do dia em que meus fantasmas se erguem das
profundezas de meu ser e vêm me assombrar. É o momento em que
sinto uma ausência muito grande de uma companhia feminina ao meu
lado. Para trocar ideias, expor meus anseios, minhas expectativas,
enfim meus sonhos. Nesse momento sinto muita falta de mamãe.
Tento, desesperadamente, me lembrar de algo que tenha me ocorrido
ás seis horas da tarde. É absoluta minha certeza de que alguma coisa
muito ruim me aconteceu nesse horário. Sinto como se algo estivesse
sendo arrancado de mim. É o total esvaziamento de minha existência
humana que se aflora, me tornando exposta, nua, vazia e vulnerável.
Esse estado de espírito me deixa totalmente emotiva, incapaz de controlar minhas emoções. Até o sorriso de uma criança me leva ás lágrimas.
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Nesse exato momento eu passava em frente á porta do quarto de José e pude ouvi-lo chorando. Primeiro dei uma batida na porta e
aguardei. Em seguida mais duas e entrei. José estava sentado na lateral da cama com o rosto apoiado nas mãos. Aquele homem tão altivo,
tão senhor de si, agora me parecia uma sombra mal projetada na parede de sua existência. Quando notou minha presença levantou a
cabeça secando as lágrimas na manga da camisa branca que usava.
Percebia-se que estivera chorando por algum tempo, porque tinha os
olhos vermelhos e inchados. Corri até ele e ajoelhada à sua frente
perguntei apreensiva: – O que houve? Posso ajudá-lo? – José se levantou da cama impaciente, foi até a mesinha de cabeceira e apanhou a
caixa de lenços de papel e, retornou para o lugar anterior. Olhou para
mim com olhar tristonho, com expressão de desconsolo nas faces,
enquanto assuava o nariz. Tentou sorrir, mas soluçava. – Desculpe
Sheila, penso que no momento não sou boa companhia. Poderia voltar
mais tarde? – Não! Você está precisando de apoio, de um ombro amigo. Não vou deixá-lo sozinho. – José deu um longo suspiro, fechou os
olhos e meneou a cabeça por vezes numa negativa. Cansado se calou,
permanecendo em silêncio com os olhos fechados.
Aproximei da cama e envolvi sua cabeça com meus braços,
trazendo-a para junto de mim. Á princípio José ficou tenso, chegando
a resistir ao meu afago. Pois estava na eminência de enfrentar algo
novo que o assustava. Baixou os olhos para as mãos e depois, me fitou
como se tentasse ler meus pensamentos. Abaixou a cabeça outra vez
e seus longos cílios ocultaram os olhos rasos de lágrimas, que naquele
momento estavam esverdeados. Abraçou-me e soltou um suspiro
profundo: – Não sei o que seria de mim sem você, Sheila. A única razão
pela qual ainda não cheguei à loucura é por sua causa. Você não tem
noção do quanto a amo! Sou louco por você desde o primeiro dia que
a vi. – José começou a me beijar afoitamente e me puxou para perto
de si. Agora me beijava com urgência e seus lábios eram ágeis e sem
pensar me deixei envolver. Meu coração já estava acelerado, palpitava
descontroladamente. Depois de vários minutos de beijos e carinhos,
José, muito tenso, me empurrou de maneira ríspida. – Desculpe, mas
não devo e não posso. – O que houve para ser tão ríspido para comigo? – Não posso fazer isso com você, Sheila. Apesar de saber que vou
me arrepender amargamente, mas no momento não devemos nos
envolver.
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Examinei sua expressão por um longo minuto e toquei seu
rosto de leve com a ponta dos dedos. Pedi em voz baixa e melodiosa,
experimentando minha nova arma, a sedução: – Por favor, querido!
Não faça isso comigo. Preciso de você. – Ele ergueu uma sobrancelha
para mim e não resistiu meu olhar. Seus braços me envolveram novamente e quando percebi seus lábios estavam em minha orelha, nos
meus lábios e em meu pescoço. De rente seus lábios eram mais lentos
e toda urgência se fora. Seu olhar era convincente quando me fixou. –
Você é a criatura mais perigosa que já conheci Sheila. Pare e reflita!
Caso daqui alguns dias eu venha me lembrar de meu passado e descubro que sou casado. Que tenho uma família esperando por mim. Eu
não iria suportar isso. E nós como ficaríamos? Principalmente você.
Não quero que passe por uma experiência desse tipo. Seria cruel demais para nós dois. – Não vou pensar em seu passado José, mas quero
viver o meu futuro com você. – Não. Você não quer. Está agindo por
piedade. Somente está com pena de mim. Você, moça rica, culta, inteligente, médica, o que poderá esperar de mim uma pessoa sem passado, e o pior, sem futuro? No momento não preciso da piedade de ninguém, somente de solução para minha vida. Por que se não me lembrar de meu passado sei que não terei um futuro. Não posso viver da
bondade dos outros, por tempo indeterminado. Isso não serve para
mim, Sheila. Desculpe, mas não posso!
José pegou a malha cinza com listras pretas que se achava
sobre o braço da poltrona, próxima á cama. Jogou-a no ombro, segurando-a com a mão esquerda. Parou junto á porta do quarto de cabeça
baixa. Era a própria desolação em pessoa. Voltou em minha direção e
olhou para mim demoradamente, como se quisesse dizer alguma coisa. Seu olhar dourado expressava dúvida e dor ao mesmo tempo.
Olhou para o chão, passou a mão pelo queixo e em passos lentos,
deixou o quarto sem me dizer para onde iria ou quando voltaria.
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Capítulo IV
Papai se aproximou da porta, entreabrindo-a colocou a cabeça para dentro da sala, apoiando as mãos no batente. Num tom de voz
incomum, com uma pontinha de ironia maldosa na voz, disse: – Pare
com isso, Sheila! Você já fez tudo o que pôde, agora, só nos resta esperar que a polícia o encontre. Pense bem, ele não é nenhuma criança.
É bem crescido, maior de idade e... – Sem memória e sem documentos, não papai? Pense um pouco. Caso a polícia o pegue e ele não puder responder suas perguntas, vão pensar que está drogado ou se
negando a dar informações. Ele poderá ser agredido pelos policiais,
além de ser jogado em uma cela com dezenas de bandidos. Por outro
lado, se estiver perdido em algum lugar da cidade, poderá ser morto
pelos assaltantes. Dinheiro ele não tem, mas tem “pinta” de ser milionário. Vou ligar, novamente para o Álvaro para saber se eles têm novidades.
Eram duas horas da manhã e o silêncio machucava meus ouvidos. Havia me recostado no sofá, com os olhos fechados. As imagens
vinham ate mim num desfilar irreal. Podia visualizar José vindo em
minha direção com um largo sorriso nos lábios, erguendo a mão para
tocar meu rosto... O telefone tocou e uma leve crispação de ansiedade
passou pelo meu espírito. No segundo toque já o havia atendido. –
Pelo jeito você estava acordada. – Não consigo pensar em mais nada
Álvaro, a não ser em José perambulando pela cidade. – É sobre isso
que quero falar. Recebi um comunicado da delegacia de Osasco, nos
avisando que encontraram um rapaz num hospital da periferia, com a
descrição de José. Temos que ir até lá Sheila, para fazermos o reconhecimento. – Como ele está? – Ainda não sabemos se é José, mas o
rapaz está hospitalizado em estado crítico. – O que houve com ele,
Álvaro? Está muito machucado? Fale, eu suplico! – Por favor, Sheila! Se
pensar em agir dessa maneira, aconselho-a a não ir conosco. – Meus
olhos se estreitaram com uma emoção que eu não conseguia entender. Talvez raiva, preocupação ou revolta contra Álvaro que não entendia meus sentimentos. – Você se esqueceu de que sou médica,
Álvaro? – Obviamente que não. Mas você nunca esteve apaixonada
pelo paciente como está agora. Você não tem limites quando se trata
de José, Sheila. Já percebeu isso? É muito ruim quando a pessoa se
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doa demais... Você pode vir a sofrer mais tarde. – Pare com isso Álvaro. Até parece papai falando!
Álvaro empurrou a porta giratória do hospital para eu passar e
me aguardou pacientemente do outro lado. Trazia nas faces tensas a
expressão do homem que, apesar de estar acostumado diuturnamente com cenas dantescas, se preocupava comigo. Do outro lado da
porta um pouco curvado, sinal de preocupação, ele colocou meu braço em volta do seu. Quebrando o silêncio com a voz embolada quase
num sussurro, disse: – Quero que se comporte como sua médica, Sheila. O delegado não queria permitir que você entrasse, mas eu disse
que ele era seu paciente. Portanto, nada de histerismo, ok? – A porta a
seguir dava para um salão com dezenas de camas paralelas umas as
outras. Álvaro abriu-a o suficiente para ter uma visão global do local.
Colocou a cabeça entre o batente e a porta e olhou para dentro da
enfermaria. Balançou a cabeça amenamente e cabisbaixo comentou
comigo: – Isso é apenas a triste realidade do descaso das autoridades
competentes, Sheila. Está muito aquém dos hospitais que frequenta e
onde trabalha. Vá com muita calma, ok? – O policial que nos acompanhava apontou para a segunda cama e nos disse, com expressão de
desânimo: – É aquele que está na penúltima cama da fileira da direita.
Vou esperar por vocês do lado de fora da enfermaria. – Deixou-nos
plantados na entrada e saiu cabisbaixo. Havia tensão nas faces de
Álvaro e tentando amenizar o clima me tranquilizando, disse com voz
meiga: – Vá! Espero por você aqui na entrada.
Aproximei da cama lentamente com medo do que poderia encontrar. Sentia a adrenalina aumentando, me causando uma sensação
de cansaço. Podia sentir o sangue pulsando nas veias do pescoço e
minha boca estava amarga. Baixei o olhar para a cama quase imunda.
Voltei a fixá-lo no miserável amontoado de leitos, onde aqueles mortais jaziam quase inertes. Próxima á lateral da cama levantei vagarosamente o lençol que cobria parte do rosto da pessoa. Tive um arrepio
que percorreu todo meu corpo. Ela estava quase irreconhecível. Grande porção de sua cabeça estava coberta por um tampão. Seu olho
esquerdo estava totalmente intumescido. Suas faces inchadas e cheias
de hematomas. Nos lábios imensas fissuras com sangue coagulado.
Sua pulsação estava alterada e ele permanecia em estado de coma.
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Alguém empurrou a porta e entrou. Numa voz estridente, inadequada para o ambiente, disse sorrindo: – Sou doutor Carlos, o
médico que o atendeu quando chegou. – Alguém sabe o que aconteceu doutor? – Pela informação passada pelos policiais, dá-nos a impressão que ele foi assaltado. O encontraram caído na sarjeta, sem
carteira e sem documentos. – Nesse momento, Álvaro me fitou com
olhar inexpressivo e fez um gesto para eu me calar. Eu disse praticamente para mim mesma, numa voz inexpressiva, quase num sussurro:
– Só vamos saber da verdade quando ele acordar. – Isso se ele acordar
doutora. Porque desde que chegou não houve alteração alguma, aliás,
acho que piorou. – Quando ele deu entrada doutor Carlos? – Ontem ás
cinco horas da tarde, mas pelo jeito permaneceu algum tempo sem
atendimento. O inchaço já tomava conta de seu corpo.
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Capítulo V
– Venha depressa doutora, Sheila! O paciente do apartamento
trezentos e dezenove está acordando. – Empurrei a porta do quarto
com certa violência e entrei. Não conseguia respirar direito. A pressão
no peito e a ansiedade fustigavam meu emocional. Inclinei-me para
frente por alguns segundos para recuperar o fôlego. Duas enfermeiras
o seguravam pelos braços e ele estava sentado na cama com a cabeça
baixa. Perguntei bastante agitada numa voz de comando: – Pode me
ouvir? Olhe para mim. – Aguardei em silêncio. – Sabe quem sou? – Ele
virou a cabeça lentamente para me olhar e permaneceu algum tempo
tentando fixar sua visão em meu rosto. Encarou-me por um momento
franzindo a testa, como se não soubesse quem eu era ou onde estava.
Depois de alguns segundos sorriu amenamente, apenas mostrando
levemente os dentes. – Oi! – Qual é o seu o nome? – Sou Michael Bernardinne e você? – Sou sua médica, doutora Sheila. Sabe onde está? –
Não tenho a mínima ideia, mas já que você é minha médica, presumo
estar num hospital. Acertei?
– Sim, acertou. Lembra-se do que aconteceu com você ontem? – Sim, lógico que me lembro! Eu estava... – O rapaz fez uma longa pausa e olhou para mim surpreso. Suas faces haviam se transformado, com olhar de súplica, me fitou. – Sim, você estava... – Seu rosto
se transformou e a expressão era tão arrasadora que eu me inclinei
para ele automaticamente com a mão estendida. Num gesto de desespero começou a gritar, massageando as frontes: – Faça alguma
coisa, doutora! Está doendo muito, por favor, não estou aguentando a
dor! Ajude-me pelo amor de Deus! – Segundos depois ele havia perdido a consciência.
Eram seis horas da tarde, me aproximei da cama, mas José ainda dormia. Abaixei-me ao seu lado e toquei seu ombro. – Você pode
me ouvir? – Talvez o toque fora desconfortável para ele, porque despertou imediatamente de seu sono. Abriu os olhos fixando-os em
minha direção com olhar vago, num misto de afirmação e indecisão. A
princípio muito sério, depois como se sua mente houvesse clareado
esboçou um leve sorriso. – Oi, Sheila! Você está com aspecto de muito
cansada! O que houve! Trabalhou muito hoje? – José segurou minha
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mão direita e a passou em seu rosto, beijando-a. – Como está se sentindo? Você se lembra de seu nome? – Simplesmente me encarou franzindo o sobrolho, não em sinal de aborrecimento, mas de interrogação
ou curiosidade. – Por que está me perguntando isso? Lógico que me
lembro! Chamo-me José. Mas não pergunte pelo sobrenome. Lamento, mas não saberia dizer por que não me lembro. – O tom de voz dele
se desculpava dolorosamente, pelo esquecimento. – Ontem você teve
um vislumbre de seu passado. – Como foi? Eu disse alguma coisa que
poderá nos ajudar? – O nome de Michael Bernardinne significa alguma
coisa para você? – Ele processou a informação por um momento em
silêncio e aguardou. Revirou os olhos e como se vasculhasse sua memória ou o que restou dela, ficou pensativo. Com dúvidas estampadas
pelo rosto no franzir da testa, seus olhos de topázio me focalizaram
com curiosidade. – Que eu lembre... Não, por quê? – Ontem você me
disse que se chamava Michael Bernardinne. Em seguida teve uma crise
de cefaleia e perdeu os sentidos, acordando agora. Procurei na lista
telefônica o nome que você me deu. Existem seis pessoas, pela minha
pesquisa, com o mesmo nome. Vou pedir para papai me trazer o Laptop. Quero fazer uma busca pela Internet, sobre pessoas desaparecidas com o nome de Michael Bernardinne. Também liguei para o Álvaro, dando o nome mencionado por você. Quem sabe agora possamos
desvendar o mistério que o envolve.
Naquela noite não consegui dormir. As cenas chegavam até
mim embotando minha mente cansada de um dia agitado, sem grandes soluções. Um sentimento de incapacidade me envolvia, me deixando com a sensação de inutilidade. Além de me sentir ansiosa pelo
que poderia vir acontecer, caso José recobrasse a memória. Havia
ligado para as pessoas, cujos telefones estavam em nome de Michael
Bernardinne, mas sempre tinha um segundo sobrenome. Todos estavam bem e não havia ninguém desaparecido. Encontrei na Internet
várias pessoas desaparecidas com nome de Michael Bernardinne.
Mandei via correio eletrônico foto de José para a maioria das famílias
que tinham pessoas desaparecidas. Todas pediram uma entrevista
com ele, para tirarem dúvidas. Marcamos para o domingo seguinte á
tarde em casa. Quando entrei na sala em que José se encontrava,
pude perceber como ele estava sendo afetado com os acontecimentos do momento. Aproximei e com voz terna tentei ajudá-lo. José
ergueu a cabeça e as sobrancelhas se arquearam de forma interrogati-
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va, formando uma rusga na testa lisa. A expressão de seus olhos,
quando me examinou, foi séria e sincera, cheia de amargura. Suspirou,
arqueou os ombros e as costas para trás e girou o pescoço numa manobra de alongamento. Em seguida estendeu a mão para mim segurando a minha. Eu esperei pacientemente sua reação. – Tenho a impressão que estou numa dimensão de minha vida em que deixei de
viver, mas não estou completamente morto. Dá a nítida certeza que
estou num limbo, sendo espectador de minha própria ruína. Quero
agir, contudo há uma barreira entre mim e a realidade. Como se todas
as portas fossem fechadas ao mesmo tempo, me deixando preso numa armadilha sem saída. Sinto que o ar está ficando rarefeito, porque
meu cérebro já não consegue analisar os fatos com clareza, mas minha
consciência me acusa que devo continuar. Contudo, o que mais me dói
é a sensação de incapacidade que me envolve. – Apertei os lábios por
um momento, escondendo minha emoção, e olhei para minhas mãos,
sem conseguir sustentar seu olhar. Apenas o abracei sem nada me
ocorrer no momento para ajudá-lo. Aos poucos todos chegaram, ou
melhor, menos uma senhora e ficaram circulando pela sala de visitas.
A sala ressoava como uma verdadeira Babel de vozes. Ouvia-se pessoas falando em vários idiomas. Olhavam uns para os outros ansiosos,
com leves sorrisos nos lábios. Provavelmente se perguntando quem
teria a sorte de reunir a família novamente. Demonstravam nervosismo e impaciência mesmo nos simples gestos como se sentar. José
desceu a escadaria praticamente correndo, saltando os degraus de
dois em dois. Parou à porta, apoiou as mãos no batente e olhou para
dentro. Até ele entrar na sala era um só burburinho de “mil” vozes
falando ao mesmo tempo. Assim que José chegou, todos os presentes
se calaram de uma só vez, como se um interruptor fora desligado.
Todos se voltaram para ele e o encaravam com um ponto de interrogação visível em suas faces. José olhou um por um, fixando demoradamente seu olhar nas faces curiosas, como se quisesse ler seus pensamentos. Abaixou a cabeça por alguns segundos demonstrando decepção. Uma tristeza visível invadiu sua fisionomia em lugar da expectativa de apouco. Foi preciso uma coragem tremenda para continuar
em sua busca incerta. Abriu um sorriso vago, quase forçado e levantou
a cabeça num ímpeto. O sorriso suavizou sua fisionomia, mas percebia-se sua indecisão quando falou: – Pelo jeito vou continuar sem saber
quem sou. Ninguém me reconheceu como parte da família. Ou sou
muito azarado ou quem sabe, não sou bem-vindo ao lar. Por que todas
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as famílias com um Michael desaparecido estão presentes. – Ouviu-se
um murmurar geral de decepção nas vozes das pessoas. Procurei não
olhar para sua fisionomia, com medo de saber quanta dor essa situação estava lhe infligindo.
Aproximei de José. Eu estava sofrendo mais do que ele pela
situação do momento. Segurei seu braço e procurei, desesperadamente, alguma coisa para lhe dizer acalmando-o. Antes que eu pudesse
mencionar algo, José me tocou no rosto com as pontas dos dedos me
acariciando. – Essa é a vida, querida. Precisamos nos adaptar a ela. –
Sinto muito, mas não fique chateado. Ainda temos outra pessoa que
não pode vir. Portanto, vamos ter fé em Deus e esperar até amanhã.
Quem sabe teremos mais sorte. – Você acredita mesmo nisso? Que eu
possa resolver esse problema? Por que eu não tenho tanta certeza, ou
melhor, começo a duvidar até de minha existência.
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Capítulo VI
No dia seguinte à reunião com as famílias Bernardini, o clima
em casa ainda permanecia desconexo e o ambiente estava muito estranho. Uma sensação de perda, ou melhor, da inexistência de algo,
permanecia em cada canto da casa e penetrava pelos labirintos de
nosso emocional. Eu tinha acabado de descer para o café, quando a
campainha tocou. Alguns minutos depois, Magda veio me avisar que
uma senhora me aguardava na biblioteca. Tentando me acalmar repetia por vezes para mim mesma: “Será mais uma entrevista que não nos
levará a nada”. Empurrei a porta da biblioteca e entrei. Nesse momento pela primeira vez meu autocontrole se desvaneceu e fiquei à beira
das lágrimas. Naquele momento minhas pernas se negavam a obedecer ao meu comando e eu caminhava num arrastar lânguido. Tinha a
impressão que as paredes se afastavam de minha direção e por mais
que eu me esforçasse não chagaria a lugar algum. Foquei meu olhar e
vi à minha frente uma linda jovem muito bem vestida. Elegante como
uma modelo. Levantou-se rapidamente da poltrona e veio em minha
direção. Com seu caminhar exuberante, desprendida, me perguntou
muito ansiosa, esfregando as mãos: – Senhorita Sheila? – Sim sou eu,
mas só Sheila, por favor. Qual é o seu nome? – Sou Eleine Cameron
Bernardinne. Quero me desculpar por não poder comparecer ontem,
com os demais. Moro nos Estados Unidos e tive dificuldades em conseguir sair imediatamente do país. Quero ver Michael o mais rápido
possível. – Devo tratá-la de senhora ou senhorita? – Ela olhou para
mim e deu um sorriso maldoso, como se estivesse troçando de algo. –
Só Eleine, por favor.
– Pois bem, Eleine qual é o seu relacionamento com o rapaz? –
Ela se voltou para mim com expressão de desapontamento ou talvez
curiosidade pela minha pergunta. Disse muito enfática num gesto
expressivo, com entonação de sarcasmo na voz: – Como posso responder a pergunta se não sei se a pessoa que está aqui é o meu Michael? Onde ele está? – No momento ele está dormindo. – Por favor,
senhorita Sheila, preciso vê-lo! Leve-me até ele. – Está bem, temos que
ir para o piso superior. Acompanhe-me, por favor.
Abri a porta do quarto e entrei. Estava muito apreensiva. Um
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estado de torpor havia tomado conta de mim. Apesar de toda expectativa, quando focalizei meu olhar na direção da cama tive a visão de
que um anjo dormia tranquilamente. José estava deitado debruço,
abraçado ao travesseiro. Com uma das pernas encolhida e a outra
permanecia lasciva na cama. O lençol cobria os quadris e deixava o
tronco delineado, como numa escultura, nu. A carne musculosa reluzia
pálida à luz da manhã. Estava ligeiramente descoberto, apesar do frio
do momento. Assim que entramos a mulher se aproximou da cama
muito aflita. Contorcendo nervosamente as mãos, com a respiração
alterada, curvou um pouco para frente para checar o rapaz que dormia. Retirou com os dedos, vagarosamente, os cabelos que estavam
espalhados sobre a testa de José, impedindo que as pontas o tocassem. Fitou-o por alguns segundos com expressão de incredulidade.
Seus verdes olhos que até apouco estavam obscuros, se encheram de
lágrimas e suas faces ficaram vermelhas. Trêmula, ficou ereta e levou
ambas as mãos ao rosto num gesto inesperado. Numa voz rouca, angustiada, quase inaudível, disse: – Meu Deus é o meu Michael! A busca
acabou! Não posso acreditar que chegamos ao fim dessa batalha.
Obrigada Senhor. – Fiquei em silêncio sentindo o coração trabalhar
mais forte, cujas batidas machucavam meu peito. Sem ação, fiquei
observando aquela bela mulher que até a pouco esteve no comando,
agora totalmente fragilizada. Nesse momento tive um impulso de
compaixão pela angústia estampada em seu rosto. Olhou para mim
com expressão de dúvida e alegria ao mesmo tempo. Com lágrimas
escorrendo pelas faces, secando-as com as palmas das mãos, quase
sussurrando me perguntou: – O que devo fazer? – Como assim? – Devo
acordá-lo, ou melhor, não? – Se você não se incomodar gostaria de
falar com ele primeiro, Eleine. Tudo bem para você? – Um pouco chocada pelo meu pedido ou talvez atordoada pela descoberta, indecisa,
sorriu. – Tudo bem! Vou esperar do lado de fora do quarto, mas deixa
a porta aberta, por favor!
Aproximei da cama com grande ansiedade e toquei os ombros
de José, chacoalhando-o. – Acorda dorminhoco você tem uma visita! –
Jose abriu os olhos e, com expressão lânguida, ainda sonolento, esboçou para mim o sorriso torto que tanto amava. Sua fisionomia era de
felicidade e mantinha “um quê” de inocência no olhar. Naquele momento ele representava toda beleza masculina, num início de dia.
Estava despenteado, com a calça do pijama toda amassada e os olhos
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intumescidos pela noite de sono. Ainda com o vinco do travesseiro
marcado em sua face esquerda, sorriu para mim. Estava deliciosamente ao natural. Disse-me muito meigo, passando as mãos em meus braços: – Meu dia começou, realmente, muito bem. Estava sonhando com
você e quando abri os olhos, vejo que meu sonho se materializou.
Sabe você é a mulher mais linda que já conheci querida. – Por favor!
Como eu disse, tem uma visita que o aguarda no corredor e está muito
ansiosa para vê-lo.
Após um longo silêncio, durante o qual estivera perdido em
seus próprios pensamentos, ele despertou de seus devaneios. Seus
olhos cruzaram com os meus, que também estavam apreensivos com
a situação do momento. José inclinou para frente se aproximando de
mim e sussurrou em meu ouvido: – É a pessoa da família Bernardinne?
– Sim. – Num gesto de incômodo ou irritação, ergueu os braços acima
da cabeça se espreguiçando. Havia nele um ar ousado ou afoito, uma
espécie de inquietação ou ansiedade redundante que transformava
seu olhar. Murmurou com os dentes semicerrados, mais para si mesmo do que para mim: – Ela que espere. Vou tomar um banho quente
primeiro e... – Mas antes que José terminasse a frase, Eleine entrou no
quarto. Ele ficou parado por alguns momentos, ainda com os braços
erguidos, que expunha toda sua musculatura, olhando em sua direção.
De repente começou a se afastar, andando de costas e sentou na lateral da cama, totalmente ereto. Levou ambas as mãos ao rosto e em
seguida começou a massagear as frontes, vigorosamente, olhando
para o chão. Eleine se aproximou, colocou a mão direita em seu queixo
e ergueu sua cabeça. Olhando diretamente em seus olhos, sorriu. Segurou seu rosto com ambas as mãos, deu um longo beijo nos lábios e
o abraçou efusivamente. José a empurrou agressivamente e saiu da
cama. Começou a se afastar, descalço, andando de costas para junto
da janela. Ele a olhou, talvez por um minuto ou mais, medindo-a e
avaliando-a. Um sorriso tolo tocou os cantos de seus lábios, como se
troçasse de alguma coisa ou duvidasse do que estava vendo. Ele olhou
para as mãos de Eleine durante um segundo, em seguida para o corpo
seguindo o olhar para o rosto. Inclinou-se e plantou um longo beijo em
seus lábios. De repente, se lançou sobre ela, abraçando-a. Começou a
beijá-la, ardorosamente. Chorando convulsivamente, ainda abraçado a
ela, disse: – Meu Deus, que saudades! Você não tem ideia como sofri
nesses longos meses longe de casa. Como estou feliz em vê-la, queri-
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da. Como te amo! Meu Deus, você não pode imaginar o quanto me faz
falta a sua presença.
Eu me sentia uma intrusa naquele momento, sem saber como
agir. Respirei profundamente várias vezes, contando até cinco, num
esforço para refrear meus impulsos. Na garganta um grande nó me
impedia de engolir. Eu estava dominada por emoções tão violentas
que mal conseguia pronunciar as palavras. Estava apavorada, aliviada,
e furiosa, tudo ao mesmo tempo, e minha voz se manifestava numa
sucessão de palavras estranguladas. Respirei fundo outra vez, tremendo incontrolavelmente. Com os sentimentos á flor da pele, me
esforçando para não chorar, o olhei de relance e continuei com a voz
mais agressiva:
– Vocês estão me ouvindo? Vou deixá-los a sós. – José arrancado de sua entrega total á aquela mulher pela minha voz, largou-a se
afastando e olhou para mim. Foi como se ele me visse pela primeira
vez. Apenas me fitava sem qualquer reação ou sentimento. Ele olhava
não para mim, mas através de mim. Eu podia sentir seus pensamentos
revolvendo em sua mente como se fosse um filme sendo rebobinado
lentamente. Caminhei vagarosamente para a porta, coloquei a mão na
maçaneta, girei o trinco á espera que ele me impedisse de sair. Mas
José continuou parado sem mover sequer um só músculo. Deixei o
quarto, carregando sobre mim um grande peso que me fazia arfar.
Lágrimas escorriam pelas minhas faces e sentia uma terrível dor no
peito.
Alguns segundos depois, eu ouvi a voz de José atrás de mim,
me chamando pelo nome: – Sheila espere! Não se vá, por favor. – Havia na maneira dele falar um grande sentimento de excitação ou euforia. Ele fixou o olhar em mim, com o dourado de seus olhos brilhando,
ficou indeciso por um momento como se não soubesse por onde começar. Fez uma pausa, dando de ombros num gesto cansado de resignação. Segurou-me pelos ombros me obrigando a levantar a cabeça. Olhou diretamente em meus olhos, ainda com as faces úmidas
pelas lágrimas, sorriu levemente. – Venha conhecer a pessoa mais
importante para mim, no momento. – José segurou minha mão e praticamente me arrastou para o quarto. Muito agitado, parou de frente
para Eleine. Olhando para minhas faces como se buscasse o significa-
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do de minha tristeza, disse: – Querida, quero que você conheça Eleine,
minha mãe. – Tomada de um sentimento inexplicável, sem poder coordenar meus pensamentos, disse eufórica, olhando para Elaine: –
Mas você é muito jovem Eleine, para ter um filho com essa idade! –
José focou seu olhar intrépido em mim com regozijo na face. Olhou
profundamente em meus olhos, com um sorriso torto num misto de
sarcasmo e alegria, disse em tom de brincadeira: – Mas eu nunca disse
minha idade! Aliás, você não sabe nada a meu respeito. Vamos começar do início, certo? – Ok! Eu sou Sheila Montgomery. Sou médica,
trabalho na área de pediatria. – Michael Cameron Bernardinne. Sou
médico cardiologista. Trabalho no Hospital Saint Paul nos Estados
Unidos, onde moro. Sou solteiro e estou apaixonado por uma linda
mulher, que mudou completamente minha vida. Tenho vinte e oito
anos. Vim ao Brasil me encontrar com minha segunda irmã, que está
desaparecida há dezoito anos. Por seis meses estive vivendo em outra
dimensão. Acabo de voltar, portanto desculpem meu comportamento, mas é que estão em minha frente ás duas mulheres de minha vida.
Minha mãe e quem sabe, a mãe de meus filhos.
Naquela noite José, ou melhor, Michael parecia outra pessoa.
Estava eufórico, desinibido e sobre tudo, muito carinhoso. Contou por
horas, em detalhes, sua vida, desde a infância até a sua formatura na
faculdade de medicina. Começou a falar de sua irmã, Samara. Seus
lindos olhos dourados brilhavam! Era nítido o sentimento que ele nutria pela irmã. Como ele a amava e o quanto ambos eram unidos. De
repente, Michael se calou e uma sombra de tristeza cobriu suas faces,
embaçando seu tristonho olhar. Sua expressão era vaga e transmitia
insegurança. Com certeza algo o incomodava. Vendo-o sofrer, tentando deixá-lo confortável, acariciei sua mão. – Por favor, Michael, você já
teve emoções demais por um dia. Penso que devemos continuar esse
assunto amanhã. Mesmo por que estou cansada e tenho que estar
logo cedo no hospital. Pelo jeito você também está bastante exausto,
depois de um dia tão agitado como foi esse, não deveria ser diferente.
Quando voltava da cozinha, depois de apanhar um copo de
água, passava em frente ao quarto de Michael. Pude ouvi-lo discutindo
com a mãe. Parei discretamente ao lado da porta que estava entreaberta. – Meu filho, eu quero saber quais são suas intenções a respeito
dessa jovem? – Mamãe, Sheila mudou totalmente minha vida. Quero
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me casar com ela. – Penso que no momento não seria interessante
tocar nesse assunto. – Por que não mamãe? – Por que, você está grato a ela por ter suprido o necessário para sua sobrevivência. – O necessário, mamãe? Essa jovem me empregou em sua fazenda quando
não tinha ideia de quem eu era. Ela me colheu em sua casa me tratando como se fosse da família. Financiou meu tratamento médico, digase de passagem, um dos melhores. Sem nunca perder a paciência comigo, um só minuto. Sem exigir nada em troca. – Meu filho, você pode
estar confundindo um sentimento de gratidão com amor. – Não mamãe, eu tenho certeza que amo Sheila.
– Michael terminou de expor seu pensamento, mas ficou
consciente do olhar furiosamente ciumento que estava recebendo da
mãe. – Ela não é a mulher ideal para você, filho! – Por que não mamãe?
Não me vai dizer que está com ciúmes? – Sim, estou com ciúmes, mas
isso não vem ao caso. Ela não é a mulher ideal, porque é uma mulher
muito bonita e além do mais, independente. Mulheres com esse perfil
só trazem problemas para os maridos. – Como pode dizer isso, mamãe? Você mesma se enquadra nesse perfil. Já se esqueceu de que foi
Miss América? – Exatamente por isso meu filho! Seu pai sofreu muito
comigo e não quero que você passe pelos mesmos problemas que ele
passou. – Você obrigou papai a se casar com você, mamãe? – Lógico
que não! Ele me amava e faria qualquer coisa para me ter ao seu lado.
– Você tem minha resposta no que acabou de afirmar, mamãe. Portanto, vamos esquecer esse assunto, ok? Com seu consentimento ou não,
quem decide sou eu. Desculpe mamãe, mas fique preparada, porque
se Sheila me aceitar, me caso com ela.
Naquela noite, a cama se tornara gigantesca. Eu tinha a impressão que havia girado por ela durante horas, sem chegar ao fim.
Depois de horas de insônia, acendi a luz do quarto me preparando
para voltar à leitura do livro. Comecei a pensar: Certamente havia em
minha atitude certa coragem de lidar com classe, com o inevitável.
Mas onde termina a força humana e começa a sensibilidade? Qual é o
limite entre a coragem e a indiferença? Não seremos todos, vítimas
das regras sociais das “boas maneiras”, que nos obrigam a enfrentar
as piores situações com certa classe?
Mas até que ponto eu estaria apta a enfrentar a vulnerabilida-
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de que me invadia? Talvez, eu não estivesse preparada para ser uma
vencedora, mas iria pagar para ver.
Eu estava sentada na cama com o travesseiro às costas, com as
pernas encolhidas e o livro apoiado nos joelhos. Ainda não tinha lido mais
do que um parágrafo, pela falta de concentração. Ouvi uma leve batida na
porta, ao mesmo tempo em que foi aberta. Michael entrou com seu andar
exuberante. Seus olhos pareciam ouro liquido e uma alegria incontida era
demonstrada pelo seu rosto, que naquele momento estava totalmente
em harmonia com seu porte atlético. Com o meu lindo sorriso torto nos
lábios, olhando inquisitorialmente para mim, veio em minha direção. Sentou na lateral da cama, tomou minha mão direita e a acariciou. Fechou os
olhos e fez um esforço para afastar as ânsias que clamavam em seu ser.
Com uma lógica irracional, atribuindo-as ao tempo que passara junto a
mim sem concretizar seus sonhos. Mas estava certo que essas necessidades estiveram queimando-o em fogo lento já há algum tempo. Um rubor
forte tingiu o seu rosto enquanto a rigidez tomava conta de sua expressão. Desejo era um sentimento que ele soubera suprimir com sucesso, até
aquele momento em que me tocava. Passando a mão sobre a fronte,
como se quisesse esquecer algo, disse numa voz empolgada: – Lembra-se
daquele assunto inacabado, quando eu disse que não poderia me envolver
com você? – Sim, me lembro, porque fui grotescamente dispensada por
você. – Naquele momento, querida, o que eu mais desejava era tê-la só
para mim. Mas a razão falou mais alto que o coração e me fez ver que eu
estava errado. Jamais poderia me envolver sabendo que o futuro era para
mim, totalmente, obscuro. Mas, agora que tenho uma visão ampla de meu
futuro e, sem dúvidas você faz parte dele, quero tomar posse do que é
meu. Fique ciente Sheila, porque tenho certeza que nasci para completar
sua vida. Com essa certeza quero me entregar totalmente a você. Vou me
dedicar a você dando apoio, companheirismo e sobre tudo muito amor.
Ok, querida? – Eu nem mesmo pensei em sua mãe que estava no quarto
ao lado. Novamente não havia mais nada no mundo que não fosse Michael. Seus braços me envolvendo apertadamente, me prendendo a ele e sua
boca ansiosa esperando pelos meus lábios. O hálito com cheiro de canela
e menta do enxaguante bucal. Os lábios a centímetros dos meus, e não
havia nada mais que pudesse me distrair agora. Ele puxou meu rosto para
o dele com um gemido baixo em sua garganta e me beijou como nunca
havia me beijado. Nessa noite, depois de momentos maravilhosos, eu
pude superar o trauma que carregava comigo há mais de quatro anos.
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Capítulo VII
Quando retornei do trabalho ás seis horas da tarde, Michael
não se encontrava em casa. Depois de um lanche rápido me sentei ao
piano e permaneci por algum tempo recordando as músicas que eu
deixara de tocar ha algum tempo. Exatamente naquela hora do dia em
que libero os meus fantasmas e eles vêm me assombrar. Sei que nessa
hora em algum lugar do passado houve uma ruptura do tempo em
minha vida que me marcou profundamente. Mas, não consigo precisar
o que realmente me aconteceu. Depois de dedilhar algumas músicas,
atirei a partitura com certa displicência sobre o piano e mergulhei em
minhas fantasias. Com a cabeça deitada sobre o braço que estava
apoiado na lateral do piano, permaneci por algum tempo divagando
enquanto brincava com as teclas. Quando ouço a voz de Michael próxima a mim. Disse em tom de brincadeira, imitando minha voz: – Que
dúvida cruel! Não sei o que fazer com esse jovem! Como homem ele é
perfeito, mas não é o homem com quem sonhei em me casar. – Afastando a banqueta do piano me levantei faceiramente, me lançando em
seus braços, murmurando em seus ouvidos: – Mas quem disse que ele
é perfeito? Com certeza não fui eu. – Michael se afastou de mim e com
tom de sarcasmo na voz, meneou a cabeça várias vezes. – Não! Não,
como você é cruel, Sheila! Agora fiquei traumatizado com tal revelação!
Mudando de assunto, percebo que você não gosta desse horário. Quando passa do turno da alegria e luz, para o turno da tristeza
e da escuridão. Quando o manto da noite cai sobre nós nos tirando o
brilho do olhar. Mas eu também não gosto desse horário, porque foi
ás seis horas da tarde que perdi minha irmã. – Como isso aconteceu
querido? – Ela foi sequestrada quando tinha cinco anos de idade. Nunca mais a encontramos. Eu a deixei tomando sorvete numa lanchonete
e atravessei a rua para colocar uma carta no caixa do correio. Podia vêla de onde eu estava. Foi como num piscar de olhos, duas pessoas se
aproximaram e a tomaram pelos braços e a levaram para um carro.
Ainda consegui correr até o carro e com o rosto encostado no vidro eu
olhei para dentro. Vi minha irmã chorando histericamente, olhando
para mim. Essa imagem nunca mais saiu de minha cabeça. Ela ficou
calcada em minha memória, em meu espírito e em minha alma. Azu-
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crinou e ainda azucrina minha vida, diuturnamente. – Meu Deus, que
coisa horrível, Michael! Que idade você tinha, querido? – Onze anos de
idade na época. Eu sou seis anos mais velho que ela. Nunca me perdoei por deixa-la sozinha, naquela lanchonete. – Você não foi culpado
pelo sequestro, Michael! Jamais poderia precisar que ela fosse levada.
Talvez você tenha se livrado de ser sequestrado também. Mesmo você
estando por perto, se eles quisessem levá-la a levariam. – Como se
recusasse a acalentar mais pensamentos lúgubres, Michael passou as
mãos pela cabeça e disse com firmeza na voz, me focando: – Eu sei
disso. Mas a culpa ainda permanece comigo. – Isso aconteceu nos
Estados Unidos? – Não... – Michael estava com a cabeça baixa e apenas levantou o olhar para mim, franzindo a testa. – Foi aqui no Brasil.
Depois desse acontecimento retornamos para o nosso país de origem,
a América. – Foi por isso que você retornou ao Brasil? Para encontrála? – Sim! Tivemos uma pista de onde ela poderia estar. Mas, depois
aconteceu o acidente e... – Michael parou de falar e uma sombra de
tristeza encobriu a luz de seu olhar, que se tornou obscuro. Houve um
pequeno silêncio de sua parte, seguido por um riso rouco, malacabado. – Bem, o resto você já sabe.
Michael andava cabisbaixo de um lado para o outro, impaciente. Todo seu corpo evaporava uma névoa de incerteza e sua alma
gritava aflita. – Quero voltar á fazenda, se possível, nesse final de semana. Ok para você? Quero descobrir porque eu estava próximo á sua
fazenda quando acordei. Onde foi parar o carro que eu usava, porque
é impossível se evaporar no ar. – Michael não conseguia esconder seu
estado de espírito e muito nervoso aproximou de mim, me tomando
as mãos. – Posso fazer uma pergunta a você, Sheila? – Seus olhos buscaram os meus de um modo desconcertante, como se perscrutasse o
âmago de minha alma. Parecia muito tenso, porque o canto de sua
boca tremia levemente e demonstrava insegurança. Naquele momento ele estava confuso e aflito. Pela primeira vez no dia Michael se sentiu separado do mundo que conhecia. O estado de espírito que se
encontrava e a incerteza que causara seus pensamentos davam-lhe
um sentimento de isolamento absoluto da vida. Curiosa por saber por
que tão repentina mudança, respondi faceiramente, tentando distraílo: – Lógico, mas o que seria? – Sei que você vai me odiar por isso,
querida! Mas tenho que perguntar. Você não seria adotiva... Seria? –
Com expressão de interrogação nas faces ele aguardou minha respos-
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ta, como um menino aguarda pelo pirulito prometido pelo médico,
depois da consulta. Podia-se ver expectativa em seu olhar e impaciente aproximou e me tomou as mãos, novamente. – Por favor, meu
bem, não me deixe mais ansioso do que estou, me responda! – Que
coisa horrível, Michael! Lógico que não sou filha adotiva. Sou uma
legítima Montgomery. Por que essa dúvida agora? – Enquanto filtrava
em seu espírito a informação que eu acabara de dar, Michel me levantou no ar, como se eu fosse uma criancinha. A compreensão iluminou
seu rosto e ele sorriu mostrando todos os dentes perfeitos e num
ímpeto me abraçou fortemente. – Eu sabia! Você é a cara de seus pais!
Michel ficou em silêncio por alguns momentos, como se remexesse o fundo de sua memória em busca de algum detalhe que
pudesse ajudá-lo. Levantou seu lúgubre olhar dourado, porque um véu
negro havia coberto o brilho de suas pupilas e me fitou ainda absorto.
Falava comigo, mas me dava à impressão que era consigo mesmo,
pela maneira introspectiva de pronunciar as palavras. – Talvez se eu
encontrasse o carro eu teria a pista do paradeiro de minha irmã. – A
polícia fez o possível Michael e não o encontrou. – Eu sei! Mas tenho
esperanças de me lembrar do que aconteceu antes do desastre. Ainda
que seja só um vislumbre do que ocorreu já me basta.
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Capítulo VIII
No sábado deixamos a cidade em direção à fazenda, às cinco
e meia da manhã. Michael estava muito agitado e de certa forma angustiado, porque trazia em seu peito um grito calado que o sufocava,
e não sabia como liberá-lo. Era nítida sua tensão pelos milhares de
vezes que o peguei olhando fixamente para mim. Quando notava que
eu havia percebido se distanciava, colocava ambas as mãos no rosto e
repetia para si mesmo: – Meu Deus, por que tudo isso? Não deixe que
seja realidade, o que tudo me leva a crer!
Por ser a primeira vez que Michael retornava á fazenda depois de recobrar a memória, ele estava muito ansioso. Talvez o reencontro com
o pessoal da fazenda ou em especial com Pedro estava fazendo-o se
sentir desconfortável. Michael havia me perguntado várias vezes se eu
tinha comentado com Pedro sobre o nosso namoro. Eu percebia que
ele não queria magoá-lo, mas ao mesmo tempo se preocupava com
meu relacionamento com Pedro. Essa preocupação o deixava vulnerável, se sentindo a margem da família. Eu estava feliz por Michael ter
recobrado a memória, mas ao mesmo tempo eu estava apreensiva
com seu sofrimento. Porém, algo me acusava que eu não deveria estar
usufruindo dessa felicidade enquanto Michael sofria. Papai por sua vez
estava eufórico, porque discretamente estava bastante interessado
em Eleine. Ela não tão discretamente, também estava muito interessada em papai.
Quando chegamos à fazenda pude notar que nos jardins as buganvílias estavam desabrochando e as roseiras exibiam seus
primeiros botões. Os beija-flores esvoaçavam ávidos à procura do
néctar das flores que ainda se mantinham semifechadas. Parei junto
do canteiro de papoulas que apenas despontavam os primeiros brotos, quando Pedro me alcançou. Tomou-me pela mão e subimos rapidamente pela costa que delineava a estrada de cascalho branco, que
dava acesso à mansão. Fomos ao encontro do terraço que se achava
coberto pela Primavera que começava a criar cores. As pequeninas
flores começavam a desabrochar nos galhos apinhados, que se mantinham curvados pelo excesso de peso. As hortênsias, que margeavam
toda a extensão da alameda, despontavam com seus cachos de flores
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azuis e rosas. Exalavam um olor adocicando o ar com seu perfume
floral. A fazenda era um lugar onde qualquer um podia acreditar que a
magia existia. E para mim, em especial, era o lugar onde eu não temia
que “minha vida fosse apenas como um vapor que aparece por pouco
e depois se desvanece” (Tiago 4.14). Esse lugar era o meu conto de
fada. A minha fortaleza bem presente, o meu descanso espiritual.
Sentia-me renovada com o ar puro da fazenda onde eu podia contemplar a beleza da criação de Deus. Afinal eu estava em casa! Uma sensação de bem-estar invadiu minha alma me levando ao êxtase, pela beleza que me cercava.
Fiquei impressionada com a transformação de Pedro. Estava
muito á vontade e de certa forma brincalhão. Entretanto, estava ansioso para me contar alguma novidade. Porém, demonstrava impaciência com minha demora em observar os mínimos detalhes da flora que
nos rodeava. Estava se comportando como um garotinho que ansiava
falar sobre o presente que ganhara no aniversário, mas não tinha a
atenção desejada. Quase impaciente me conduziu até a entrada de
casa, me dando um longo beijo no rosto. Olhou-me fixamente com seu
olhar celeste e suas sobrancelhas se uniram sobre os olhos incandescentes. Eles estavam marejados, mas seus lábios sorriam. Percebi que
ele tencionava falar alguma coisa, mas desistiu no último momento. –
Volto em seguida querida, não me demoro.
Quando consegui me desvencilhar das pessoas e das obrigações imediatas, “flutuei” para minha cadeira de balanço. Sentada na
varanda com o vento soprando de frente em minhas faces, me sentia
feliz e poderosa. Era um sentimento gostoso, como se o mundo todo
me pertencesse. Nesse estado de espírito eu tinha o direito de dizer e
fazer o que bem quisesse. Pedro se aproximou com um jeitinho de
menino traquino, como se escondesse alguma coisa malfeita ou quem
sabe queria despertar minha curiosidade. – Oi Sheila querida, que bom
que está aqui na fazenda. Fico feliz quando você está por perto. Eu
soube que você e José estão namorando... – Ele disse a frase e suas
sobrancelhas se uniram provocando um vinco na testa. – Sim Pedro,
nós estamos namorando, mas seu nome é Michael e não José. – Oh!
Desculpe, é a força do habito. Não sei se percebeu, mas estou noivo
também. – Sério Pedro! Parabéns! Fico feliz por você. Não sabia que
você estava saindo com alguém. Você não disse nada para papai e

63

A Fazenda

nem para mim. – Não estava, mas... – Pedro parou de falar como se
tivesse dúvidas do assunto que iria mencionar ou era algo comprometedor. Após alguns segundos de indecisão, que flutuaram no tempo e
no espaço, completou:
– Depois que eu soube que você estava namorando, não tinha
mais por que esperar. – Não entendi o que você quis dizer, Pedro. – Eu
disse que meu sonho era me casar com você, mas depois que Michael
chegou percebi que não tinha nenhuma chance em lutar por você.
Abri mão de meus sonhos para viver a realidade. Casar-me com uma
mulher que me ame profundamente. – Me perdoe Pedro, mas nunca
tive intenções de alimentar seus sonhos. Amo você sim e você sabe o
quanto o amo, mas como irmão. Para mim você sempre foi e será meu
único irmão. Nada mais do que isso, Pedro. Desculpe!
Logo após o almoço Michael e eu saímos para um passeio de
carro pelas redondezas. A única finalidade desse passeio era fazermos
reconhecimento do local. Eu estava ciente que Michael estava totalmente envolvido em seus objetivos. Por várias vezes tentei dialogar
com ele, mas era como se ele estivesse em outra dimensão de sua
vida. Não conseguia me ouvir ou pelo menos sentir minha presença.
Depois de várias entradas e saídas por estradas vicinais e principais,
vimos uma saída para uma estrada regional. Estávamos com bastante
velocidade, quando Michael freou abruptamente. Ele colocou o braço
em minha frente me dando apoio. Impediu-me de bater a cabeça no
vidro, apesar do cinto de segurança. Esse gesto me deu a certeza que
eu sempre estaria segura e protegida ao seu lado.
Michael estava muito agitado com o olhar impenetrável, cujas
pupilas eram obscuras e sem brilho. Dava-me à impressão, naquele
momento, que a luz não conseguiria atravessar seu olhar. Muito confuso, passou a mão na testa e bateu a palma da mão na direção, como
se tentasse relaxar ou esquecer algo que o incomodava.
– Desculpe querida, mas tenho a impressão que conheço esse
lugar. Tenho a impressão não, sei que o conheço! Preciso checar para
ver se me lembro de algo que tenha acontecido. – Michael lutava para
se manter calmo, mas os músculos de suas faces estavam visíveis e
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retesados. Depois de uma breve hesitação, sem saber como interpretar seus próprios sentimentos fez o retorno.
Entrou na estrada regional e parou junto á margem de terra.
Pudemos constatar que estávamos próximos de um terrível desfiladeiro, que causava arrepios só de olhar. Michael posicionou o carro para
iluminar o local. No inicio era só um brilho fraco refletindo nos arbustos ao longe. Com cuidado ele foi se aproximando do abismo e a luz
foi se tornando cada vez mais forte, iluminando um grande espaço, ao
contrário do feixe concentrado de uma lanterna. A luz atravessou os
arbustos mais próximos e pude ver, apavorada, o abismo parcialmente
coberto pela neblina. Estava envolto na penumbra, que jazia incógnito
nas profundezas. Michael segurava a direção do carro firmemente
com ambas as mãos, como se tentasse controlar o carro que estava
parado. Eu tinha a impressão que terríveis lembranças o afligiam. De
repente saiu do carro batendo a porta com certa violência.
Correu para a margem de terra e curvando-se para frente começou a vomitar. Colocou as mãos na cabeça balbuciando algo quase
incompreensível. Desesperada, corri até ele e o segurei pelos braços. –
Michael, fale comigo, querido! O que está acontecendo? Você está me
deixando apavorada! Você se lembrou de algo que aconteceu? – Ele
baixou os olhos para as mãos que estavam trêmulas e as colocou nos
bolsos da calça, como se quisesse camuflar seu estado de espírito.
Ergueu as sobrancelhas desordenadamente, avaliando minha expressão com olhos curiosos. Por fim, deu de ombros, me fitou novamente,
como se tentasse penetrar em meus pensamentos. Não pude evitar
certo tremor em pensar no modo como Michael estava se comportando. Pude ver medo e pavor ao mesmo tempo em seu rosto perfeito. Michael disse com a voz trêmula, como se falasse consigo mesmo
ou como se eu não estivesse lá: – Meu Deus! Quase tive um enfarto!
Sei que foi aqui que tudo aconteceu! – O que aconteceu aqui, Michael?
– Ele estava obviamente irritado com esse fato. Muito irritado mesmo,
tanto que não olhou para mim. – Agora me lembro de como foi. Chovia torrencialmente naquele final de tarde. A noite se tornara tão negra que eu não conseguia visualizar os contornos das árvores nas
margens da estrada. Dava-me à impressão que a terra tremia com os
raios e trovões que riscavam o céu. Um vento, terrivelmente, forte
acompanhado de granizos batia no vidro do carro. Eu tentava racioci-
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nar, mas estava muito apavorado certo que as pedras de gelo quebrariam o vidro. Procurei desesperadamente controlar o carro.
O vento fazia com que o veículo não obedecesse ao meu comando. Praticamente não conseguia enxergar um metro de distância á
frente. Estava perdido sem saber em que direção seguir para encontrar um abrigo. Foi quando vi a placa de sinalização indicando essa
saída. Não pude ler os dizeres no escuro e segui em frente. Como num
pesadelo a estrada terminou. Eu podia sentir os pneus girando no
espaço livre e o carro embicando para o desfiladeiro. Só havia um
vácuo pela frente e eu fui arrastado pela gravidade. Lembro-me perfeitamente do carro descendo precipício abaixo, totalmente descontrolado, capotando várias vezes. Meu corpo sendo jogado para frente
e para trás, até o air-bag se abrir. Sentia-me caindo num vácuo escuro,
sem som, sem luz, sem final. Era como se eu estivesse num espaço
sem gravidade, apenas flutuava sem controle algum. Lembro de ter
certeza que estava morrendo. Fiquei apavorado e só pensei em minha
irmã. Então gritei: “Meu Deus não me deixe morrer sem encontrar
minha irmã”. Depois nada mais me restou. Não me lembro do que
aconteceu ou como cheguei aqui em cima. Mas o que me aflige desesperadamente é não saber por que fui acordar em sua fazenda. Justamente em sua fazenda, Sheila! Isso deve ter um, “porém”, ainda não
desvendado por nós. – Balancei a cabeça num gesto compreensivo,
como uma mãe que tenta entender o filho e segurei sua a mão para
confortá-lo. Apesar de agradável seu toque e seu calor fizeram ruir
todas as barreiras contra as lágrimas que eu havia criado para lhe dar
suporte. As lágrimas começaram a se avolumar em meus olhos e para
impedi-las mordi o lábio inferior e me abracei a Michael. Com a voz
embargada retendo o choro na garganta, o que estava sendo difícil
para mim, comentei: – Sinto muito querido por você ter que passar
por todo esse sofrimento novamente. Entretanto, penso que tudo na
vida tem um por que, e esse não seria diferente. Por exemplo, olhe o
que está escrito na placa, Michael! “Fim da estrada. Cuidado. Precipício { frente”. Caso você tivesse lido os dizeres não teria passado por
esse pesadelo, meu bem. – Michael franziu a testa e separou os lábios,
aparentemente tentando entender o significado da frase que acabara
de ouvir. Com o rosto inexpressivo e seu olhar distante, balbuciou: –
Mas por outro lado querida, eu não a teria conhecido. Penso que valeu
a pena passar por tudo que passei para tê-la comigo.
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Michael me envolveu com seus musculosos braços e um perfume agradável invadiu minhas narinas, acalmando meu espírito. Permaneceu juntinho a mim por longo tempo na mesma posição. Pressionava-me vigorosamente contra seu peito duro e musculoso. Eu
podia sentir sua respiração e o seu coração batendo arrítmico junto ao
meu. Michael se inclinou de tal modo que seu rosto pousou no alto de
minha cabeça. Ficou em silêncio por um momento e me perguntei no
que estaria pensando. Talvez eu não quisesse saber, ou melhor, talvez
eu não devesse saber. Percebia que seu corpo estava trêmulo. Limpando as lágrimas que escorriam pelas faces com a manga da camisa,
me segurou pelas mãos. Seus cílios ainda estavam molhados quando
me olhou de frente. Um gemido ressoou baixo em seu peito, mas sua
expressão não se alterou. Apenas seus olhos buscaram os meus. –
Qual é o problema, Michael? – Perguntei. – Às vezes tenho medo de
estar perdendo a mim mesmo ou medo de seguir em frente e encontrar outro precipício. Não sei o que poderei encontrar daqui para frente, querida.
Com a voz imperativa disse, não esperando resposta: – Vou
descer para ver se encontro o carro. – Não Michael! Não vou permitir
que faça isso! – Ele movimentou o corpo, se distanciando de mim.
Seus olhos se fecharam em linha reta e franziu a testa, aborrecido com
a irrelevância de minha negativa. Eu arfei e seus olhos se abriram e
eram frios e duros como a noite. – Não pode fazer isso! Consegue
entender que eu possa estar no mesmo tipo de... Situação que você? –
Eu disse alto demais. Procurei controlar o volume de minha voz, para
não o deixar mais nervoso. – Tenho que fazê-lo, se quisermos colocar
um ponto final nesse capítulo de nossas vidas. – Não precisa ser exatamente você a descer. Vou ligar para papai. Ele virá para cá com o
delegado e mais gente. – Num gesto de desaprovação pela minha
persistência, Michael se aproximou de mim e seus braços envolveram
minha cintura. Disse muito enfático, mas falando pausadamente, como se explicasse sua atitude: – Por favor, Sheila, ouça por um minuto.
Isto é muito mais importante do que ficar esperando por delegado e
não sei quem mais. Você não sabe como foi... – Michael hesitou e seus
braços estavam rígidos à minha volta; as mãos agora em punho, os
tendões se destacando. Olhei seu rosto, preocupada. Seus olhos estavam fechados, e o queixo tenso. Coloquei a mão em seu rosto e esperei até que ele suspirou e abriu os olhos. Ele gemeu alguma coisa e deu
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sequência à sua frase. –... Todo esse tempo em que passei sem saber
onde estava o carro com as informações de minha irmã. Preciso chegar antes do que qualquer pessoa lá embaixo, Sheila! Não percebe? –
Eu não tinha como questionar aquilo. Ele estava com toda razão. Ele
focou meu rosto e seus olhos estavam na defensiva. Com o estresse
do momento eu não tinha percebido, mas seus olhos estavam sombrios. – Não entendo! Por que não pode esperar? – Michael me encarou
com olhar desafiador, me disse rispidamente pronunciando as palavras com clareza: – Por que preciso saber as informações referentes á
minha irmã, antes do que qualquer um ou... – Ou... Você simplesmente
não quer me ouvir, não é Michael? Não quero ser repetitiva, mas você
poderia... – Nesse momento um lampejo de inquietação tomou conta
de minha voz. – Meu Deus! Não Michael, não aceito isso. Não admito
que você pense nisso, nem por um segundo. – Ele fechou os olhos
apertando-os com vigor, provocando um sulco entre as sobrancelhas e
meneou a cabeça numa negativa. – Pense Sheila. Caso seja realidade.
O que seu pai vai sentir no momento? Ele pode passar mal ou ter um
enfarto. Não quero ser o responsável por isso. – Michael como eu
disse, eu sou uma legítima Montgomery. Querido não precisa se preocupar com isso, ok? – Seu rosto se iluminou no meu sorriso torto, mas
estava deformado pela tristeza, o que formou uma pequena ruga no
canto de seu olho esquerdo. – Nada me tira da cabeça Sheila, o porquê
de eu estar em sua fazenda quando me encontraram.
Depois de meia hora de espera, cujos minutos se congelavam
no tempo, Pedro chegou. Ao observá-lo se aproximando experimentei
uma sensação de alívio tão intensa que me senti em casa. Minha família fazia-se presente através de Pedro. Muito aflito e agitado se desculpou pelo atraso, por ter se perdido na estrada. – Fantástico! Então
encontraram o carro! Nunca a polícia iria encontrá-lo nessa ribanceira.
Mas por que não chamam a polícia ou pelo menos o guincho? – Pedro,
eu preciso descer até o carro imediatamente. Se você não quiser me
acompanhar tudo bem, eu vou sozinho. – Vá com calma, Michael! Eu
vou com você, não restam dúvidas. Mas temos que colocar os cabos
de segurança para nossa proteção. Sem eles não vou descer de maneira alguma. Nem em sonho eu faria isso.
Michael e Pedro ficaram trabalhando pelo menos por quinze
minutos preparando os cabos. Quando tudo estava pronto Michael
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aproximou de mim, seus olhos se entristeceram e seus lábios tremeram. Num abraço totalmente afoito, deixando transparecer toda expectativa que existia em seu coração, disse: – Não importa o que houver lá em baixo, querida. Você será a única mulher de minha vida. –
Aproximei de Pedro e disse abraçando-o: – Cuidado na descida Pedro,
porque aqui estão os dois homens que mais amo, meu irmão e meu
futuro marido. Os quero de volta inteiros. Isso é uma ordem, ok?
– Pedro me tomou pela mão e se distanciou um pouco de Michael. Com um abraço vigoroso sussurrou em meus ouvidos: – Se alguma coisa der errada, quero que fique sabendo maninha que sou
louco por você. – Os dois seguiram até a borda do desfiladeiro e pararam ao mesmo tempo, como se tivessem ensaiado aquela cena. Olhando para trás acenaram e sorrindo para mim se lançaram ao precipício. Um terrível pressentimento percorreu meu corpo e minha alma
se encheu de angustia e a espera foi longa e penosa, até o retorno
deles!
Uma hora depois papai, o delegado Juarez e mais quatro viaturas da polícia chegavam ao local. Michael e Pedro tinham acabado
de retornar. Michael se manteve sentado no chão muito cansado, de
cabeça baixa, próximo ao nosso carro. Sentindo que ele estava sofrendo me aproximei cautelosamente. Eu não queria lhe causar mais
angústia ou dor. O abracei com carinho e perguntei muito aflita: –
Querido, encontrou alguma evidência?
– Encontrei a pasta com meus documentos, inclusive o passaporte. – O documento que você esperava encontrar... – Antes que eu
terminasse a frase Michael levantou a cabeça com ímpeto e fixou seu
frio olhar em mim. – Sim, está comigo, mas no momento não quero
saber o conteúdo. Talvez, nunca mais queira. Enquanto descíamos até
o carro fiquei pensando que seria muito melhor se eu não tivesse recuperado a memória. Porém, nunca estamos satisfeitos com a situação do momento. Estamos sempre procurando uma alternativa e acabamo-nos “ferrando”. – Da maneira como está falando, me dá a impressão que você está escondendo alguma coisa, querido. – Senti que
Michael se retesou em meus braços para logo se afastar de mim com
certa indiferença. Numa voz cansada, disse atropelando as palavras: –
Como eu disse Sheila, não abri o envelope e não pretendo fazê-lo. Não
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por agora. Mas por favor, esse envelope não existe e nunca existiu,
principalmente para as nossas famílias, ok? Esqueça isso! – Numa voz
descontrolada, totalmente agressiva disse: – Para o nosso bem, nunca
mais mencione esse assunto. Se o fizer, ficarei muito chateado com
você, e não vou perdoá-la nunca! Nossa felicidade depende de você e,
exclusivamente de você. Portanto, esse assunto morreu para todos
nós. Ponto final. Estamos entendidos? – Sua última frase tinha um tom
de comando e advertência que me causou arrepios. Da maneira como
Michael se dirigiu a mim, com aquele tom de voz ríspido, me deixou
muito magoada. Tenho plena consciência que ele estava sofrendo com
a possibilidade de me perder. Esse assunto não era só prioridade sua,
mas minha também. Eu estava envolvida nessa trama toda tanto
quanto ele. Muito chateada, sai do seu lado e entrei no carro travando
a porta. Eu não queria que Michael me visse chorando. Percebendo
que fora rude para comigo, Michael foi até o carro e tentou abri-lo.
Notando que a porta estava travada deu a volta. Encostou o rosto no
vidro do carro, do lado em que eu estava sentada e olhou para dentro.
Com o nódulo dos dedos bateu no vidro chamando minha atenção.
Olhando em seus dourados olhos percebi horrorizada de onde conhecia aquele olhar. Fui arremetida para a minha infância e naquele momento, eu tinha somente cinco anos de idade. Eu tentava desesperadamente respirar, mas não conseguia. Era como se eu estivesse sendo
arrancada de minha família, naquele momento. A dor que sentia no
peito me impedia de raciocinar ou ouvir Michael chamando por mim.
Em pranto, comecei a chamá-lo e a me debater desesperadamente na
poltrona do carro. Podia ouvir Michael golpeando violentamente o
vidro, pedindo para eu destravar a porta, mas não conseguia me mover. Estava naquele momento presa num carro imenso e estranho,
com duas pessoas desconhecidas, sendo separada de meu único irmão.
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Fui arrancada de meu pesadelo com Michael segurando meus
braços e batendo em meu rosto. – Sheila, pelo amor de Deus olhe para
mim! Abra os olhos querida, sou eu, Michael. Por que está agindo assim? Estou apavorado sem saber o que devo fazer!
– Consegui despertar do torpor que tomava conta de mim.
Meus olhos estavam inchados e as palmas de minhas mãos sangravam. Com dificuldade Michael conseguiu abri-las. Com um lenço de
papel e um gel que carregava na bolsa, conseguiu estancar o sangue.
Dava para notar os cortes provocados pelas unhas cravadas nas palmas das mãos. Fixando seu lúgubre olhar em meus olhos com o rosto
expressando desespero, Michael me abraçou fortemente contra seu
peito. – O que aconteceu com você para agir dessa maneira? Fiquei
desesperado quando a vi histérica e em prantos, sem poder abrir o
carro. Tive que quebrar o vidro para conseguir destravar a porta. Perdoe-me querida, não sabia que você era tão sensível assim! Não quis
ser rude com você, mas só enfático para não tocarmos mais nesse
assunto, ok?
Minutos depois quando o torpor que me prendia ao passado
havia se dissipado, disse a ele muito aflita: – Não aconteceu nada Michael. Apenas não me senti muito bem. Por favor, me leve para casa.
Quero ir para casa agora e não para a fazenda. Por favor, Michael, não
quero permanecer nem mais um minuto aqui. Eu quero ir para a cidade. Pode me levar agora? – Houve um silêncio profundo de sua parte.
Mordi o lábio inferior esperando a resposta de Michael. Os segundos
passavam e eu aguardava impaciente. – Seria bom eu estar presente
quando içarem o carro. Você poderá me dar mais alguns minutinhos?
Depois a levarei para casa sem problemas. – Olhei para aquele homem
que significava o amor de minha vida, mas agora era nada mais do que
meu irmão de infância. Senti naquele momento que estava em profundo dilema e prestes a fazer algo que repercutiria por toda a vida.
Entrei em desespero. Com a voz alterada comecei a agredi-lo, golpeando seu rosto e peito com os punhos fechados.
– Não se preocupe Michael, Pedro terá imenso prazer em me
levar. Não preciso de você para nada, entendeu? Eu me viro sozinha,
ok? – Saí do carro batendo a porta, deixando Michael sem saber como
agir.
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Esse mais longo dos dias, pareceu se estender infinitamente.
Perguntei-me se terminaria ou quando acabaria. Mas embora a tarde
se arrastasse implacavelmente, não foi a pior de minha vida, mas eu
tinha que tomar uma decisão. Três minutos depois, Pedro e eu deixávamos o local. Pelo espelho retrovisor pude ver Michael correndo
atrás da picape com os braços levantados, acenando para nós, tentando nos alcançar. A mesma cena de dezoito anos atrás se repetia
naquele momento, só que agora eu a estava provocando.
No dia seguinte logo pela manhã Magda me contou que eram
onze horas da noite quando papai, Michael e o delegado chegaram.
Não me encontrava em casa. Naquela hora eu estava odiando Michael,
porque ele tinha entrado em minha vida de uma maneira inesperada.
Ele havia desvendado um mundo para mim que eu jamais havia sonhado que existisse. Estava sentindo, totalmente, lesada por uma
pessoa que nunca quis me fazer mal algum. Uma pessoa, dócil, inteligente, que tinha um coração maior do que seu tamanho. Passou dezoito anos de sua vida sentindo culpado por uma tragédia onde ele
próprio era uma das vítimas. Dezoito anos de buscas, de expectativas,
de apreensões e desilusões. Mas nunca chegou ao desânimo ou pensou em desistir. Até no momento em que tinha certeza da morte se
preocupou somente comigo. Agora, eu o odiava! Talvez não o Michael
que eu conhecera, porém, a vida como um todo. Primeiramente por
que eu tinha sido arrancada do seio de minha família ainda uma criancinha. Depois mamãe havia morrido quando eu tinha apenas dez anos.
Sim mamãe, porque só me lembro de Michael. Eleine pouco existiu
para mim. Papai um homem maravilhoso, de quem nunca duvidei de
uma só palavra, passou a vida toda mentido para mim. Nunca me disse
que eu era filha adotiva.
Eu havia sido torturada por um homem que dizia que me amava e por minha causa duas pessoas haviam morrido. Estava me
sentindo a escória da sociedade. Um objeto, lindo, maravilhoso, onde
todo mundo colocava as mãos e depois o descartava. Mil suposições
passavam pela minha cabeça. Mil alternativas de vingança e desprezo
surgiam em minha mente. Mas algo falava mais alto em minha consciência. O amor que eu havia recebido dessas pessoas, de maneira direta ou indiretamente. Eles haviam levado a sério o conselho: “Amai-vos
cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em
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honra uns aos outros”. (Rm. 12:10.) Isso pesava muito na balança da
vida e demonstrava que estava a favor deles.
Naquela noite eu andei e andei de carro sem ter uma direção.
O tempo não fazia sentido para mim enquanto eu avançava pelas ruas
da periferia de São Paulo. Passavam-se horas, mas também apenas
segundos. Talvez eu tivesse a impressão de que o tempo congelara
porque a estrada parecia a mesma, independente da distância que eu
percorresse. Comecei a me preocupar que estivesse andando em círculos, mas continuei andando. Por fim, avistei a saída para o aeroporto. Enquanto me dirigia para lá tive a sensação de que passara mais
tempo do que percebera. Não conseguia me lembrar de quanto tempo se passara desde o anoitecer. Será que ali era sempre tão escuro à
noite? Mas logo percebi alguns feixes de luz vindo da iluminação logo
adiante e de repente tudo estava inundado pela luz forte do aeroporto. Com os joelhos bem juntos e o olhar perdido em algum ponto do
universo, sentada no piso frio do Aeroporto de Cumbica, me sentia
imensamente só. Apesar da multidão que me cercava, me sentia numa
bolha isolada do mundo. Tive a nítida sensação de que aquela solidão
seria definitiva e nada que eu fizesse resolveria o problema. Não havia
amargura nessa constatação, apenas uma resignação serena que me
pasmava. Saí do aeroporto e vaguei por horas sem saber que direção a
seguir. Cansada de um dia cheio de terríveis emoções, sem perceber,
eu estava entrando na garagem de casa. Eram quatro horas da manhã.
Assim que entrei Michael veio afoitamente para mim e me abraçou
como se quisesse me proteger. Foi um abraço que me aqueceu e alcançou meu coração. Apenas fiquei parada sem esboçar reação alguma. – Perdoe-me Sheila, nunca em sã consciência quis magoá-la. Perdoe-me querida, por favor! Estou me sentindo muito mal por fazê-lo.
Não sei o que deu em mim, agir dessa maneira, mas prometo que nunca mais isso irá acontecer. Eu juro por tudo que é sagrado, meu amor.
– Olhando para seu rosto que demonstrava realmente arrependimento e dor, tive ímpeto de me lançar em seus braços e beijá-lo, mas me
contive.
– Não se preocupe Michael, por que realmente não haverá
uma segunda vez. Desculpe, preciso falar com papai. – Saí deixando
Michael plantado no centro da sala, perdido em seus pensamentos,
sem saber como agir.
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Abri a porta da biblioteca vagarosamente e olhei para o ambiente que estava à meia luz. Papai parou de escrever e sem desviar o
olhar do papel aguardou em silêncio, com o cenho cerrado. Levantou
a cabeça lentamente e se mostrava polido, mas um tanto distante.
Jogou a caneta sobre a mesa e me focalizou formando uma ruga na
testa. Eu conhecia muito bem esse gesto! Era o olhar de preocupação
e questionamento de papai, quando ficava decepcionado comigo. Mas
nunca chamava minha atenção de imediato. Primeiramente esperava
minha justificativa para depois expor seus medos e pressentimentos.
Quando notou que eu estava chorando levantou da cadeira num movimento ágil, e veio em minha direção. Era um andar arrastado, lento e
sofrido. – O que houve minha filha? Por que está chorando? Aconteceu
alguma coisa que eu não estou sabendo? – Fiquei em silêncio por algum tempo, olhando para o rosto preocupado de papai. Como ele era
lindo! Apesar de alguns sinais da idade continuava sendo um galã. Eu
podia sentir que havia algo de uma essência intensa por trás dele, e ele
era verdadeiramente um “gentleman”, mas tive vontade de gritar
bem alto: – Você é um mentiroso! Covarde! Mentiu para mim a vida
toda! Eu te odeio! – Entretanto apenas fiquei parada sentindo suas
emoções fluírem à flor da pele. Ele foi tomado de um sentimento intenso e cabisbaixo se aproximou de mim colocou um braço em minha
cintura e me puxou para si, me abraçando fortemente. Não foi um
simples abraço me envolvendo, mas veio da alma, pois me aqueceu.
Suspirou profundamente, como se estivesse muito cansado ou sentia
dor no peito que dificultava sua respiração. Depois de um breve silêncio ele franziu a atesta, separou os lábios e disse com a voz trêmula: –
Nunca me preocupei tanto com você querida, como nessa tarde! Eu vi
como você deixou o local onde estávamos. Parecia totalmente transtornada, minha filha! Deixei o delegado e os rapazes na fazenda e saí á
sua procura. Estou há mais de oito horas ligando para Deus e o mundo, para saber de seu paradeiro. Fui até o hospital, me disseram que
você não esteve lá. Não sabia mais onde procurá-la. Nunca mais faça
isso meu bem, por favor, eu lhe suplico, por que posso ter um enfarto.
Papai olhou para mim e havia questionamento em seu olhar. –
Michael também está bastante mal, quando falou comigo chegava ao
desespero. – O tom apreensivo com que papai pronunciou essa frase
me causou um sentimento de dor e decepção. Deixei minha mente
vagar à toa por um momento e fui inundada por maravilhosas lem-
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branças de meu relacionamento com Michael. Com lágrimas pelas
faces e as mãos trêmulas, toquei o seu rosto. – Não papai, não briguei
com Michael! Minha vida que é muito complicada. Às vezes me perco
nas entrelinhas de minha existência. Fico me debatendo até você aparecer e me estender à mão. Aí tudo fica bem para mim! Amo muito
você, papai. Não faz ideia como é estar perdida, sem direção. De repente, levantar a cabeça e ver esse rosto maravilhoso expressando
preocupação para comigo. Emitindo uma luz que me conduz de volta
ao caminho. Quero que saiba papai, aconteça o que acontecer, vou
amá-lo para sempre! Ok? – Nesse momento papai me apertou contra
seu peito e com a voz embargada, apesar de ter um leve sorriso nos
lábios, disse: – Você é tudo o que tenho de bom nessa vida, minha
filha. Por favor, não faça isso de novo, ok? Por que hoje pensei que não
iria aguentar, se algo ruim tivesse lhe acontecido.
Eu estava na cama há mais de duas horas e não conseguia
dormir. Minhas costas doíam e minha cabeça se negava a esquecer de
que Michael estava há alguns metros de meu quarto. Só uma parede
nos separava. Não só os nossos corpos, mas de agora em diante nossas vidas também sofreriam uma grande ruptura. Com certeza ele
estava sofrendo e desejava ardentemente minha companhia. Eu não
queria voltar á leitura do livro, porque se acendesse a luz com certeza
ele iria falar comigo. Eu não estava preparada para enfrentá-lo. Não da
maneira como estava me sentindo. Eu estava vulnerável, perdidamente apaixonada e sozinha em meu quarto, altas horas da madrugada.
Comecei a pensar o que deveria fazer. Contar a verdade para Michael
ou conversar com papai? Ele havia me dito que não tinha se sentido
bem á tarde, só pelo fato de eu estar ausente. Agora se eu contasse a
verdade qual seria sua reação? Não queria que nada de mal acontecesse a papai, porque ele era toda família que eu tinha. Também não poderia contar para Michael, com certeza além de sofrer pela minha
perda ele iria se odiar pelo que houve entre nós. Pensando assim, resolvi levar toda culpa sobre mim. Não falaria com papai e muito menos
com Michael. Simplesmente eu iria terminar nosso namoro e encerrar
o assunto. Guardando a cruel e dolorosa verdade só para mim.
Há muito tempo eu tinha sido convidada para passar alguns
meses em Angola, na África do Sul. Iria levar o nosso “know-how” e
aplicá-lo para o bem da comunidade carente do lugar. Um dos direto-
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res do hospital onde trabalho havia me oferecido essa oportunidade.
Eu estava protelando o máximo possível. Há dois meses ele esteve no
Brasil e voltou a reiterar o convite me dizendo que seria muito importante para a comunidade médica angolana que eu ficasse no comando
por alguns meses. Pensando sobre o assunto decidi que aceitaria o
cargo, pelo menos por um ano. Assim me afastaria de Michael sem
magoá-lo muito.
Logo pela manhã conversei com papai sobre o assunto. O fiz
ver quão importante seria para minha carreira esse período na África.
Muito preocupado e demonstrando dúvidas papai ergueu a cabeça,
olhando por cima do aro dos óculos de leitura, focando o olhar em
mim. Com expressão de curiosidade perguntou: – Qual foi reação de
Michael quanto a esse assunto? – Não falei com ele a esse respeito
papai. Aliás, quero conversar com você sobre Michael. Pensei muito
sobre nosso namoro e cheguei á conclusão que não é isso que quero
para mim. Michael é uma pessoa maravilhosa, não restam dúvidas,
mas não posso me prender a alguém no momento, papai. Só iria atrapalhar minha carreira e criar muitos obstáculos. Além do mais, ele tem
sua vida nos Estados Unidos e eu a minha no Brasil. Iria complicar muito nosso relacionamento, o que acabaria nos desgastando. Antes que
as coisas fujam do nosso alcance achei melhor terminar nosso namoro. Pelo menos por agora. – Como ele reagiu? Por que sei que ele está
sofrendo. – Ainda não falei com ele sobre minha decisão papai. Mas de
qualquer maneira ele terá que aceitá-la. – Minha filha! Pense sobre o
assunto com carinho antes de tomar essa decisão. Sei que você o ama
e ele é louco por você. Gosto muito de Michael. Eu estava feliz e me
sentindo seguro por ele ser seu namorado. É uma pessoa, boníssima,
sincera, inteligente, tem uma personalidade marcante e sobre tudo a
ama profundamente. Eleine não vai gostar de saber disso. – Ah! Eleine!
Ficaríamos tudo em família não papai? Pelo jeito Eleine já faz parte de
seus planos para o futuro. Percebo como você a trata. Para ser sincera, eu não estou gostando desse seu comportamento.
Nesse momento papai olhou ternamente em minha direção e
meneou a cabeça por vezes. Como se carregasse uma culpa imensa
levantou da cadeira, cabisbaixo, veio até mim e me abraçou. – Minha
filha, você sabe que nunca me aproximei de outra mulher depois que
sua mãe morreu. Mas estou me sentindo muito só. Eleine é uma pes-
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soa, belíssima, inteligente e agradável. Você está crescida, cedo ou
tarde acabará se casando e ficarei sozinho. Não gosto desse pensamento. Sinto-me sufocado só em imaginar essa solidão. Para você
também será muito bom. Você se sentirá mais livre, porque percebo o
quanto você se preocupa comigo quando não está por perto. – Pensando assim papai até parece ser coerente esse relacionamento. Contudo, tenho uma exigência a fazer. Ela fica em segundo plano em sua
vida, ok? Por que o primeiro é cadeira cativa, exclusivamente minha e
não vou abrir mão dela. Nunca, papai!
Ainda era bem cedo quando Michael desceu para o café. Parou próximo á mesa, mas percebia que estava totalmente confuso.
Pela maneira de lidar com as mãos e seu olhar interrogativo em meu
rosto. Tinha os olhos inchados, talvez pelo estresse que estava passando. Ficou junto á mesa, de cabeça baixa, tentando não demonstrar
que estava contrariado. Depois de alguns segundos de hesitação se
aproximou de mim e me deu um beijo na testa, segurando meu rosto
com ambas as mãos. Olhou profundamente em meus olhos com ar de
preocupação e seus lábios se separaram, mas não disse nada. Depois
de um minuto de silêncio ele passou a mão na testa e me perguntou: –
Está mais calma hoje, querida? – Estou bem, obrigada. Mas depois do
café quero falar com você, ok? – Levantei da cadeira para deixar a sala.
Michael me segurou pelo pulso e disse de maneira imperativa: – Por
favor. Não vai me deixar sozinho tomando café, ok? – Com expressão
de carência no rosto e uma grande necessidade de me abraçar, disse:
– Preciso de você querida, não me deixe, por favor! – Papai olhou para
mim e pude sentir que ele me suplicava com os olhos para eu não
dizer nada a Michael. Automaticamente como fazia todas as manhãs
comecei a servir o lanche. Quando percebi, senti o coração se contrair
e meus olhos se encheram de lágrimas. Jogando a espátula de prata
que tinha entre os dedos sobre a mesa, sai da sala. – Desculpe Michael, preciso subir.
Quando alcancei a curva da escadaria pude ouvir Michael perguntando a papai: – O que eu fiz de tão errado para sua filha agir dessa
maneira? Até chegarmos ao local do acidente ela estava carinhosa,
dando-me total apoio. Quando entrou no carro estava submissa, mas
quando o deixou era visível que me odiava. Alguma coisa aconteceu
nesse intervalo que a transformou. Quando olha para mim sinto ódio
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em seu olhar. Não sei o que fazer Robert! Pressinto que algo muito
ruim está por acontecer. Quero que saiba que sua filha significa para
mim tanto quanto o ar que respiro. Não saberia viver sem ela, mas
sinto que a estou perdendo.
Depois do lanche Michael subiu para falar comigo. Deu uma
leve batida na porta e a empurrou, causando-lhe um ranger súbito
irritante e entrou. Eu estava ao telefone falando com Angola. Aproximou da mesa do computador e começou a remexer alguns papéis que
estavam sobre ela, como faturas e receituários, etc. Tenho certeza que
Michael prestava atenção ao que eu dizia, porque assim que pousei o
fone no gancho me perguntou de maneira abrupta: – Então a sentença já foi dada? – Por que você está me perguntando isso? – Por que
ouvi você dizer que vai assumir o cargo de diretora no hospital de
Angola. É visível sua intenção de não me incluir em suas decisões Sheila, e, consequentemente, em sua vida. Caso contrário teria pelo menos
pedido minha opinião. Eu estava tão preocupado pensando o que eu
teria feito de errado para magoá-la tanto! Mas vejo que tudo isso é,
simplesmente, uma manobra para você me descartar de sua vida.
Como eu pude ser tão ingênuo não percebendo isso? Você poderia
pelo menos ter tido a coragem de me dizer que não gosta mais de
mim. Meu Deus, o que deu errado com nosso relacionamento, Sheila?
Michael estava a ponto de agir histericamente. Batia a mão
fechada na palma da outra, por vezes, andando de um lado para outro. De repente apoiou o braço na parede e encostou a cabeça no
braço. Começou a dizer algumas palavras praticamente ininteligíveis.
Apoiado na parede escorregou-se para baixo até sentar no piso do
quarto. Com os joelhos encolhidos, os braços apoiados nos joelhos e a
cabeça entre os braços, ele começou a chorar convulsivamente. Corri
até ele e sem me conter disse abraçando sua cabeça: – Por favor, Michael querido, não faça isso consigo mesmo! Preciso falar com você,
mas se você não se acalmar será impossível. – Tomando-o pela mão,
praticamente o arrastei até a cama. Sem perceber eu também chorava. Eu o amava desesperadamente, mas não podia tê-lo nunca mais.
Como eu poderia explicar isso?
Entrei em desespero ao ver aquele homem tão inteligente,
um dos mais conceituados cirurgiões cardiologistas dos USA em pran-
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tos no chão, como se estivesse drogado ou insano. Permaneceu por
meia hora soluçando deitado de lado na cama com as pernas encolhidas na posição fetal. Sentada na lateral da cama tirei os seus sapatos e
fiquei por longos minutos passando os dedos por entre seus cabelos,
para acalmá-lo. Depois de meia hora ele adormeceu na mesma posição
em que se encontrava, mas ainda soluçava. Coloquei um cobertor
sobre suas pernas e deixei o quarto, fechando a porta atrás de mim.
Senti que não só deixava o quarto, mas fechava também um parêntese em minha vida emocional. Eu diria que “In a split second”, ou seja,
em uma fração de segundo nossas vidas foram separadas e nunca
mais seríamos os mesmos. Um todo dividido em duas partes que nunca mais se recuperaria, apenas se esforçando para sobreviver isoladamente.
Estava descendo a escada papai veio em minha direção como
se estivesse a ponto de enfrentar um inimigo. Muito irritado me perguntou: – O que aconteceu minha filha? Daqui podíamos ouvi-los brigando. O que pensa que está fazendo? Você pode estar abrindo mão
da única oportunidade de ter um casamento feliz em sua vida. – Não
papai, eu não briguei com Michael. Ele brigou comigo. Não consegui se
quer tocar no assunto. De imediato ele percebeu minha intenção de
terminar o nosso namoro e perdeu o controle emocional. Antes que
eu pudesse dizer alguma coisa entrou em depressão e quase chegou
ao histerismo.
– Eleine veio até mim e me disse, muito agitada, tentando se
controlar: – O que pensa que está fazendo com meu filho? Você não o
acha á sua altura não é Sheila? Mas ele é uma pessoa fantástica, maravilhosa e, sobre tudo superior a qualquer homem. – Eu sei Eleine que
ele é uma pessoa maravilhosa. Você não tem ideia de como amo seu
filho, mas não posso continuar nosso namoro. Um dia eu vou poder
explicar por que o estou deixando e você verá o quanto estou sofrendo com esse ato. Mas no momento, para o bem de todos, não posso
entrar no cerne da questão. Por isso não insista, por que não direi mais
nada.
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Naquele domingo a manhã voara como nuvens carregadas ao
vento e uma sensação de vazio perfurava meu estômago. Nada estava
bom para mim e me via encoberta por uma neblina que me separava
dos demais. Agora eu tinha que enfrentar a pior parte do dia, o almoço
de minha despedida. Michael tinha sido avisado que o aguardávamos.
Mas ele não vinha juntar-se a nós, deixando um ponto de interrogação
em cada rosto presente. Era o momento em que todos tinham oportunidade de se expressarem, dizendo o quanto me amavam ou me
odiavam e o por que. Deveria ser algo descontraído, para quebrar a
tensão da despedida, porém eu sentia que todos estavam sofrendo.
Esse almoço, em especial, seria mais um fardo do que um prazer. Resolvi falar com Michael. Fui até meu quarto e o encontrei sentado na
cama com as costas apoiadas na cabeceira, abraçado ao meu travesseiro. Quando o vi deu-me a nítida impressão de um menino à espera
da mãe que tardava em chegar, para apanhá-lo na escola. Com o olhar
perdido em algum ponto do universo, parecia desolado. Olhou para
mim com os olhos completamente vermelhos e ficou aguardando em
silêncio, como se esperasse uma explicação de minha parte. Aproximei
dele lentamente, temendo que minha presença fosse machucá-lo
ainda mais. – Está se sentindo melhor, Michael? – Ele passou as mãos
pelo rosto esfregando os olhos e suspirou. Olhou para mim com o leve
sorriso torto, rascunho do meu preferido, mal expresso pelos lábios.
Olhando para seu rosto eu vi o quanto ele estava magoado, e ao
mesmo tempo eu não podia impedir que se magoasse. Perguntei a
mim mesma se eu era um monstro por fazê-lo sofrer desse jeito, mas
não havia nada que eu pudesse fazer. – Na verdade não. Estou pior
que antes. – Segurando sua mão, disse calmamente sem olhar para
seus olhos, por que se eu olhasse com certeza eu me renderia a seus
pés: – Ah Michael! Por que tinha que acontecer isso conosco? Você
não tem noção do quanto o amo! Você estava virando obsessão para
mim. Mas, depois do que aconteceu ontem, descobri que não posso
viver com você. Por isso o estou deixando. Não por que não o ame,
mas por que o amo demais. Eu gostaria de dizer o porquê disso, porém no momento não posso. Prometo que quando estiver preparada
vou explicar tudo. Eu quero que você entenda Michael que talvez eu
esteja sofrendo mais do que você, agindo assim. Mas quero poupá-lo
de maiores sofrimentos, querido. Não tinha intenção alguma de ir para
Angola. Estou aceitando o cargo, porque se eu continuasse aqui acabaria cometendo um sacrilégio. Sabemos que sua mãe e papai pelo
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jeito vão acabar ficando juntos e você estaria sempre por perto. Tenho
certeza que nunca vou amar outro homem como o amo ou talvez
nunca mais eu venha amar outra pessoa. Você foi único em minha vida
e me fez muito feliz. Essas lembranças irão fazer parte de minha vida
para sempre, Michael. Mas quero me lembrar de você como José,
altivo, seguro de si e de certa forma feliz. Isso não vai ser a quebra de
um relacionamento, mas tenha certeza querido que estamos mais
ligados agora do que nunca estivemos antes. Por favor, me prometa
que vai descer e almoçar conosco, ok? Por que estou me sentindo
muito mal em fazê-lo sofrer desse jeito! Ainda mais, tenho que empacotar minhas coisas... – Naquele momento uma dor alucinante tocou
meu coração, causando um arrepio dolorido pelo meu corpo.
– Não é só empacotar as coisas, mas empacotar toda minha
vida e dar adeus a vinte e cinco anos de sonhos, lembranças e amor
neste lugar, Michael. Por favor, não me faça sentir pior do que estou,
ok? Desça para almoçar comigo. Você deve isso a mim, querido. Estou
suplicando, venha! – Eu o tomei pela mão e o fiz me acompanhar até a
sala do almoço.
Deitada no quarto do décimo sexto andar do hotel Vip Grand
Luanda, o mais famoso da cidade, me sentia muito pequenina em
relação ao novo universo que se descortinava á minha frente. Comecei
a meditar na transformação que minha vida sofrera no último mês.
Pude sentir apavorada a visão de que eu estava sozinha numa casca de
noz flutuando num imenso oceano revolto. Queria me agarrar á alguma coisa boa que pudesse levantar o ânimo, mas nada me ocorria. O
pai que eu adorava não era na realidade meu verdadeiro pai e havia
mentido para mim a vida toda. Mamãe uma médica maravilhosa, que
influenciou a minha curta vida ao seu lado, havia morrido de uma doença misteriosa. Minha verdadeira mãe era para mim uma pessoa,
totalmente desconhecida, frívola e esnobe. Nunca eu havia amado e,
quando descubro o verdadeiro amor percebo que escolhi errado. Eu
como ser humano qual teria sido minha contribuição para com a família, para com a sociedade e para com o mundo como um todo? Talvez
nenhuma! Apenas estava passando pela vida sem deixar pegadas que
pudessem me identificar. Mesmo que alguma vez elas ficassem calcadas em algum lugar de minha existência não tinham consistência, porque eram apagadas pelo vento de minha dúbia existência. Naquele
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instante eu desejava ardentemente uma companhia para me dar apoio, físico, moral e espiritual. A necessidade latente de ter Michael ao
meu lado era evidente e não saia de minha cabeça. Eu precisava dele.
Precisava de Michael mais que os viciados de drogas. Era uma necessidade insana e eu ansiava pelo seu toque. Pelo movimento de suas
mãos em meu corpo e pelo calor de seus lábios em minha pele. Eu
precisava desesperadamente senti-lo ao meu lado. Usufruir seu perfume, segurar sua mão, olhar em seus olhos dourados e saber do que
eles eram capazes. Ver seu sorriso tão espontâneo que envolvia a
todos que estavam ao seu redor. Ouvir sua voz que preenchia minha
alma e acalentava meu espírito. Mas tudo o que me restava agora
eram as lembranças. Só as lembranças e nada mais... Como disse Carl
Sagan em um de seus livros: “Tudo quilo que realmente lembramos
talvez seja apenas um conjunto de fragmentos de memórias alinhavados sobre um tecido de nossa própria invenção. Se costurarmos com
bastante inteligência, criaremos para nós mesmos uma estória memorável e fácil de recordar. Mas quando esses fragmentos se mantêm
dissociados ficam muito mais difíceis de recuperar, ou melhor, de serem reprocessados”. Naquele exato momento minha vida precisava
ser remodelada, reprocessada, porque eu acabaria me perdendo entre
os fragmentos de minha própria existência.
Fui para o banheiro devagar, um estupor pesado nublando
minha mente. Realizei os preparativos para dormir sem prestar nenhuma atenção ao que estava fazendo. Foi só no banho com a água
quente, minha pele ardia que percebi que o ambiente estava congelando. Estremeci violentamente por vários minutos antes de o jato de
vapor finalmente relaxar meus músculos rígidos. Depois fiquei em
baixo do chuveiro, cansada demais para me mexer, por tempo indeterminado. Quando sai do Box, me aqueci me enrolando seguramente
em uma toalha, tentando manter o calor da água para que o frio doloroso não voltasse. Vesti rapidamente meu pijama para dormir e fui
para debaixo do edredom. Estava insegura e me abracei como se estivesse abraçando Michel em nossa cama. Nesse exato momento o
telefone tocou e automaticamente o atendi. – Sheila querida eu não
preciso perguntar como está, porque sei que está péssima. Qual o
motivo de seu choro? – Estou chorando? Não havia percebido! Mas,
por que está me ligando a essas horas da noite, Michael? Esqueceu-se
do fuso horário? – Primeiro, para checar o telefone, porque tinha cer-
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teza que você havia me dado o número incorreto. Segundo, para ouvir
sua voz e saber como está. Como tem passado? Já se adaptou ao novo
mundo? – Me sinto perdida, sozinha, vazia e amargurada. Eu diria “uma estranha no ninho”. Se isso é se sentir adaptada então estou muito
bem! – Como é o novo ambiente de trabalho, e os amigos? – O hospital
em si, é uma potência. Tecnologia de ponta. É de causar inveja aos
nossos. Quanto aos amigos, bem... Já recebi várias cantadas, tenho
dois jantares agendados, muitas flores e pouco relacionamento. Se
continuar como está logo estarei bastante gorda, porque recebo pelo
menos duas caixas de bombons ao dia. Além das cartas de boas vindas, convites para palestras, seminários e passeios turísticos com o
diretor executivo, o resto é muito monótono! – Pelo jeito está trabalhando bastante. – Gosto desse atropelo todo. Preenche minha vida
não dando espaço para divagações. O único problema é quando estou
trancada entre as quatro paredes de meu quarto. Mas.... Tenho certeza que com o tempo vou me adaptar. Por que minha capacidade de
adaptação em sobrevivência supera qualquer expectativa. Mas, me
fale de você. Como está? – Bem.... Tirando as noites de insônia, nas
quais a cama se torna gigantesca. Os almoços deixados no prato. A
vontade de morrer que sinto no final de cada dia. A dor constante no
peito e a frustração de não poder tê-la comigo, eu diria que está tudo
bem. Mas quanto a minha capacidade de adaptação em sobrevivência.... Isso me apavora! Por que não tenho nenhuma e minha estima na
escala de zero a dez está a menos zero. Mas os dias estão passando!
Isso é o que importa. Mas quero dizer que a amo mais... – Antes que
Michael terminasse a frase eu disse: – Não querido, por favor, não faça
isso comigo! Ok? Apenas me deseje boa noite, como se fossemos nos
ver pela manhã. – Boa noite amor, durma bem!
Apesar de Angola ser um país pobre considera a educação
como setor essencial para o desenvolvimento social e econômico. “As
ações previstas pelo governo abrangem a formação de formadores
com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e reforçar as capacidades institucionais. Para rever essa situação é essencial, entre outras medidas, uma restauração dos serviços de saúde e uma gestão
eficaz dos recursos humanos, materiais de infraestrutura. Nesse sentido o Programa de Apoio à Reorganização dos Serviços de Saúde de
Angola prevê o desenvolvimento de ações que privilegiam a gestão
em saúde através da realização, localmente de Ações de formação de
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profissionais de saúde nas áreas de saúde pública, mental, nefrológica
e medicina geral e familiar. Realça-se ainda o reforço das ações no
âmbito do controle de doenças infecciosas como meningite, no hospital pediátrico de Luanda” para onde fui designada. Tinha por objetivo
integrar a vertente formação e assistência, avaliação dos resultados
laboratoriais e acompanhamento do trabalho de rotina do mesmo. Dar
apoio ao nível da luta contra a Tuberculose em coordenação com o
Instituto de Saúde Pública e o Hospital Militar de Luanda. Ainda fazia
parte do Projeto de apoio fisiátrico ás crianças vítimas da guerra. Com
todo esse trabalho quando retornava para casa, altas horas da noite,
já não tinha tempo para pensar ou divagar sobre a família ou outro ser
humano qualquer. Mas em minha secretária eletrônica sempre existiam, pelo menos, meia dúzia de mensagens, a maioria de Michael. Mas
nunca retornei suas ligações.
A repetição de uma determinada ação nos leva ao condicionamento do habito e o habito praticado constantemente nos leva á
rotina. Pensando nesse sentido, minha vida tinha se tornado uma
grande rotina de ganhos e perdas. Tudo era metódico, um ganho e em
seguida uma perda, um ganho e uma perda. Eu havia pago o preço da
última perda, que tinha ceifado metade de minha vida. Havia deixado
sulcos profundos, ou melhor, profundas crateras que de vez em quando ainda expeliam lavas incandescentes, me levando a uma recaída.
Esse vulcão não estava extinto, mas somente dormente. Tinha certeza
que quando eu menos esperasse entraria em erupção com toda sua
intensidade. Por isso tentava me proteger camuflando as arestas expostas e tapando a fissuras que teimavam em se fazerem presentes
em minha vida. Isso me deixava exposta e carente.
Nesse estado de espírito conheci James Anderson, médico
cardiologista do Hospital Militar de Luanda. Nascido no Reino Unido e
criado na Inglaterra fez medicina seguindo a tradição familiar. Havia
perdido a esposa num desastre de avião, com apenas um ano de casados. Passando por terríveis momentos emocionais resolveu vir para
Angola, enterrar-se entre os famintos e necessitados para expiar seu
carma. Estava em Luanda há cinco anos e era apaixonado pela cidade.
Assim que cheguei ao hospital me sentia deslocada, sozinha e com
grande responsabilidade. James me recebeu de braços abertos, colocando-se ao meu inteiro dispor no que precisasse. Além da assistência
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que dava ao hospital era também o diretor executivo, o que nos mantinha sempre juntos. Como superintendente geral do hospital meu
cargo me dava vantagens sobre ele, mas na realidade foi James que
me guiou desde o início. Era ele quem suportava todas as pressões
exercidas pelos militares e governo, porque sempre se colocava à
disposição para solucionar os problemas. Era uma espécie de pacto de
proteção que ele dispensava a mim.
Nosso relacionamento no início foi como uma raiz tenra e
sensível. Com o passar do tempo foi se fortalecendo e se agigantando.
Até que certo dia não aguentando mais sua ansiedade, James falou
comigo. – Sheila está ficando difícil para eu me manter próximo a você
sem participar de sua vida. Desde o primeiro dia que a vi algo me tocou profundamente. Você é uma mulher, maravilhosa, brilhante, por
que não, um gênio. Entretanto é uma pessoa muito triste! Percebo
que não desfruta das coisas boas da vida. Sei que você vem de uma
família rica, filha única, porém sinto que algo a machuca constantemente. Não gosto de vê-la sofrendo, porque a vida passa muito rapidamente e quando menos esperamos não usufruímos parte dela. Eu
agia dessa maneira quando perdi minha esposa. Mais tarde acabei
aprendendo que devemos deixar nossos “fantasmas” engavetados.
De vez em quando fazemos uma visitinha a eles. Depois os mantemos
enclausurados para o nosso próprio bem. Por isso eu gostaria que
você me respondesse com sinceridade. Gostaria de compartilhar sua
vida comigo? – Você está me pedindo em namoro James? – Por que,
você acha isso impossível? – Não, lógico que não, mas não sei James,
penso que não serei uma boa companhia. – Vou ter paciência com
você. Vou ensiná-la a voltar a viver, prometo. Posso saber o que a magoa tanto? – Apenas um relacionamento que não deu certo. – Essa
pessoa deve ser totalmente desequilibrada para dispensar uma mulher como você. – Não James, foi o contrário. Eu o dispensei. Mas ainda o amo profundamente. Como é um caminho sem volta.... Se você
me prometer que terá paciência comigo, podemos tentar.
Estávamos namorando há três meses e todo tempo livre que
tínhamos o usávamos em saídas a teatros, cinemas e restaurantes.
James conhecia lugares fantásticos e um em especial, o seu predileto,
com música ao vivo. Todos o conheciam nesse restaurante e percebiase que ele era muito querido por todos. A comida me lembrava muito
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a do Brasil e a companhia de James era bastante agradável. Ficávamos
dançando e comentando nossas vidas. Para mim funcionava como
uma terapia e, James adorava contar piadas, sempre me fazendo rir.
Certa noite eu estava totalmente envolvida na estória que James me
contava, quando notei que alguém parou próximo á nossa mesa.
Quando levantei a cabeça e foquei a pessoa percebi que ela estava nos
encarando. Para surpresa minha me deparei com Michael olhando
fixamente para nós. Ao olhar para ele tive pena da situação em que se
encontrava. Parecia uma pessoa muito amargurada. Seu semblante
expressava dor ou talvez ódio. Estava com os cabelos por cortar, barba por fazer e suas roupas estavam bastante em desalinho. Demonstrava uma carência perceptível de alguém ao seu lado. James se levantou da cadeira, num gesto agressivo, e disse muito enfático: – Qual é a
sua, rapaz? Não vê que a senhorita está acompanhada? – Antes que eu
me recuperasse da surpresa, Michael deixou o local sem nos dizer uma
palavra. Naquele momento me senti muito mal por Michael e uma
culpa muito grande caiu em meu âmago e tomou conta de mim. Foi
como se todos os sentimentos, que eu havia camuflado por meses,
rompessem a barreira de meu emocional e se atirassem contra mim.
James me focou com uma ponta de desconfiança no olhar, muito
tenso disse: – Não precisa me dizer quem era o rapaz, porque sei que
ele é a sua grande paixão. Você ficou totalmente sem ação, Sheila! –
James, me leve para casa, por favor! Sinto-me muito cansada e não
estou bem. – Sabe por que você está se sentindo tão cansada? Isso é
uma reação do aparelho circulatório ao excesso de adrenalina. Quando sofremos uma repentina mudança do comportamento emocional,
nossa adrenalina aumenta para nos proteger. Grande quantidade dela
foi lançada em seu organismo e seu corpo está passando por uma
reação de equilíbrio. Em consequência o aparelho circulatório tem que
trabalhar muito mais rápido. Por isso, está se sentindo tão cansada. –
Agradeço á sua aula de anatomia James, mas como sabe também sou
médica e no momento só quero me deitar numa confortável cama e
dormir.
Quando chegamos em casa James queria me fazer companhia. O dispensei dizendo que precisava ir para cama. Havia colocado o
pijama e estava escovando os dentes quando a campainha tocou. Eu
tinha certeza que era James, porque era um gesto que se repetia com
frequência. Ele saía e logo retornava para ver se tudo estava ok, em
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seguida partia com a promessa de que no menor problema eu o chamaria. Abri a porta e estava muito sonolenta. – James, por favor, vá
para casa. Está tudo bem! – Michael empurrou a porta e entrou. Fiquei
totalmente apavorada, porque naquele momento estava me sentindo
vulnerável e carente.
O que está fazendo aqui Michael? – Ele parou a pouca distancia de mim e eu olhei surpresa, inclinando a cabeça para trás para focalizar seu rosto. Seu sorriso animado se espalhava pela face, os dentes
brilhantes se destacavam no contraste de sua pele bronzeada. Respondeu com um tom de censura na voz e uma pontinha de sarcasmo:
– Sim estou bem! Também estou feliz em vê-la Sheila, obrigado. Mas,
já que você não atende aos meus telefonemas e não dá sinal de vida
vim ver como estão as coisas. – Não tenho tido muito tempo para
responder a telefonemas, Michael, estou muito ocupada. – É. Eu percebi. Você usa o tempo que tem em danças e jantares. Quando volta
para casa está muito cansada para se preocupar com alguém. – Você
anda me espionando, Michael? Quero saber, por que está fazendo isso
comigo? – Eu pergunto o quê você está fazendo saindo com outra
pessoa? – Não tenho satisfações a dar a você de meus atos, Michael.
Não temos mais nada um com o outro. Sou livre ou ainda não percebeu? – Você está completamente errada, Sheila. Nunca será livre, porque não vou abrir mão de você. Simplesmente, não posso! Talvez eu a
ame demasiadamente, mais do que o necessário, mas não consigo
viver sem você, me desculpe. – Michael achava que o tempo e a paciência me fariam mudar, e embora eu soubesse que ele estava tremendamente errado eu sabia que ele não iria desistir. Ele tinha certeza de
que eu sempre o amaria, mas isso nunca, jamais, seria o suficiente para
ele.
Michael aproximou de mim e me abraçou, me mantendo presa em seus braços.
– Não faça isso, por favor! Você está transtornado. É melhor
voltar para seu hotel. Amanhã nós nos falamos. Podemos até almoçar
juntos. Isso se você quiser, é lógico. – Não Sheila! Se eu posso tê-la
agora, por que vou esperar até amanhã? – Michael começou a me
beijar intensamente, ao mesmo tempo em que acariciava meu corpo.
Forçava-me a ir para a cama sem parar de me beijar. Desesperada,
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supliquei que não fizesse o que tencionava fazer. Respondeu olhando
fixamente para mim, como se soletrasse a frase: – Eu tenho esse direito, Sheila, porque você me pertence. – Simplesmente me jogou com
violência sobre a cama e deitou sobre mim. Com todo seu tamanho,
me sentia sufocada. Disse em pranto empurrando-o com ambas as
mãos, forçando-o a se levantar: – Não podemos fazer isso Michael! –
Por que não, se já fizemos muitas vezes? – Sinto muito te dar essa
noticia, mas descobri que sou sua irmã. – Nesse momento senti todo
peso do corpo de Michael sobre mim, dificultando minha respiração.
Tive a nítida impressão que ele havia desmaiado, porque eu não sentia
sua respiração. Ficou por algum tempo inerte na mesma posição, como se seu espírito tivesse deixado seu corpo. Minutos depois, que
pareceram uma eternidade, levantou da cama passando energicamente os dedos entre os cabelos, por diversas vezes. Seu olhar me fulminava e seus olhos cor de mel haviam perdido todo brilho. – Esse é um
golpe de baixíssimo caráter, Sheila! Usando-o para me impedir de
fazer amor com você. – Em prantos respondi: – Está enganado, Michael. Eu sou Samara sua irmã desaparecida há dezoito anos. Descobri
naquele dia que fiquei presa no carro, quando estávamos na fazenda.
Por isso terminei nosso namoro e fugi para Angola. Eu não tinha condições psicológicas e nem emocionais de contar toda a verdade, a
você querido. Também não queria que sofresse mais do que estava
sofrendo. Tenho certeza que se soubesse a verdade seria insuportável
para você. – Michael levou ambas as mãos á cabeça e começou a andar de um lado para outro. Notei que todo seu corpo estava em desacordo com a realidade e sua alma gemia naquele momento. A dor era
tão intensa que sua fisionomia havia se transformado em expressão
de desespero. Seus olhos ficaram vermelhos. Aproximou de mim e
segurou meu rosto com uma das mãos e olhou profundamente em
meus olhos, totalmente transtornado. – Você está querendo me confundir, é isso? – Não Michael! Eu não seria tão baixa a esse ponto. Seria
cruel demais! – Não pode ser verdade! – Michael, onde está o envelope com as informações sobre sua irmã? – Está em minha bolsa. Não
me separei dele um só minuto, mas nunca o abri. – Pois abra e terá a
verdade.
Michael tomou a bolsa que se achava sobre a mesa de canto,
com as mãos trêmulas, abriu-a. Retirou o envelope que se achava amassado e amarelado, pelo longo período que permaneceu em sua
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bolsa, para ocultar o seu passado. Podia-se ver ansiedade em seu rosto. Mal conseguia segurar o papel. Suas mãos saltitavam tremulantes
dificultando o romper do lacre. Olhando para mim com expressão de
angustia começou a abri-lo lentamente, como se temesse pelo conteúdo que poderia mudar totalmente sua vida. Retirou o papel e o desdobrou. Seu coração acelerou-se e seu espírito foi novamente afligido
pelas memórias felizes e dolorosas do período que passamos juntos.
Suor escorria por suas faces e tinha os olhos cheios de lágrimas. Correndo os olhos pelo papel pude perceber que ele tinha a confirmação
do que tanto temia. Seus olhos dourados se transformaram em pedras
escuras, e seu rosto ficou vermelho. Com olhar perdido em algum
ponto do universo de sua existência, ele se martirizava. Repentinamente jogou o papel no chão e começo a limpar as mãos na roupa,
esfregando-as violentamente. Percebi que estava perdendo a razão,
porque já provocava bolhas nas mãos e as pontas dos dedos sangravam. Mesmo assim continuava a limpá-las. Eu o abracei puxando-o
para bem junto de mim e mansamente sussurrei em seus ouvidos: –
Acabou a procura Michael! Estou aqui ao seu lado! Agora você pode
descansar, porque sua família está completa. Pode começar a viver
livremente, por que o círculo se fechou. Tudo o que você mais queria
na vida era encontrar sua outra irmã. Agora você me tem e para sempre! – Michael se desvencilhou de mim com urgência, como se temesse meu contato. Baixou a cabeça e transtornado pela dor mal fixava
seu olhar em mim. – Engano seu, Sheila! Acabo de perdê-la. Isso é o
que mais me machuca. Sofri muito quando a perdi pela primeira vez,
mas agora está sendo terrivelmente cruel! Como dói essa sensação de
perda, de vazio. Sinto-me incapaz até de olhá-la de frente! O que eu fiz
meu Deus!
À noitinha quando entrei no quarto, Michael estava deitado
na cama de costas na diagonal, com os pés apoiados no chão. Tinha
colocado as mãos cruzadas sob a cabeça e estava por longo tempo
olhando para o teto onde as ninfas amorosas e semideuses vorazes se
distraiam na escuridão. O belo Michael que eu conhecera agora era
apenas um espectro do que fora um dia. Chamei-o por diversas vezes,
mas não me ouviu, mergulhado em suas alucinações. Preocupada com
seu comportamento toquei em seu ombro, chacoalhando-o: – Hei!
Não estou gostando desse seu isolamento. Quer fazer o favor de voltar para os mortais? – Michael virou a cabeça vagarosamente para ter
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um ângulo melhor de visão e esboçou um leve sorriso torto, que se
expressava apenas pelos lábios. Seu rosto continuou com a mesma
expressão de tristeza e seus olhos estavam taciturnos. Estendeu a
mão para mim, para ajudá-lo a se levantar. Sentou na cama passando
as mãos, vigorosamente, pelos cabelos que estavam em desalinho.
Esfregou os olhos e limpou a garganta, mas sua expressão se enrijeceu
ainda mais, como se algo doloroso o incomodasse. – Mas onde estão
os mortais? Por que só vejo fantasmas nesse quarto. Por exemplo, eu
estava agonizante há meses e hoje me tornei um morto vivo. Talvez
essa seja minha maldição com que tenho que lidar. Vagar pelo mundo
sozinho em busca de um arco-íris. Quando chego, porém, ao final só
encontro um precipício me levando ao fundo do poço. Do qual não
gostaria de sair, mas sou vomitado para fora. Nesse exato momento
me sinto machucado, incompleto, incapaz e muito sujo. O que devo
fazer Sheila? Por que não sei como agir ou por onde começar. – Michael parou de falar de repente, como se tivesse dito algo que não
deveria. Tentando acalmá-lo, respondi numa voz tranquila. – Devemos
começar nos esquecendo do relacionamento que tivemos. – A amargura de repente era forte em sua voz. – Não. Não me peça isso, por
favor, por que é impossível para mim! Mesmo que pudesse eu não
faria. – Mas deve fazê-lo, Michael! Você não pode viver no passado.
Isso foi apenas um parêntese em nossas vidas. Agora sou sua irmã de
criação, você tem por obrigação me ver dessa forma. – Michael ergueu
as sobrancelhas, avaliando minha expressão com olhos curiosos e
ardilosos. – Não a vejo dessa forma e não aceito essa situação. Você
me disse que a busca terminou, engano seu, porque ela só está começando. – O que quer dizer com isso? – Ele começou a dizer alguma
coisa, algo colérico, pela expressão que tinha, mas se interrompeu,
respirou profundamente e recomeçou. – Sheila você é a pessoa mais
altruísta, inteligente e descente que já conheci. É evidente que eu a
amo. É tão difícil de entender isso? Eu não posso viver num mundo
onde você não exista, ou melhor, o meu mundo não existe sem você. –
Não entendi aonde ele queria chegar. Mas imaginei que só estivesse
tentando mudar de assunto. Mas depois ele me fitou e percebi que
seus olhos transmitiam agonia ou talvez desespero. Eu senti que Michael estava sofrendo e sua dor doía em mim também. Por um breve e
interminável segundo um caminho inteiramente diferente se expandiu
por trás das pálpebras de meus olhos lacrimosos. Como se eu estivesse vendo pelo filtro dos pensamentos de Michael e visualizando seu
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futuro sem mim. Pude sentir exatamente toda dor que ele sentia e ela
me machucava muito, cavando um sulco em meu coração. Mas ele
pegou a bolsa que estava sobre a mesa, seu casaco e saiu sem se despedir ou dizer para onde iria. Talvez não quisesse que eu percebesse
seu estado de espírito que estava degradante naquela hora. Fiquei
alguns meses sem notícias suas.
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Capítulo IX
Eu estava em Luanda há quatorze meses, mas parecia que eram quatorze séculos. Minha adaptação tinha sido fantástica. Meus
dias eram repletos de idas de um hospital a outro. De pareceres, de
seminários, de palestras e entrevistas. Eu me tornara um elo entre a
população, o governo e os militares. Vivia na “corda bamba”, porque
jamais conseguia agradar os três poderes. Isso me tomava muito tempo e me levava a um desgaste físico-emocional muito grande.
Eu fazia questão de não me lembrar de minha vida anterior,
porque quando isso acontecia, as crateras dormentes se rompiam em
jatos de lavas incandescentes. Por onde passavam deixavam cicatrizes
mal curadas e feridas abertas. Agarrei-me de corpo e alma em James,
fazendo-o de minha taboa de salvação. Estávamos noivos e pretendíamos nos casar dentro do menor prazo possível. Já havia visitado seus
pais várias vezes no Reino Unido e tínhamos recebido sua família algumas vezes em Luanda. Agora chegara a hora de James conhecer
papai, porque eu seria madrinha de casamento de Pedro. James foi
enfático ao dizer que eu não viajaria sozinha, portanto iria me acompanhar. Quanto á Michael, tínhamos um pacto. Para ele não comentar
com ninguém o que sabíamos, tínhamos que nos falar todas as noites.
Quando eu estava em casa ele ligava, quando não, eu o chamava. As
palavras sempre eram as mesmas. Dizíamos: – Como está, Michael?
Tudo bem? – Tudo bem, obrigado. E você, maninha? – Tudo bem. – Eu
a amo mais do nunca, Sheila. Boa noite. – Desligávamos em seguida.
Tínhamos compartilhado tristezas e alegrias, e agora tínhamos um
segredo em comum e isso o tornou gentil comigo. Toda vez que eu lhe
falava ainda podia sentir seu cheiro após uma noite na cama. Seu calor
sob as cobertas. Sentia um suave prazer em nosso amor muito embora Michael muitas vezes se tornava chocante com sua maneira possessiva de agir. James achava uma loucura nosso comportamento. O
havia aceitado para o bem de nosso relacionamento, mas não o entendia e fazia questão de demonstrar isso.
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Fomos para a fazenda três dias antes do casamento de Pedro.
Sonhava com esse dia em que eu pudesse me sentar novamente em
minha cadeira de balanço. Tudo estava perfeitamente maravilhoso.
Papai tinha contratado uma empresa para preparar a festa de Pedro.
O casamento seria na própria fazenda e oficializado por papai, como
juiz. Todos os amigos e conhecidos de Pedro e de meus pais foram
convidados. A decoração estava fantástica e papai estava muito eufórico, porque Pedro, para ele, era seu próprio filho.
No segundo dia de fazenda Pedro veio conversar comigo. Abriu seu coração para mim. Comentou suas expectativas, suas dúvidas
e seus anseios. Ficamos por horas passeando pelo campo recordando
nossos velhos tempos. Num determinado momento Pedro olhou para
mim e pude captar uma intensidade de pensamentos ou contemplação nele antes de me dizer com olhar preocupado. – Se você me pedir
para eu não me casar desisto do casamento.
– Olhei à nossa frente na estrada. Um céu baixo no qual eu me
sentia como sob uma tenda ondulada até onde se podia ver. O vento
soprava levantando uma poeira vermelha e grossa, que tremeluzia ao
sol na estrada, com matizes de arco-íris. Surpresa com seu comentário
eu fitei o horizonte e respondi quase furiosa: – Não. Não! Não Pedro,
por que eu faria isso? Estou feliz pelo seu casamento. Quero que você
se case e seja muito feliz. – Ele me fitou e seus olhos estavam azuis
muito escuros e havia indecisão evidente em seu rosto. Eu sabia que
Pedro estava preocupado, temeroso pelo desconhecido futuro que se
abria à sua frente.
– Mas eu não quero me casar. Sei que vou ser infeliz para o
resto de minha vida. Meu destino está em suas mãos. O que você me
disser eu o faço, por que ainda sinto um amor intenso por você, Sheila!
Ainda não... – Pedro fez uma pausa e retornou. – Eu vou senti-lo pelo
resto de minha vida. Eu estou consciente da escuridão do caráter forçado dos meus sentimentos, mas sinto que você é parte integrante de
mim mesmo. Sei que jamais poderia me casar com você, porque sou
seu irmão, ou seja, irmão de criação, mas faço o que você me disser. –
Eu me virei para reclamar com Pedro, mas sua expressão era tão profunda e aborrecida que não pude pronunciar minhas queixas. Ele examinou minha expressão por um minuto e pareceu satisfeito com o que
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viu ali. – Pedro, eu preciso confessar uma coisa a você. Na vida nem
sempre conseguimos tudo o que queremos. Devemos aprender a
amar o que temos. Por exemplo, eu amo Michael loucamente, mas
vou me casar com James. Estou aprendendo amá-lo. Sei que Michael
um dia deixará de existir para mim. Ficará apenas James, com quem
vou passar o resto de minha vida. Você diz que me ama, mas sei que
você está confuso no momento, com esse sentimento. Talvez você só
esteja preocupado que vá me perder com seu casamento. Mesmo
você se casando eu continuarei a ser sua irmã como sempre fui. Ok?
Porém você vai se casar com Antônia. Ela é uma excelente moça, um
dia você vai aprender a amá-la. Seremos felizes por opção e não por
convicção. Isso é uma maneira de ser feliz e viver inteligentemente,
Pedro. Pode estar certo que quero muito que você seja feliz e você o
será com Antônia, porque ela te ama apaixonadamente.
Depois dessa conversa que tivemos algo começou a me incomodar. Por que se eu tivesse opção em ter um irmão biológico, jamais
seria Michael e sim Pedro. Quantas vezes no colégio minhas colegas
de classe referiam-se a Pedro como meu irmão biológico e nunca disse
o contrário. Sentia-me orgulhosa por tê-lo como irmão. Ele me dava
segurança, proteção além de ser um rapaz muito bonito e desejado
por muitas garotas. Todos diziam que nós nos parecíamos muito. Alguns chegavam a nos perguntar se éramos gêmeos. Pedro tem os
olhos azuis e os cabelos claros como os meus. Entre nós havia uma
ligação muito especial. Num só gesto, num só olhar, nós sabíamos o
que o outro queria ou necessitava. Papai cuidou de Pedro desde que
ele nasceu. Custeou todos os seus estudos e nunca deixou que lhe
faltasse algo em sua vida, além do amor que ele recebeu de meus pais.
Marina, a mãe de Pedro, havia abandonado a família logo depois do nascimento de Pedro. Papai analisou esse comportamento
como uma depressão pós-parto. Seu pai tinha bastante dificuldade de
relacionamento e problema emocional. Foi por isso que papai o adotou. Cuidou dele como se fosse seu próprio filho. Nunca conheci Marina, mas papai muitas vezes se referia a ela em nossas conversas. Ele
justificava seu comportamento em abandonar a família como um profundo stress ou um desequilíbrio mental. Mas dizia que ela era uma
boa mulher. Culta, dedicada ao trabalho e sobre tudo uma excelente
médica. Ao passo que senhor Abrão, pai de Pedro, era um comerciante
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árabe que mal falava o português. Com tantos problemas ele passou a
sofrer de esquizofrenia e ficou muito tempo em tratamento. Com o
passar do tempo deixou o Brasil retornando para sua terra natal.
A cerimônia estava marcada para as três horas da tarde. Teríamos o almoço às treze horas e um pequeno intervalo para os preparativos de cada um. Às oito e meia da manhã começaram chegar os
convidados, que moravam mais distantes. Amigos de Pedro e parentes
de nossa família. Papai ficava o tempo todo inspecionando a chegada
dos convidados. Toda vez que chegava um carro, papai fazia questão
de receber os visitantes. Eu estava na varanda sentada em minha cadeira de balanço e monitorava o comportamento de papai. Comecei a
divagar e imaginei papai em meu casamento. Como seria? Se no casamento de Pedro ele agia dessa maneira, como seria no meu que sou
tão chegada a ele? Penso que papai estaria muito nervoso e com esse
pensamento tive uma necessidade imensa de abraçá-lo. Corri até onde
papai estava e o abracei efusivamente. – Por que isso, minha filha? –
Oh papai! Preciso de algum motivo para abraçá-lo? – Não! Lógico que
não filhinha! Mas foi tão espontâneo. Tão profundo, que senti muito
amor. – Sempre o amei muito papai. Vendo-o tão agitado pensei como
você estaria em meu casamento.
Por falar em casamento... – Sim, papai. – Notei que seu comportamento em relação a James é totalmente diferente do que você
tinha com Michael. – Oh, papai! Por que você foi mencionar esse assunto? – Você ainda não o esqueceu, não é verdade minha filha? – Não
papai! Talvez nunca vá esquecê-lo, mas a vida nos prega peças de difícil compreensão. Mas por favor, papai, vamos nos esquecer desse
assunto e principalmente Michael, ok? – Eleine disse que ele chegará
hoje, porque Pedro o convidou para ser seu padrinho também. Eu não
comentei nada a esse respeito, porque ele queria fazer uma surpresa
para você. Não quero que ele a pegue desprevenida. Sei que estragaria seu dia. Vá se acostumando com a ideia que o verá novamente.
Assim se sentirá melhor.
Fiquei por mais alguns minutos abraçada á papai. O próximo
carro parou e papai foi receber a visita, ainda com o braço em volta de
minha cintura. Quando ele abriu a porta do carro e olhou para dentro,
senti que havia algo errado. Papai apertou vigorosamente minha cin-
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tura, como se necessitasse de apoio ou proteção. Com a voz totalmente transtornada, olhando para o interior do carro, disse muito agressivo: – O que você está fazendo aqui? Tenho certeza que não a convidei.
Não deveria ter vindo sem ser convidada. Você conhece muito bem as
regras e não deveria desrespeitá-las. – Vendo a sua reação fiquei muito
chocada com o comportamento de papai. – O que é isso, papai? Nunca
o vi tão nervoso! O que está acontecendo para se sentir tão inseguro?
– Ele se voltou para mim e notei que seu olhar estava obscuro e seu
cenho estava cerrado. Pediu com carinho, mas com certa determinação na voz: – Filha vá para dentro, por favor! Depois eu explico o meu
comportamento, ok? Preciso falar com essa pessoa a sós.
Da cadeira de balanço eu podia ver papai curvado para frente,
com a mão apoiada no capô, olhando para o interior do carro. Ele
discutia com a pessoa calorosamente. Depois de alguns minutos de
gestos agitados e alterações na voz, ele estendeu a mão e segurandoa pelo braço a ajudou a sair do carro. Tomou o casado do assento do
carro e o ajeitou sobre os ombros da mulher. Colocou o braço da pessoa em volta do seu e vieram em minha direção. Assim que chegaram,
papai, muito agitado, fixou seu lindo olhar em meu rosto e abaixou um
pouco a cabeça com as pupilas fixas em mim. O que provocou alguma
dureza em sua testa lisa. – Minha filha, essa é Marina, a mãe de Pedro.
– Olhando para ela podia-se ver uma mulher muito bonita, apesar de
alguns sinais da idade. Disse bastante surpresa:
– Até que enfim estou matando a curiosidade que tive por anos em conhecê-la, Marina. Papai sempre mencionou seu nome com
muito carinho. – Oh! Que elegante da parte dele! Então ele fala em
mim? – Sim, algumas vezes ele fez referencias a você. Mas seja bemvinda Marina! Penso que Pedro ficará contente em vê-la. – Veremos.
Tenho a impressão que não foi boa ideia ter vindo. Pelo menos seu pai
não gostou da minha visita. Preferia que eu não me fizesse presente
ao casamento de meu único filho. Ao menos sinto que você está sendo sincera para comigo, Sheila.
Nesse momento Pedro chegou agitado, balançando os braços
como se isso o ajudasse a chegar mais rápido. Veio direto para mim
sem se preocupar com a presença de Marina. Ele passou as mãos na
testa e as limpou na lateral das calças. Separou os lábios como se fos-
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se dizer algo, mas abaixou um pouco a cabeça para que seu olhar ficasse na altura do meu. – Sheila, eu preciso de você na cozinha. – Sim
Pedro, pode aguardar um minuto? Olhe quem está aqui! – Pedro olhou
para a mãe, e ficou por alguns segundos com o cenho cerrado, tentando se lembrar de quem seria. Como uma criança que perde o interesse por algo que a faz esperar, se voltou para mim. Disse com determinação na voz. – Venha Sheila, é importante para mim que você
me acompanhe. – Pedro! Essa senhora é sua mãe. Não se lembra? –
Totalmente surpreso olhando fixamente para aquela mulher, num
gesto de impaciência, disse: – Marina? – Sim Pedro sou eu, sua mãe.
Como você está lindo, meu filho! Você está parecidíssimo com seu
pai... – Como se tivesse dito algo que não deveria mencionar Marina se
calou abruptamente, muito pálida, colocando a mão na boca. Desviou
o olhar do rosto de Pedro, esfregando as mãos. – Oh mamãe, faz tempo que a senhora não vê papai, porque não tem nada a ver comigo.
Mas não vale a pena mencionar isso agora. Por que veio? – Por que
você é meu único filho e não poderia deixar de abraçá-lo no dia do seu
casamento. – Parece-me... – Pedro fez uma longa pausa, comprimindo
os olhos, como se divagasse no tempo ou tentasse ativar sua memória. – Bem, até que enfim lembrou que tem um filho. Por que você
nunca deu sinal de vida? Não precisa responder agora. Isso não tem a
menor importância no momento. Seja bem-vinda... Marina ou devo
chamá-la de mamãe? – Não esperando pela resposta Pedro virou-se
para mim, como se nada tivesse acontecido e tomou minha mão. –
Venha Sheila querida, precisamos de você. – Quando entrei na cozinha, Antônia estava aos prantos. Eu a abracei carinhosamente, acariciando suas costas. – Qual é o problema, Antônia? – Tenho tentado me
enganar até agora, mas sei que Pedro não me ama. – Por que está me
dizendo isso? – Por que Pedro teve uma conversa franca comigo e
acabou dizendo que não me amava. Ao mesmo tempo, disse que se
esforçará muito para me fazer feliz. Sei que ele a ama, doutora Sheila.
– Sim Antônia, é lógico que Pedro me ama. Sou sua única irmã. Você
sabe que Pedro é filho adotivo de meus pais. Fomos criados juntos e
Pedro é o meu único irmão. Eu também o amo muito. Você não pode
avaliar o quanto. Mas, tenho certeza que você será muito feliz com
Pedro. Ele é uma pessoa, íntegra, boníssima e de palavra. Se ele prometeu que a fará feliz, pode estar certa que a fará. A felicidade dos
dois dependerá somente de você Antônia, porque quanto a Pedro, sei
que cumprirá sua promessa. Levanta a cabeça e coloque em seu cora-
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ção que você é uma pessoa de sorte por tê-lo como marido. Eu também tenho muita sorte em tê-lo como irmão. Sorria e vá se preparar,
porque daqui a pouco você será a senhora Pedro Montgomery.
Sentia-me muito cansada, pois todos os problemas da preparação do casamento recaiam sobre mim. Como consequência eu tinha
por obrigação resolvê-los. Não havia um lugar na casa onde não houvesse uma visita. Precisava, desesperadamente, descansar pelo menos
uma hora antes do casamento. O único lugar da casa onde eu poderia
encontrar um pouco de paz seria na biblioteca de papai. O encontrei
fazendo anotações. Ao perceber minha presença papai ergueu a cabeça e focalizou seus lindos olhos azuis em minha direção. Levantou os
óculos de leitura sobre sua cabeça pousando-os no alto. Apenas aguardou que eu dissesse alguma coisa ou fizesse alguma reclamação.
Papai, eu prometo não desviar sua atenção de seus afazeres,
mas preciso desesperadamente descansar um pouco antes de me
preparar para o casamento. O único lugar que não tem visitas é aqui
na biblioteca. Vou descansar meia hora no sofá enquanto você continua com seus afazeres, ok?
Eu estava entre o dormir e o acordar, levitando nas entrelinhas do tumultuado dia, quando Pedro entrou na biblioteca. Pareciame bastante agitado, porque ao falar gesticulava muito, embolando as
palavras, dizendo-as aos supetões. – Desculpe-me padrin... Pai, eu
preciso falar com você antes do casamento. – Fale meu filho, algum
problema? – Sim, mas não sei como começar a expor... – Simplesmente, me contando o problema da maneira mais simples possível. – Pois
bem. Eu quero que você seja o mais honesto possível comigo, ok? Eu
pergunto, você é o meu pai verdadeiro? Por favor, não venha me dizer
que você é meu pai adotivo, porque isso eu já sei há muito tempo.
Pergunto novamente, você é o meu pai biológico? – Por que você está
me perguntando isso Pedro, justamente hoje? – Por favor, Robert! Não
faça isso comigo, ok? Tenho só quatro horas para o casamento. Preciso saber a verdade antes de me casar. Pergunto de novo, você é meu
verdadeiro pai? – Não podia me conter de curiosidade. Apoiada no
cotovelo esquerdo, ainda estava sonolenta com o suor escorrendo
pelas faces, aguardei a resposta de papai. Muito agitado se levantou
foi até a porta e a trancou. Retornou para a cadeira se sentando muito
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ereto com o olhar perdido à sua frente. Passou as mãos pelos cabelos
e encarou firmemente Pedro, mantendo uma rusga entre as sobrancelhas. – Vou responder sua pergunta, Pedro. É a pura verdade, contudo
não me peça explicações hoje, ok? – Papai abaixou a cabeça e com voz
amena como se explicasse sua atitude, disse: – Não quero estragar o
seu casamento Pedro, mas vou contar tudo em detalhes quando vocês
retornarem da lua de mel. Mas respondendo a sua pergunta... – Papai
parou de falar e olhou para mim. Seus olhos buscaram os meus, como
se ele necessitasse do meu consentimento para continuar sua exposição. – Sim Pedro eu sou o seu pai biológico. Portanto, sim eu sou seu
verdadeiro pai. – Nesse momento fiquei totalmente paralisada e não
sabia como respirar. Meu corpo estava trêmulo e uma terrível pressão
no peito me forçava arfar. Minha cabeça latejava e mal conseguia
visualizar Pedro à frente. Mais uma vez papai me surpreendia com
suas omissões. Andei cambaleante até papai e transtornada o segurei
pela camisa, chacoalhando-o. – Como você pode fazer isso conosco,
papai? – Como eu disse, só vou entrar em detalhes quando seu irmão
retornar da lua de mel. Por favor, isso não pode sair dessas quatro
paredes, porque alguém corre risco de vida, se isso vazar. Prometamme que não falarão com ninguém sobre isso. Principalmente agora
que Marina está na fazenda. Não deixe que ela perceba que você está
sabendo que sou seu pai, Pedro. Por favor, disso depende a vida de
muitas pessoas. Meu filho, por que você quis saber exatamente hoje?
– Bem Robert, desde pequeno eu fui tratado como filho por você e
por mamãe Débora. Sheila sempre me apresentou para seus amigos
como irmão. Mas o que Marina disse hoje ficou machucando meu
emocional, o tempo todo. Ela me disse que eu estava parecidíssimo
com meu pai. Sendo que Salomão é moreno, cabelos e olhos negros,
portanto não se parece nada comigo. Todos que não sabem que sou
seu filho adotivo pensam que você é meu verdadeiro pai. Sempre
percebi que sou parecidíssimo com Sheila e, principalmente com você.
Portanto não foi difícil deduzir que algo nisso tudo estava muito mal
contado. Mas, por que nunca me disse... – Antes que Pedro terminasse
a frase, papai com olhar fulminante, falou: – O que acabei de dizer
nesse instante? Vocês são pessoas inteligentes. Será que não entenderam a gravidade do que acabei de mencionar? Ou terei que repetir o
que foi dito? Esse assunto morreu enquanto Marina estiver na fazenda. Repito, por favor, para o bem de todos não mencionem mais esse
assunto, ok?
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Alguns minutos depois papai percebendo que fora bastante
severo conosco disse, nos abraçando gentilmente: – Venham e deem
uma olhada! – Papai colocou um braço em volta de meu pescoço e o
outro sobre os ombros de Pedro e nos puxou para si. Olhando para o
grande espelho de cristal na parede da biblioteca, comentou: – Olhem
como somos parecidíssimos! Esses são os verdadeiros Montgomery’s.
Pedro meu filho, eu quis fazer uma surpresa para você e tomei uma
decisão, depois de falar com Sheila. Sei que ela não se oporia a essa
decisão, porque sempre o considerou seu verdadeiro irmão. Pois bem!
Preparei esse documento como um presente de casamento, meu e de
sua irmã. – Papai passou para ás mãos de Pedro um envelope de cor
parda, com o logotipo do cartório. Pedro ao abri-lo estava ansioso e
percebia que estava nervoso. Parecia-me impaciente, porque sentia
dificuldade em romper o lacre que mantinha o envelope fechado.
Percorreu os olhos avidamente pelo papel. Colocou as mãos no rosto
e começou a chorar. Secou as lágrimas com o lenço que tirara do bolso
traseiro da calça, e passou o documento para eu ler. Voltando para
papai, disse: – Não posso aceitar Padrinho! A fazenda pertence à Sheila. Ela é a sua legítima herdeira, não eu. – Não Pedro, a fazenda pertence aos meus filhos. E de agora em diante nada de padrinho, ok?
Estou com esse documento preparado há mais de um ano e meio.
Pode verificar pela data no documento. Porém, não sabia como passálo ás suas mãos sem denunciar a farsa que vivemos até agora. – Papai
com olhar distante como se divagasse no tempo em busca de algo que
o machucava, nos chamou a atenção: – A partir de agora a fazenda
pertence a vocês dois. Espero que tomem as decisões necessárias para
o bom andamento da fazenda, sempre a dois. Que isso sirva de união
entre ambos e não de ponto de discórdia. Agora vamos nos esquecer
desses assuntos, e vamos nos preparar para o grande momento que
nos aguarda. Ok, meus filhos?
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Capítulo X
Uma hora antes do casamento comecei a me preparar fazendo uma máscara facial, mas a barreira de meu emocional estava comprometida. Apesar do grande esforço não conseguia me concentrar
nos acontecimentos do momento. Tudo me parecia vago e obscuro,
sem razão de ser. Marisa me fez companhia o tempo todo. Sempre
solícita em me ajudar, se colocando a minha inteira disposição. Entrei
em meu quarto e percebi que mais uma vez meu mundo emocional se
desmoronava. Eu estava totalmente emotiva e naquele momento
precisava desesperadamente de mamãe. Ou quem sabe de um ombro
amigo para chorar minhas mágoas. Por várias vezes no dia, Marisa
havia me dito: – Doutora Sheila, hoje você não está bem. Já é a terceira vez que a pego chorando! Precisa se acalmar, porque com o rosto
todo inchado não poderá fazer a maquiagem. Quer que eu prepare um
chá de ervas? Fará muito bem a você e vai deixá-la tranquila. – Por
favor, Marisa, não quero ficar sozinha, fique comigo! – Penso que deva
descansar um pouco, pelo menos fique com os olhos fechados e deixe
a maquiagem para o final, mesmo porque a maquiadora esta muito
ocupada no momento. Procura relaxar ouvindo uma música suave
enquanto preparo seu chá, doutora. Ok? Volto dentro de quarenta
minutos. Assim terá tempo para dormir um pouco.
Olhando o vestido sobre a cama comecei a me despir e resolvi
depilar as pernas. Depois do banho sentei aos pés da cama de cabeça
baixa, tentando coordenar meus pensamentos, de costas para a porta.
A notícia de que Pedro era meu irmão legítimo me deixou muito abalada. Talvez por que papai havia mentido para mim mais uma vez ou
teria só omitido os fatos? Sentia-me lesada novamente por papai. Uma
grande dúvida pairava em meu coração e minha felicidade nesse momento era uma grande incógnita. Mas apesar de tudo, agora eu tinha
certeza que papai era meu verdadeiro pai. Por que ele nos abraçou e
nos disse muito entusiasmado que éramos os verdadeiros Montgomery. Naquele momento, pude perceber como a semelhança de papai
era evidente em mim. Seus olhos de um azul profundo eram marcantes, tanto em Pedro quanto em mim. Seus cabelos loiros, quase dourados, estavam presentes em nossas cabeças. Com esse pensamento
eu tive certeza que Michael não era meu irmão biológico.
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Alguém bateu á porta por duas vezes. – Entre Marisa! –
Quando me virei para falar com ela, era Michael que estava ao meu
lado. Ele acabara de chegar dos Estados Unidos. Olhou para mim, com
olhar de criança marota e seus olhos brilhavam. Com o sorriso de felicidade, que eu tanto amava ver, que expunha todos os dentes alvíssimos, aproximou de mim. Trazendo nas faces uma expressão de malandragem ou brincasse com o seu próprio pensamento, pegou minhas mãos. Forçou a me levantar da cama, mas me mantive no lugar. –
Meu Deus! Como você está linda, Sheila! Ainda mais com esse “modelito” de duas peças! Se você soubesse quantas vezes a imaginei nesses
trajes... Quantas loucuras esses pensamentos me levaram a viver...
Bem! Isso não vem ao caso, não é querida? Mas como você está? Tudo
bem? – Talvez tudo o que eu realmente queria naquele momento era
estar nos braços de Michael. Levantei da cama e, praticamente, me
lancei em seus braços, chorando. Ele me abraçou carinhosamente
contra seu peito que exalava um perfume caríssimo, com olor amadeirado, que me fazia recordar os nossos momentos íntimos. Disse-me
naquele tom zombeteiro tão característico, só seu: – Nunca tive uma
recepção tão calorosa como esta! Sendo aguardado por uma linda
mulher em roupas íntimas. Preciso passar mais tempo longe de você
querida. Penso que quanto mais prolongado for nosso encontro melhor será a recepção. Mas... Falando sério Sheila! Tenho a impressão
que você realmente estava sentindo minha falta, pela maneira como
me recebeu! Qual o motivo que a faz chorar hoje, querida? Saudades
de mim ou por que você vai perder Pedro para sempre? – Nada é para
sempre, Michael! Por que, de uma maneira ou de outra acabamos
perdendo alguma coisa, normalmente as mais importantes para nós.
Engano seu quanto a Pedro, porque acabo de ganhá-lo para o resto de
minha vida. – Você emagreceu muito Sheila, posso saber por quê? –
Colada ao seu corpo beijando seu pescoço e orelhas, disse: – Não vou
dizer o porquê de meu ema... – Naquele momento eu tinha certeza
que sempre pertencera a Michael e para todo o resto haveria uma
explicação. Em seus braços, depois de minutos de carinho e muito
amor, minhas dúvidas e anseios haviam se dissipados.
Michel tinha deixado o quarto depois de jurar que ninguém ficaria sabendo o que houve entre nós, principalmente James. Contudo,
se sentia o homem mais feliz do mundo. Tudo demonstrava felicidade,
até seus gestos eram espontâneos. Olhando para aquele homem que
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completava minha vida e preenchia meu espírito sonhador, com dor
no coração chamei sua atenção: – Michael querido me perdoa, contudo isso não poderá acontecer conosco novamente. Nunca mais. Percebe? Esse foi apenas um momento em que me encontrava totalmente vulnerável. – Ele virou a cabeça em minha direção, sem movimentar
o corpo, como uma criança surpreendida com algo inesperado, sorriu
o meu sorriso encantador que tanto eu adorava. De repente seu semblante transformou-se visivelmente e como se buscasse na memória
algo, disse: – Como disse uma vez Nelson Rolihlahla Mandela: “Te
perdoou, mas não posso esquecer”. Portanto não me diga isso, querida. Posso perdoá-la, mas não peça para eu esquecer, ok?
Quando Marisa entrou no quarto olhando para mim disse bastante entusiasmada: – Eu não disse doutora Sheila que seria bom descansar um pouco? Você está ótima! Até parece outra pessoa!
Marina havia insistido com Pedro para que ela fosse seu guia
até a nave da capela. Disse que como mãe tinha esse direito. Mas Pedro contrariando a vontade da mãe foi bastante enfático: – Não mamãe, tudo estava preparado quando você chegou e nada vai mudar.
Sheila era o meu par e vai continuar sendo. Você pode entrar com
Michel ou ficar na plateia, o que for melhor para você. – Pedro! Eu sou
sua mãe, como pode me tratar dessa maneira? – Quer saber por que
mamãe? Até a pouco, você não tinha nem um rosto para mim. Só
quando me disseram que era minha mãe que a reconheci. Portanto
não tente fazer pressão emocional, porque não vai adiantar em nada.
Você continua sendo a mãe ausente, ou melhor, a desconhecida. Vamos deixar tudo como estava para o bem de todos, ok? Agora devo
me concentrar em meu casamento que, aliás, está sendo maravilhoso.
Devo tudo isso ao meu pai, porque foi ele que me criou. As outras
coisas, mamãe, são apenas detalhes que foram acrescentados no decurso de minha vida.
Todos aguardavam Pedro para iniciar a cerimônia do casamento. Os minutos passavam e ele não se apresentava para se preparar para o casamento. Uma inquietação geral começou a tomar conta
dos convidados. Preocupada com o desenrolar dos acontecimentos fui
até a casa de Antônia e não o encontrei. Voltei para a casa sede, fui
direto para meu quarto. Pedro estava sentado em minha cama com o
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rosto apoiado no travesseiro, que segurava sobre os joelhos. Apreensiva, aproximei dele e o abracei puxando-o para mim. Pedro levantou a
cabeça lentamente e olhando para seus lindos olhos azuis percebi que
estavam marejados de lágrimas. Sem me conter, com as palavras saindo desconexas, perguntei: – O que houve Pedro? Algum problema,
querido? – Demonstrando sua peculiar timidez, secando os olhos num
lenço de papel apanhado da mesinha de cabeceira, me tomou a mão e
a acariciou, beijando-a. – Marina me contou que seu pai também é
meu pai biológico. Como eu já sabia, não foi novidade para mim. Percebendo que o padrinho havia me contado, ela se irritou bastante.
Disse que ele desobedecera a uma ordem sua e sofreria as consequências. Em seguida me pediu para eu fazer, na hora dos brindes, um
agradecimento especial á papai. Pediu-me também para eu citar seu
nome não como uma mãe ausente, mas como uma mãe dedicada.
Pergunto, por que Marina tinha que aparecer justamente em meu
casamento? – Seus olhos estavam concentrados em meu rosto enquanto eu lutava para pensar em algo que pudesse ajudá-lo. Eu procurava desesperadamente encontrar uma resposta que aliviasse seu
sofrimento. – Pedro, esqueça tudo que não é agradável para você e
concentre-se somente naquilo que lhe trás prazer, ok? – Ele não respondeu de imediato e percebi sua respiração ficar irregular de novo.
Tentando acalmá-lo beijei sua face e nos abraçamos como duas crianças com medo de um temporal, como nós fazíamos quando pequenos.
– Ok! Vou me concentrar em você. Por que para mim a pessoa mais
importante do mundo sempre foi você. É a única pessoa que sempre
esteve ao meu lado. Mamãe Débora nos deixou muito cedo e Robert
estava sempre ocupado demais ou viajando. Abraão nunca me considerou seu filho, portanto... Só restávamos nós dois. – Ok, maninho,
então pense em mim, mas terá que se apressar, porque todos o esperam e já estão bastante impacientes.
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Capítulo XI
Pedro estava muito emocionado quando ergueu a taça de
champanhe para o brinde, após seu casamento. Suas faces estavam
rosadas e uma leve tristeza sombreava seu semblante. Ele nos disse
muito enfático com lágrimas nos olhos: – A maioria das pessoas que
aqui está me conhece. Para aqueles que não me conhecem quero me
apresentar. Eu sou Pedro Paulo Montgomery. Quero agradecer a essa
pessoa maravilhosa o juiz Robert Montgomery, meu pai e à minha
irmã, doutora Sheila. Sem essas pessoas jamais teria chegado tão longe em minha vida. Para papai, por me ter dado a vida e sobre tudo por
proporcionar minha educação e me guiar por lugares que sem ele
jamais teria alcançado. À minha irmã, essa pessoa maravilhosa que me
proporcionou momentos deslumbrantes em minha vida. Quando eu
mais precisava de um ombro amigo ela sempre esteve ao meu lado.
Dando-me apoio, me orientando e sobre tudo me fazendo ver as coisas com clareza. Apesar de ser mais jovem que eu ela sempre me dizia
para eu não deixar o sucesso subir à cabeça e nem o fracasso chegar
ao meu coração. E nunca, jamais, deixar de viver meus sonhos. – Pedro
voltando-se para mim levantou a taça e me disse: – Eu quero dizer
agora, querida que como dissera William Shakespeare, em Sonhos de
Uma Noite de Verão: “Há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem diga nem todas, só as de verão. Mas no
fundo isso não tem importância. O que interessa mesmo não são as
noites em si, são os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em
todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado”.
Que todos os seus sonhos se realizem, Sheila. Todo meu amor a você.
Também os meus agradecimentos á minha mãe Marina, que hoje se
faz presente. Agora eu gostaria de fazer uma homenagem póstuma a
minha verdadeira mãe, não a que me gerou, mas a que me criou, doutora Débora Montgomery. Sei que onde ela estiver deverá estar dizendo: “Esse é o meu garoto em quem sempre coloquei toda esperança. Estou certa de que ele vai chegar até os mais altos píncaros do
topo do mundo. Por que nunca desiste de um sonho, persegue-o até
alcançá-lo”. Essa era a frase de incentivo usada por mamãe para levantar meu ânimo ou quando eu chegava eufórico demais, porque tinha
superado mais um obstáculo. A ela todo meu amor!
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Assim que Pedro mencionou que era filho do juiz Montgomery, papai aproximou de mim e disse em meus ouvidos: – Meu Deus!
O que Pedro está fazendo? Ele não sabe o que sua mãe poderá fazer! –
Tenha calma, papai, Pedro me contou que Marina comentou com ele
que você era seu verdadeiro pai. Ela disse que essa informação seria
como um presente de casamento para ele e... Bem papai, vamos nos
concentrar na festa e aproveitá-la o máximo, ok?
Tentei de todas as maneiras evitar Michael, mas era impossível ignorá-lo. Ele fazia questão de estar presente, sempre próximo a
nós. James, a princípio, procurou não se envolver nos dando espaço.
Porém, acabou se irritando e muito nervoso veio a mim. – Esse rapaz é
pior que um cachorro de estimação. Não importa quantas vezes o
colocamos para fora de casa, ele volta. Como pode ser tão persuasivo
mesmo percebendo que está me irritando? Já estou ficando farto em
dividir sua atenção com ele. Você, por sua vez, está muito atenciosa
não querendo magoá-lo. Sheila, você precisa tomar uma posição, ele
ou eu. Por que posso ficar muito chato e exigir nossa volta para Luanda o mais rápido possível. – James, você não pode me acusar de que
estou dando atenção especial a ele. Estou tratando todos os convidados da mesma maneira. Estranho seria se eu o tratasse de maneira
diferente que os demais. Mas se você se sentir melhor posso avisá-lo
de que estou proibida de falar com ele. – Não a estou proibindo de se
comunicar com ele, Sheila. Estou pedindo para ignorá-lo. Deixá-lo de
lado, assim ele tomará consciência de que está sendo demais para nós
dois.
Quando Michael teve oportunidade veio falar comigo. – Sheila, eu quero dizer que você está maravilhosa nesse vestido azul. Realça
a cor de seus olhos. Estou surpreso, porque não sabia que Pedro era
seu irmão legítimo. – Eu também, Michael, mas papai acabou nos contando. Marina deixou escapar que Pedro estava parecidíssimo com
papai. Pedro exigiu dele a verdade e papai teve que esclarecer o assunto. Bem, para mim que sempre o tive como irmão... Não fiquei
muito surpresa. – Eu que morria de ciúmes de Pedro, agora, saber que
ele é seu irmão... Parece-me irreal, por que... – Antes que Michael terminasse a frase, disse a ele com entonação na voz: – Não se esqueça
de que também somos irmãos, Michael. Porque você fez parte de
minha vida por longo tempo como irmão. – Eu senti a tensão súbita
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em seu rosto, porque minhas palavras foram duras para ele. Naquele
momento ele estava confuso e ansioso. Seus olhos diminuíram quando ele olhou para mim e seus lábios estavam crispados. – Para você,
porque para mim nunca a tive como irmã. – Ouvindo isso tive uma
lembrança estranhamente desagradável. Simplesmente um “déjà vu”.
Ela estava sendo estressante e confusa ao meu emocional. Disse agressivamente: – Sim Michael, mas me lembro perfeitamente de você
correndo atrás do carro quando me sequestraram. Fique sabendo que
quero esclarecer esse assunto, porque ainda continua uma lacuna em
nossas vidas.
Quando mencionei que Michael era meu irmão, um sentimento inexplicável de culpa tocou meu coração. Ou talvez, era minha
consciência me acusando de ter cometido um sacrilégio. Como se eu
fosse expectadora de mim mesma me ouvi dizendo, muito enfática: –
Um aviso, Michael! Quanto aquele assunto de hoje pela manhã, esqueça-o, foi loucura! Jamais deverá se repetir. Tenho alguns planos e
quero colocá-los para você, para que não seja pego de surpresa. Volto
para Luanda em breve e devo me casar com James o mais rápido possível.
Minha atitude endureceu sua expressão. Repentinamente,
Michael virou-se de frente para mim como se algo o tivesse atingido
inesperadamente. Suas sobrancelhas se uniram sobre os olhos amendoados, endurecendo sua fisionomia. Olhou surpreso e havia interrogação em seu olhar. Naquele momento pude sentir ódio em seus olhos, que estavam vermelhos. Agora ele me olhava como se eu fosse
um monstro. Incontrolavelmente, socou a parede com a mão esquerda, porque era canhoto. Sentou no chão gemendo de dor com suor
pelas faces, com a outra mão segurava a ferida. – O que você fez Michael? Como pode agir impulsivamente, agredindo a si mesmo dessa
maneira? Deixa-me ver a gravidade da lesão. – Quando toquei sua
mão, percebi que a sensação de raiva que Michael sentia por mim,
naquele momento, tornou muito mais fácil para ele ser claro e decisivo. Michael retirou a mão de meu alcance e disse com voz imperativa,
banhada de ódio: – Não me toque. Você me dá nojo! Tenho vontade
de vomitar só em pensar no que acabou de me dizer. – Por que está
agindo assim, Michael? Você está totalmente descontrolado! – Ele
olhou para mim e seu tom era rude, o rosto divino muito arrogante.
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Nós nos encaramos por um longo minuto. Ele respirou fundo e passou
a mão direita sobre os olhos esfregando-os. Com as faces vermelhas
ergueu as sobrancelhas e focou-me. Não era só o gesto de olhar, mas
me fuzilava com os olhos. – Nesse momento eu te odeio mais do que
tudo, Sheila. Se não fosse por seu pai, seria capaz de matá-la... – Sem
terminar a frase, levantou do chão e limpando a testa na manga da
camisa, desapareceu pela porta dos fundos. Ainda pude vê-lo pelas
costas, correndo em direção ao parreiral para alcançar o pavilhão dos
empregados.
Logo depois da festa, papai entrou na sala onde me encontrava com James. Muito abatido nos disse, dirigindo-se a mim: – Filha eu
devo estar ficando velho, porque estou bastante cansado ou talvez
sejam as emoções do dia. Não sei deduzir o que se passa comigo. – Fui
atingida por uma onda de tristeza silenciosa de papai. Meu emocional
já estava péssimo e naquele momento eu não conseguia me controlar.
– O que você está sentindo, papai? Por favor, fala, por tudo que é sagrado. – Não sei ao certo. Talvez cansaço e muita pressão no peito que
chega a doer. – Fiquei apavorada e gritei desesperada: – Michael venha depressa, papai não está bem. – James levantou rapidamente da
poltrona e olhando desapontado para mim disse, muito contrariado: –
Se você quiser, posso examiná-lo Sheila. Também sou cardiologista,
lembra-se? – Desculpe querido! Por favor, James, faça isso por papai,
ok?
Depois de minutos de angústia, James me chamou para a biblioteca e disse bastante preocupado: – Seu pai está com a pressão
alterada e os batimentos cardíacos em arritmia. Ele deve passar por
alguns exames de rotina, ainda hoje. – Estamos com muitas visitas,
como vamos sair? Pedro já viajou, não seria elegante de nossa parte
deixá-las a sós com os funcionários da fazenda. – Michael acabava de
entrar na sala, nos ouvindo disse: – Você e James ficam na fazenda.
Vou acompanhar seu pai até o hospital para os exames. Vamos de
helicóptero, assim chegaremos mais rápido e seu pai não se desgastará na viagem.
Michael aproximou de mim, tinha a mão esquerda enfaixada.
Abraçou-me sem se preocupar com James, me beijando ardorosamente nos lábios. – Não se preocupe querida, vou cuidar bem dele, ok? –
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Michael tomou papai pelo braço e o acompanhou até o helicóptero.
Sem se voltar entrou fechando a aporta. Partiu sem mesmo olhar para
fora. Naquele momento, senti que havia uma lacuna entre nós. Estava
certa que acabara de perder Michael. Por que aquele beijo fora um
beijo de despedida.
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Capítulo XII
Eram oito horas da noite quando Michael me ligou e disse: –
Sheila, Robert está bem no momento, mas o médico que o atendeu,
doutor Fábio, prefere que fique em observação pelo menos por três
dias. Ele precisa passar por um check-up e precisa ser agora. Disse que
conhece seu pai há muitos anos e sabe como ele reage ao fato de ter
que parar com suas atividades. Caso fique em casa, será impossível
fazê-lo descansar. Vou ligar para mamãe vir fazer companhia para
Robert, porque retorno para os Estados Unidos amanhã pela manhã. –
Fiquei muito surpresa com essa noticia. Foi uma punhalada em meu
coração e se espalhou por todo meu ser, como chuva ácida. Sem hesitar perguntei com a voz um oitavo acima do normal. – Por que resolveu partir tão cedo? Você me disse que ficaria mais alguns dias conosco! – Michael ignorou minha pergunta e disse num tom frio e distante,
literalmente calculado: – Mande James para Luanda, porque você
precisa ficar em São Paulo. Tenho certeza que seu pai não se sentirá
confortável em permanecer no hospital, caso você parta agora. Esses
dias de repouso são importantíssimos para sua recuperação. – Antes
que eu dissesse alguma coisa ele desligou, sem se despedir.
Meia hora depois, Michael retornava. Entrou porta adentro e
veio direto para mim. Tinha a mão esquerda engessada. Ele caminhava
de cabeça erguida num gesto de desafio, imponente, com o olhar
dourado fixo em mim. Aproximou e me disse num tom de voz que eu
jamais ouvira, com um comportamento totalmente desconhecido. –
Seu pai está bem. Duvidas! Ligue para doutor Fábio, ok? Aqui está o
número do celular.
– Seguiu em direção à escadaria e foi direto para seu quarto.
James olhou para mim surpreso e me perguntou: – O que o mordeu? –
Por que se preocupar? Não era isso que você queria?
– Bem... Deve ser o agito do dia, de repente todos ficaram de
mal humor.
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O comportamento de Michael ficou latejando em minha mente por horas. Mais tarde fui até o seu quarto para ver se ele estava se
sentindo melhor. Bati á porta e aguardei por algum tempo. Bati pela
segunda vez, depois de alguns minutos Michael a abriu. Era outra pessoa em seu corpo. Uma pessoa, fria, calculista e imparcial. Ele estava
com as mangas compridas da camisa branca enroladas até os cotovelos e os braços eram surpreendentemente musculosos sob a pele
clara. Em pé na entrada do quarto ele olhou para meu rosto e seu
olhar era frio e distante. Tentou amenizar a voz, mas... – O que você
quer Sheila? – Quero conversar com você. – Com um gesto como se
permitisse minha passagem, curvando-se para frente me disse secamente: – Não precisa pedir permissão, entre a casa é sua. – O que está
havendo Michael? Por que está agindo dessa maneira? Você está totalmente diferente do Michael que conheço. Foi até grotesco para
comigo. Eu desconhecia esse lado negro de sua personalidade. – Não
me venha falar em personalidade, porque a sua entraria para o livro
dos recordes, sem nenhuma dificuldade. Você me usou Sheila, para
satisfazer sua fantasia e... Depois me descartou como se eu fosse um...
ainda teve a coragem de dizer que vai se casar o mais rápido possível.
Tenho nojo da mulher... Mesquinha, ordinária e sem coração em que
você se tornou. – "Na multidão de palavras não falta pecado, mas o
que modera os nossos lábios é sabedoria”. Prov. 10-19. Erramos muito
quando falamos muito. Erramos menos quando refletimos mais e nos
abstemos de falar. Somos sábios quando nos mostramos prontos para
ouvir e tardios em reclamar.
Respirei fundo e consegui relaxar um pouco. Essa nova imagem de mim mesma que ele acabara de descrever eu nunca a tivera.
Uma imagem que de modo algum deveria existir para mim. Uma imagem pela qual eu sabia que não iria sofrer anos a fio se ele não a tivesse colocado em minha mente. Mas ela se prendeu bem ali no âmago,
lançando raízes pelo meu cérebro como erva daninha, venenosa e
impossível de matá-la. Eu olhei sem compreender em seus olhos que
naquele momento estavam indecifráveis. Ele me fitava de volta com
olhar rancoroso, sem desculpas, sem piedade. Seus olhos estavam
como topázio, claros e muito profundos. Eu parecia enxergar dentro
deles por quilômetros, e, no entanto, em nenhum lugar nas profundezas sem fim conseguia ver uma contradição para o que ele acabara de
me dizer. – Bom isso muda tudo, Michael, já que você me vê dessa
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maneira. Mas penso que você só está com ciúmes. Está desorientado
como sempre fica quando percebe que não pode contar comigo. – Ele
separou os lábios abrindo a boca um pouco e desviou os olhos de meu
rosto para as malas em que estava preparando. Mas de uma coisa eu
sabia: cada segundo que eu passava com ele só iria aumentar a dor
que eu sentiria depois. – Ok! Você já expôs sua opinião, agora... lamento por tudo isso, mas se me der licença, tenho malas por fazer. – Não
se lamente Michael, porque não faz alguma diferença o que você pensa sobre mim. – Agora minha voz era só um sussurro; a consciência
começava a me invadir, gotejando como ácido em minhas veias. Permaneci por alguns segundos olhando para ele, seriamente e muito
confusa. Pensei em seu sorriso, na ternura com que fizemos amor pela
manhã. Nas palavras doces que me dissera. Cravei as unhas nos pulsos, tentando fazer com que a dor física predominasse sobre a angústia interior. “Não devo chorar”, disse para mim mesma, mas as lágrimas escorriam pela minha face. Sei que não há mais amor em seu coração, apenas ódio. Isso o estava dominando, tanto que me ignorou
por alguns minutos. Ele respirou profundamente e por um longo momento encarou o chão, sem ver. Quando em fim voltou seu olhar para
mim, seus olhos estavam diferentes, eram hostis e furiosos. Depois de
alguma espera foi até a porta e a abriu. – Falo sério. Preciso fazer as
malas. Quer me deixar trabalhar, por favor? – Sai do quarto, totalmente transtornada. Naquele momento percebi que havia me distanciado
ainda mais de Michael, talvez para sempre. Eu podia sentir o sangue
martelando mais rápido do que o normal em meus ouvidos. Meus
joelhos começaram a tremer, porque tive que me sentar na primeira
poltrona que encontrei. Quando me levantei pela manhã ele havia
partido sem ao menos se despedir ou deixar uma nota de aviso. Como
sempre fazia quando estava transtornado comigo.
Marina havia acompanhado papai ao hospital. Percebia que
ela era louca por ele. De certa maneira eu a achava, simpática, agradável e muito culta, pois falava várias línguas. Eu diria que nossos anjos
se encontraram. Marina havia se identificado comigo assim que chegou. Passamos algumas horas conversando e pude perceber que em
todo momento referia-se a papai com muito carinho. Disse que seu
sonho era constituir uma família com papai, mas havia mamãe. Papai
era apaixonadíssimo por mamãe. Marina se justificou dizendo que o
que houve entre ela e papai foi só um acidente de percurso. Papai, de
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certa forma, havia se tornado uma obsessão para ela. Foi quando resolveu sair do país, deixando Pedro com papai, porque não queria
fazer algo de que viesse se arrepender amargamente.
Papai contou que Marina parecia outra pessoa. Estava bastante solícita e foi de grande ajuda. Mas assim que Eleine chegou se transformou. Ficou agressiva com papai, disse que voltaria para a fazenda,
porque não haveria espaço para duas mulheres num só apartamento.
Quando Marina chegou à fazenda me procurou. – Tenho que ir amanhã para o aeroporto, Sheila. Gostaria que você me acompanhasse.
Porque você é a única pessoa que realmente me compreende. – Sim
Marina não haverá problema, porque preciso visitar papai e depois
vou levá-la para o aeroporto, ok? Agora na fazenda restam poucas
visitas. Marisa ficará encarregada de resolver os problemas, caso existam. Sei que tomará conta de tudo perfeitamente. Sua viagem estava
agendada para amanhã ou você resolveu viajar mais cedo? – Para o fim
de semana, mas como a namorada de seu pai chegou, achei melhor
partir antes. Já me listei, portanto, devemos sair daqui logo cedo. –
Não haverá problema, devemos voltar de helicóptero. Mesmo por que
a fábrica está precisando dele o quanto antes.
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Capítulo XIII
James já se encontrava em Luanda e muito abatido ligou no
final do dia me informando do resultado da reunião com o senhor
Presidente. Aparentemente tinha sido um fracasso. O Presidente o
havia questionado em todos os pormenores e não havia aceitado as
desculpas de minha ausência. Ele disse a James que havia cancelado
vários compromissos que envolviam outros países, inclusive de segurança nacional, para estar nessa reunião. Onde seria discutida a saúde
do país. Disse também que estava decepcionado, por que a autoridade
máxima no assunto achou melhor se ausentar, apenas por um problema familiar. Um ato imperdoável para uma pessoa que pretendia
ser uma líder no país. Coisa que nunca havia passado pela minha cabeça.
Eu poderia dizer que a família estava reunida, porque Pedro
quando soube que papai fora hospitalizado retornou da viagem. Pedro, Eleine, Antônia e eu, estávamos na biblioteca em casa, aguardando por papai que havia convocado essa reunião. Sentia-me vazia e sem
concentração. Eleine não se mostrava muito feliz em minha presença e
dava para perceber que algo a incomodava. Por vezes deixou seu assento para ficar na janela com olhar perdido no horizonte, que se descortinava ao longe. Num determinado momento Eleine lançou um
olhar de recriminação para mim e com visível desaprovação, veio em
minha direção: – Eu gostaria de saber o que houve entre você e meu
filho. – Por que me pergunta? – Penso que algo muito grave aconteceu
entre vocês. – O que a leva pensar assim, Eleine? Michael disse alguma
coisa? – Quando saí de casa ele estava preparando os documentos
para viajar para a Ásia Central. – Por quê? Irá a negócio ou como turista? – Você não está sabendo da decisão de Michael? – Não falo com
Michael desde que ele deixou a fazenda, logo depois do casamento,
Eleine. Aliás, ele não se despediu de mim quando partiu. Não nos falamos desde então. – Michael alistou-se na organização “Médicos Sem
fronteiras”. Vai iniciar seu trabalho no Cazaquistão. – Por que ele faria
isso? – É o que eu gostaria de saber. Tenho certeza que é algo relacionado com você. Quando perguntei por que essa decisão, me respondeu que a vida não fazia mais sentido para ele. Pelo menos ele irá praticar atos de misericórdia para pessoas que realmente precisem dele. –
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Oh não! Meu Deus! Perdoe-me, Eleine! Quando ele esteve aqui tivemos uma briga feia. Ele saiu me odiando! – Eu sabia que havia algo de
errado entre vocês, para Michael desistir da vida tão facilmente.
Papai abriu a porta com elegância e entrou na biblioteca. Havia uma nítida impaciência em seus gestos, mas sentou em sua cadeira
junto á escrivaninha. Abriu a gaveta central e retirou uma pequena
chave dourada, pendurada em um cordão também dourado. Sem
olhar para nós levantou lentamente da cadeira como se carregasse um
grande peso e se dirigiu para o armário. Retirou pacientemente alguns
livros da prateleira, empilhando-os na ponta da escrivaninha. Pude ver
surpresa papai apertar um botão e uma pequena porta se abrir. Nunca
eu tivera conhecimento desse compartimento. Papai curvou-se para
frente e passou pela pequena porta, voltando dentro de alguns minutos. Retornou para a escrivaninha e se sentou totalmente ereto. Manteve-se calado por segundos, como se pensasse no discurso que iria
iniciar ou no impacto que esse iria nos causar. Levantou a cabeça com
agilidade e pousou seu tristonho olhar demoradamente sobre cada
um de nós. Com a voz carregada de tristeza, demonstrando grande
cansaço, nos disse: – Quero passar para vocês o que tem sido minha
vida, desde que me envolvi com Marina, a mãe de Pedro. – Eleine levantou rapidamente da cadeira e muito aflita esfregando as mãos,
disse para papai: – Robert, isso é um assunto de família e não cabe a
mim, participar dessa reunião. – Engano seu Eleine! Você também está
envolvida nesse assunto. – Papai estava à beira de um colapso nervoso. As veias de sua testa pulsavam agitadamente e seu olhar era de
uma pessoa cansada e entristecida. Muito preocupada com sua saúde
o alertei: – Papai, eu penso que não é uma boa hora para você falar
sobre esse assunto. Poderíamos esperar mais alguns dias até você se
recuperar totalmente. – Não minha filha, eu preciso que todos fiquem
alerta quanto o comportamento dessa mulher.
Papai falou a Pedro meigamente com expressão de bondade
nas faces: – Pedro, o que você vai ouvir agora vai ser bastante desagradável para você, mas como meu filho precisa saber de toda verdade. – Com as mãos trêmulas papai ajeitou os livros, que tirara da estante, sobre a mesa, colocou as canetas no porta canetas e raspou a
garganta. Pediu desculpas e bastante indeciso sentou-se apoiando as
mãos no assento da cadeira, por baixo das pernas. Ainda com a cabeça
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baixa, curvado para frente, com a voz quase inaudível, nos disse: – Há
vinte e seis anos eu estava iniciando minha carreira como juiz... – Ele
fez uma longa pausa, como se as lembranças o martirizasse, e limpou
a testa com um lenço de papel. – Bem... encurtando a estória, eu condenei um rapaz à prisão perpétua mesmo sabendo que ele era inocente. Uma autoridade do alto escalão do governo pediu, ou melhor,
exigiu que eu o fizesse. Dois dias depois o rapaz se enforcou na prisão,
me deixando um bilhete. – Papai abriu o envelope que havia tirado do
esconderijo e retirou um papel. Com alguma dificuldade desdobrou a
lauda, que estava amarelada pelo tempo, e nos leu seu conteúdo.
Estava escrito: “Senhor juiz, em cada minuto de sua existência, na
alegria ou na tristeza, vou fazer parte de sua vida. Toda vez que você
sorrir ou chorar irá se lembrar de mim. Porque você roubou essa possibilidade de uma pessoa que apenas começava a viver. Usufrua-a o
máximo possível, porque precisará viver por nós dois. A minha vida
você a ceifou quando me sentencio à prisão perpétua. Mesmo sabendo que eu era inocente. Agora só vou dar o golpe de misericórdia, mas
como bem sabe, não sou culpado. Meu único pecado foi amar a filha
de seu aliado. Assinado...” – Papai levantou da cadeira e foi até a janela, como se precisasse de ar puro. Ficou por alguns minutos olhando
para fora, divagando, perdido no passado. Não suportando seu sofrimento corri até ele e o abracei pela cintura. Ele olhou para mim, me
beijou na testa e disse com um leve sorriso nos lábios: – Estou bem
minha filha! Não se preocupe. Vamos continuar?
Retornamos para nossos lugares e papai continuou sua exposição: – Naquela noite me sentia muito mal e supliquei para minha
esposa não sair para o plantão. Eu precisava desesperadamente dela
ao meu lado. Como uma excelente médica dedicada, Débora não poderia sobrecarregar as colegas. Lembro-me dela saindo para o trabalho. Parou á porta, se voltou e olhou direto em meus olhos e aproximou. Disse com expressão de uma mãe que confia no filho, apesar da
dificuldade do momento: – Você como homem inteligente que é, vai
arrumar uma maneira de superar esse trauma, querido. Faça o que for
preciso para esquecê-lo, porque no momento não posso ajudá-lo em
nada. – Débora me beijou na testa e saiu sorrindo. Eu não queria ficar
sozinho, portanto fui para um barzinho a alguns quarteirões daqui.
Uma hora depois estava bebendo não sei quantas doses de alguma
bebida alcoólica.
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Deveria estar bêbado, porque vi uma linda mulher descendo a
escadaria da lanchonete e tive a nítida impressão que era um anjo. Ela
estava vestida toda de branco. Para mim era um anjo que acabara de
descer dos céus para me socorrer. Ela sorriu e veio em minha direção.
Não andava, mas dava a impressão que flutuava. Olhando para mim
faceiramente, com um sorriso nos lábios, disse: – Aqui está o seu anjo
que acabou de chegar, meu querido. Sei que está com problemas,
caso contrário não estaria bebendo sozinho. Conte-os para mim e
prometo que você vai esquecê-los pelo resto da noite. – Naquele momento, me esqueci de quem eu era ou por que estava bebendo e contei todos os problemas pelos quais estava passando. Ainda acrescentei
que às vezes me sentia desprezado pela minha esposa ou sentia que
ela era superior a mim. Aquela noite eu passei com Marina num hotel
qualquer. Sem remorsos, sem culpas, sem me preocupar com minha
reputação ou muito menos com minha esposa. Só pela manhã eu pude
compreender o que havia feito. Horrorizado vi Marina dormindo em
meus braços. Fui para o banheiro passando mal. Depois de vomitar por
longos minutos, sentado no piso frio de cerâmica, Marina veio até
mim. – Abandone sua mulher e venha morar comigo. – Totalmente
transtornado respondi: – Jamais eu faria isso! Amo minha esposa. Ela é
fiel a mim, ao passo que você não passa de uma... – Antes que eu terminasse a frase, Marina gritou: – Não diga isso, por favor!
Você poderá se arrepender para o resto de sua vida. – Sai do
hotel e vaguei por algumas horas antes de ir para casa. Havia jurado a
mim mesmo que nunca contaria a minha esposa. Eu a compensaria
pelo resto de minha vida pelo erro que havia cometido. Quando cheguei em casa, Débora estava em nosso quarto sentada na cama. Tinha
nas mãos um lenço todo retorcido, amassado e os olhos inchados de
chorar. Ao me ver chegar, levantou da cama e correu desesperada
para mim, se atirando em meus braços. – Perdoe querido! Perdoe-me,
por favor! Estou me sentindo muito mal pelo que fiz a você. – Perdoála por quê? – Você precisava de mim e eu o abandonei. Sei que você
não é culpado por ter dormido com outra mulher. Eu sou a culpada!
Nunca vou me perdoar por isso! – Do que você está falando Débora? –
A mulher com a qual você passou a noite... Tal de Marina... não é?
Ligou e me contou tudo. Sinto muito querido! Sei o quanto estava
sofrendo e fora de si para fazer o que fez. – Papai levantou da cadeira
outra vez e começou a andar pela biblioteca. Retornou para o seu
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lugar e passou as mãos pelos cabelos. Disse-nos um pouco agitado
com entonação na voz: – Bem! Esse foi o primeiro problema causado
por Marina. Dois meses depois fomos acordados ás três horas da manhã com o telefone tocando. Era Marina me dando a notícia que estava grávida e precisava falar urgente comigo. Teria que fazer uma viagem e não saberia dizer quando voltaria. Depois de conversar com
Débora, cheguei à conclusão que não deveria me encontrar com Marina, mas Débora pensava diferente. Naquele dia, fui falar com ela. Contou-me que trabalhava para uma organização extraoficial do governo
e não poderia ter o bebê. Por que, essa era uma das clausulas do contrato que havia assinado. Disse que não me oporia ao aborto se era
isso que ela queria. Marina muito gentil agradeceu pela compreensão
e deixou a mesa sem mesmo se despedir de mim. Havíamos nos esquecido do incidente, porque eu preferia não tocar no assunto e Débora se desdobrava para me fazer feliz.
Seis meses depois saímos em férias e fizemos uma viagem para a Itália. Estávamos em Veneza, num restaurante à “Piazza San Marco” com música ao vivo. Tudo parecia perfeito! Para nós essa viagem
era a nossa segunda lua de mel. O garçom aproximou de nossa mesa e
nos entregou uma garrafa de um raríssimo vinho. Disse-nos que uma
mulher havia nos presenteado e apontou em direção à mesa na qual a
mulher se encontrava. Eu estava de frente e quando olhei devo ter
ficado pálido, porque Débora disse apavorada: – Qual o problema
querido? Não está se sentindo bem? – Não acredito no que estou vendo, Débora. Marina está à mesa em frente. – Ela veio até nossa mesa e
percebi que continuava grávida. Ela sentou ao nosso lado com alguma
dificuldade. Olhou para Débora com olhar desafiador e voltou seu
intrigante olhar para mim. – Querido, deve ter percebido que não fiz o
aborto. Tive que lutar pelo nosso filho. Não foi fácil, porém depois de
muitos argumentos consegui convencer meus superiores. Fiz isso por
você, meu amor. Como você me disse que seu maior sonho era se
tornar pai e Débora não queria lhe dar filhos, resolvi tê-lo só para você.
– Marina movimentou na cadeira e falou muito enfática: – Você não
faz ideia do quanto o amo Robert! Agora tenho que ir, agente se fala
depois, ok? – Débora não disse uma só palavra sobre o assunto, mas
esse incidente estragou nossas férias.
Não víamos Marina por um bom tempo. Um mês depois, eram
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duas horas da manhã a campainha de casa tocou. Levantei apressado,
pela insistência da campainha, para atendê-la e na entrada estava
Marina carregando um grande cesto e no centro Pedro dormia tranquilamente. Ela nos deixou Pedro com apenas três dias de vida, para o
criarmos. Disse que não tinha condições de continuar com o bebê,
porque seu trabalho exigia longas horas de viagem e o ambiente não
era apropriado para crianças. Fez Débora jurar que iria cuidar dele
como se fosse o próprio filho. Raramente sabíamos do paradeiro de
Marina. Ela não nos perturbava. – Papai olhou para Pedro: – Uma das
exigências de sua mãe, entretanto, foi de que jamais falássemos que
eu era seu verdadeiro pai, Pedro. Por isso que omitimos a verdade.
Tudo corria muito bem, até que Débora deu a luz a Sheila. Inesperadamente, Marina fazia parte da equipe que cuidava de Débora. Estávamos no apartamento do hospital e Débora carregava Sheila
nos braços. Pedro, que estava com cinco anos de idade, brincava sentado na poltrona ao fundo do quarto. Eu estava ao lado de Débora,
totalmente envolvido com Sheila, quando Marina entrou no apartamento. Vendo aquela cena, ela ficou histericamente possessa. Aproximou-se da cama e transtornada nos disse: – Pensam que vão abandonar meu filho por uma coisinha insignificante como essa? Estão
totalmente enganados. Espere e verão do que sou capaz para proteger meu filho. – Marina deixou o apartamento, transtornada. Bem...
encurtando a estória, quando íamos deixar o hospital percebemos que
o bebê que tínhamos nos braços não era nossa filha. Débora desesperada, ao histerismo, gritava que queria nossa filha. Passou mal e teve
que ficar internada por mais dois dias. Chamamos a polícia para fazer a
ocorrência. Mas, um policial á paisana veio até nós e nos disse que se
continuássemos com essa obsessão de querer a criança de volta, nossa filha seria morta.
Fomos para casa e Débora nunca mais foi a mesma. Jamais
desistiu de procurar Sheila. Certos dias eu tinha impressão que Débora
me odiava ou pelo menos não suportava minha presença. Outros, que
tinha uma necessidade imensa de estar comigo, de me amar de me
acariciar, enfim, de se fazer presente em minha vida. Nossas vidas se
arrastavam entre minhas idas aos tribunais e os de Débora aos hospitais. Para Débora era muito mais do que isso. Ela tinha que cuidar de
duas crianças que na realidade não lhe pertenciam. Certo dia Débora
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levou a nossa Sheila ao hospital para alguns exames de rotina. Depois
de horas de espera, Débora ligou desesperada, porque não lhe devolviam a criança. Fui para o hospital com a polícia e lá estava Sheila nos
braços de Débora, que estava inconsolável. Depois que a polícia nos
deixou, Débora me mostrou o pé da criança. Um dos dedos tinha sido
amputado. Uma carta tinha sido deixada, nos avisando para que desistíssemos da procura, por que esse seria só o começo. Se continuássemos nossa insana busca, na próxima vez poderia ser um braço ou
quem sabe a cabeça de nosso bebê.
Quando papai mencionou o dedo amputado, Eleine colocou
as mãos no rosto e aos gritos golpeou o peito de papai, transtornada.
– Era a minha filha, Samara! Então, foi você que cuidou de nossa filha?
Tudo pelo que passei foi por sua culpa, Robert? Por que você “transou” com uma assassina maníaca, desequilibrada? – Não, Eleine! Foi
por que você deu a luz no mesmo dia que Débora e, por que você
nessa época era miss América. Sua posição, sua beleza, incomodaram
Marina. Além de que, segundo ela, seu comportamento foi estupidamente grosseiro. Disse-nos que você a havia humilhado na frente de
seu pessoal. – Papai passou um envelope para Eleine. – Aqui está a
prova que você precisa, para acreditar em mim. – Você sabia o tempo
todo onde estava sua filha e não a procurou? – Não. Eu não sabia Eleine, porque nunca quis descobrir seu endereço. Também não me atreveria a procurá-la, porque eu não queria que nada mais acontecesse à
sua filha. Contudo, Marina havia nos alertado que tudo que fizéssemos
contra a sua vontade, nossa criança sofreria as consequências. Temíamos também pela vida de nossa filha, que estava com vocês.
Papai, mais uma vez se levantou da cadeira e deixou a biblioteca. Ficamos por algum tempo em silêncio absoluto. Pedro tentava
desesperadamente se manter calmo, mas chorava baixinho. Eleine
estava totalmente desconfortável em minha presença e esfregava as
mãos sem parar. Eu não sabia como agir para melhorar a situação. De
repente Eleine saiu da cadeira e afoitamente me abraçou soluçando. –
Meu Deus! Então querida, você é a menininha que criamos até os cinco
anos de idade? Lembra-se de mim? – Lembro-me, mas me lembro mais
de Michael. Lembro principalmente de uma cena em que eu estava
chorando em meu quarto numa noite de tempestade em que não
tínhamos luz. Michael me abraçou e me carregou no colo. Para me
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acalmar ele começou a cantar baixinho para mim. Constantemente me
vêm flashes de minha infância sobre você, papai e principalmente
Michael. – Papai retornou para biblioteca e seus lindos olhos azuis
estavam tristes, mas nos disse: – Pedi para Magda nos preparar um
chá de ervas. Todos nós estamos precisando. – Ele tomou Eleine nos
braços com força e a abraçou contra seu peito, vigorosamente. Focou
seus olhos e esperou por alguns segundos com o rosto tenso. Sussurrou tocando sua face com a lateral dos dedos: – Quer que eu pare de
esclarecer os fatos, querida? – Não Robert, agora eu quero ir até o fim.
Papai sentou novamente em sua cadeira de couro preto, com
espaldar alto. Raspou a garganta, sinal de nervosismo, nos pediu desculpas e começou a falar: – Quando Pedro completou dez anos de
idade ele foi com a classe passar quinze dias num acampamento no
interior de Goiás, em Caldas Novas. No início da segunda semana fomos avisados de que Pedro havia desaparecido do acampamento. A
polícia já havia feito buscas em todos os lugares. O corpo de bombeiros tinha vasculhado cada centímetro do acampamento e redondezas,
e não o encontrava. No final dos quinze dias a classe deixou o local.
Permanecendo somente Débora, Sheila e eu. Débora passava os dias
andando pelos bosques e rios sempre a pé, sem desistir de encontrar
Pedro. Seus pés estavam, totalmente, feridos e inchados. Sua pele
estava tomada de marcas por picadas de insetos, além das queimaduras do sol. Ela havia deixado de se alimentar e não conseguia dormir à
noite. Passava longas horas andando pelo quarto no escuro, como um
zumbi. Até que no oitavo dia, estávamos distantes do acampamento
uns três quilômetros quando alguém aproximou de nós e nos entregou Pedro. A pessoa nos disse que havia encontrado o menino andando sozinho numa vila não muito distante dali. Débora, abraçada á Pedro, chorava copiosamente de alegria e não parava de agradecer a
Deus pelo milagre de seu aparecimento. Voltamos para casa com a
família reunida outra vez. Quinze dias depois Marina nos ligou pedindo
que a encontrássemos na Praça da República, num determinado lugar,
no centro da cidade.
Nisso o chá chegou e resolvemos deixar o assunto para depois.
Em pé num canto da sala Eleine olhava fixamente para mim.
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Sentia-me sendo analisada naquele momento por uma mulher que
também tinha sido minha mãe por anos. Mas, naquele momento eu a
sentia como inimiga. Muito sem jeito, com olhar submisso, aproximou
de mim. – Penso que sei por que você não gosta de meu filho. – Não
Elaine, você está completamente errada quando diz que não gosto de
seu filho. Você não pode avaliar o quanto eu gosto dele. – Penso que
você se lembra de Michael como irmão. Mas é um engano seu, porque
Michael não é seu irmão. – Não só gosto como o amo profundamente.
– Eleine falou com desdém, retorcendo o canto da boca com um segundo trejeito. – Não. Você não o ama, porque se realmente o amasse
o impediria de fazer o que pretende. – Michael é maior de idade e
independente, no momento não aceita minha opinião, Eleine. – Lembra-se que você me disse que estava abandonando Michael, mas
quando pudesse você me diria o porquê? Não precisa me dizer, agora
sei o motivo. – Sim Eleine, agora você sabe o que me levou a romper o
nosso namoro, que causou tanta dor a todos nós!
Papai nos chamou de volta para completar sua estória. Levantou a cabeça lentamente, como se tivesse dúvidas por onde começar.
Seu rosto tinha traços severos, amenizados pela bondade do olhar.
Seus olhos outrora de um lindo azul, agora, estavam cheios de lágrimas. Era uma coisa tão rara que ele se sentia constrangido. Encabulado, continuou: – Fomos ao local marcado para o encontro com Marina.
Como ela havia pedido, tínhamos levado a nossa menina conosco.
Assim que chegamos, Marina afoitamente abraçou Débora por longos
minutos. Percebemos que foi um abraço sincero, carregado de agradecimento. Sem saber como agir, Débora apenas ficou imóvel, sentindo a respiração ofegante de Marina e o abraço que lhe tolhia a respiração. Depois de minutos Marina liberou Débora e secando as lágrimas
num lenço de papel, nos disse: – Vocês foram maravilhosos, digo fantásticos mesmos, na busca de Pedro. Principalmente Débora. Fizeram
me ver como realmente são pessoas boníssimas. Não quero magoá-los
mais. – Débora com os braços cruzados caminhava de um lado para
outro, seguida pelo olhar de Marina. Ela não havia trocado uma única
palavra com Marina. Com os olhos marejados de lágrimas, Débora
disse: – Pelo amor de Deus, já que pensa assim, devolva nossa filha,
Marina! – Para que pensam que marquei esse encontro? Foi exatamente para isso. – Marina tinha os olhos brilhantes como uma criança que
acabara de praticar uma boa ação e esperava pela recompensa. Seguiu
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em direção à porta da sala contígua, colocou a mão no trinco e parou.
Voltou-se para nós e nos encarou com um grande ponto de interrogação visível nas faces. Dava-nos a nítida certeza que algo a incomodava
profundamente. Dirigiu-se a nós como se fossemos seus subalternos,
nos dando uma ordem: – Vou lhes devolver a menina, mas nunca pense em abandonar meu filho ou colocá-lo em segundo plano, ok? Por
que se isso acontecer... bem, vocês já sofreram as consequências do
primeiro abandono, por tanto... – Marina entreabriu a porta, lentamente e colocou a cabeça para dentro. Houve um silêncio profundo
por um momento, mas se voltou para Débora e disse: – É uma longa
história para se refletir Débora... apoie-se nela para não cometer mais
erros, ok? De minha parte... desculpe, se for possível. – Foi a primeira
vez que Marina nos pediu desculpas.
Quando falou novamente sua voz era artificialmente tranquila. – Venha querida, você está com sua família, agora. – Uma sombra
escura delineou-se no limiar da porta por alguns segundos e uma linda
garotinha entrou sala adentro. Sabíamos que era nossa filha, porque
tinha os olhos azuis e os cabelos loiros e cacheados como os meus. Ao
passo que a outra Sheila, tinha os cabelos castanhos claros e os olhos
verdes. Mas o difícil foi abrir mão da nossa menina, porque a criamos
desde os primeiros dias de vida. Sentíamos grande amor por ela e um
grande peso se abateu em nossos corações. Uma angústia desesperadora tomou conta de nós e lágrimas escorriam pelas nossas faces.
Conclusão: A Sheila que tínhamos não queria nos deixar e a que estávamos recebendo não queria nos aceitar. Débora estava dividida entre
as duas. Marina instintivamente largou o braço da menina e colocou as
mãos no bolso do casaco nos encarando, toda empertigada. Ela ergueu uma sobrancelha para mim e me fitou com os olhos fulminantes.
– O que querem que eu faça? Vocês querem ficar com as duas? Se
quiserem dou um jeito. – Como pode dizer isso, Marina? A outra mãe,
como fica? – Marina se voltou para Débora, numa posição de desafio e
enfrentamento, disse friamente com desdém na voz: – Não devo nada
para a outra mulher. Não sinto nada por ela, portanto você é que sabe.
Se quiser ficar com as duas meninas é só me falar, porque para mim
nada é impossível. – Débora me olhou com um ponto de interrogação
nas faces e um leve sorriso de sarcasmo pontilhou seus lábios. – Quero
saber Marina, como você ficou sabendo do desaparecimento de Pedro? – Marina numa posição de comando ereta, nos olhando friamente
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com seus olhos efusivos, nos disse: – Vocês não têm ideia de quantas
pessoas estão ao meu serviço e o quanto vocês são vigiados diuturnamente!
Papai tirou um lenço do bolso e secou as lágrimas que afloraram em seus lindos olhos sempre tão vivos, mas agora estavam sem
brilho. Mais calmo olhou para Pedro. – Meu filho, quantas mil vezes o
peguei no colo olhando para seus lindos olhos eu... eu queria desesperadamente contar toda verdade, porém vinha à minha mente as ameaças de sua mãe. – Engano seu papai. Sempre tive certeza que você
era meu pai, porque eu não queria outro além de você. Eu sabia que
você me amava muito e faria qualquer coisa para me ver feliz.
Pedro levantou da cadeira e andou pela sala, cabisbaixo. Ainda pensativo parou junto á papai. Como um menino que tem algo que
o incomoda, mas precisa relatar para alguém, Pedro respirou profundamente e encarou papai. – Lembro-me de uma única vez em que
Salomão veio falar comigo. Ele me convidou para darmos um passeio.
Naquele momento fiquei muito feliz, porque pensei que ele estava
agindo como pai, querendo se redimir. Depois de andarmos vários
minutos, somente eu falando, me disse: – Pedro, eu estou deixando
sua mãe e o Brasil. Volto para o meu país de origem e não posso leválo comigo. Portanto, de agora em diante Robert será o seu verdadeiro
pai. – Um sentimento de revolta tomou conta de mim e eu o odiei
como nunca havia odiado alguém. Não por que ele iria me deixar, mas
porque ele jamais participou de minha vida. Ainda teve a coragem de
me dizer que iria me abandonar, coisa que tinha feito desde que nasci!
Naquele momento, mais do que nunca, tive certeza que você era o
meu verdadeiro pai, porque jamais faria isso comigo.
Assim que papai terminou de narrar os acontecimentos, Eleine levantou do lugar e veio falar com papai. Tinha um semblante ousado, uma expressão cheia de convicção e um leve sorriso nos lábios.
Abraçou-o carinhosamente, como se ele a pertencesse a vida toda. –
Nossa família está ligada há muito tempo, Robert. Amei sua filha como
se fosse minha, quando cuidávamos dela. Eu ficava horas imaginando
como seriam seus pais e pensava que ela havia saído ao pai. Por que é
o que normalmente acontece com as meninas. Eu o idealizava chegando à porta de casa. Um homem, alto, loiro, de olhos azuis. Abra-
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çando me diria que eu tinha sido maravilhosa por cuidar tão bem de
sua filha. Eu sonhava com o dia que pudéssemos reunir nossas famílias
novamente. Eu, mais do que ninguém, sonhava em ter nos braços
minha verdadeira Samara. Depois da troca passamos a procurar sua
filha, porque sentíamos que ela nos pertencia também. Mais do que
eu, Michael nunca desistiu de procurá-la. Ele dizia que Sheila era a
mulher com quem ele iria se casar. Agora que estamos reunidos quero
que você só pense em se recuperar, porque estou pensando seriamente em nosso casamento. Não quero passar o resto de minha vida
me culpando por ter deixado meu sonho se desvanecer. Estou sozinha
há muito tempo, Robert! Desde que meu marido faleceu e isso foi há
muitos anos! Já não sei mais como é uma vida a dois, mas prometo
que farei tudo que estiver ao meu alcance para fazê-lo feliz.
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Capítulo XIV
Uma semana depois James ligou suplicando que voltasse para
Luanda. Percebi o quanto ele sentia minha falta. O quanto me amava e
tinha necessidade de minha companhia. Depois de alguns minutos
conversando comigo, senti que ele estava “desmoronando”, “perdido” sem mim. Numa voz cansada, disse: – Querida, me sinto incompleto sem você. As noites já não são as mesmas, se tornaram escuras e
frias. Os dias são intermináveis, cansativos e maçantes, contudo,
quando chegam ao final preferia que fosse meio dia. Fico em minha
cama, imaginando onde você poderá estar. O que estará fazendo, se
pensou em mim algumas vezes. Nesse momento percebo que o desespero toma conta de mim, porque ouço cada batida do relógio e
almejo pela manhã. Quando chego ao hospital, entretanto, sua cadeira
está vazia. A sala permanece impessoal e fria. Até o vaso que todas as
manhãs recebia a sua flor preferida agora não está no lugar. Tento
sentir seu perfume em suas agendas, em sua cadeira, em suas anotações, mas nada existe. É como se você tivesse sido varrida do planeta
e isso me deixa desesperado. Agarro-me à suas lembranças. Lembrome de seu sorriso tão puro, tão contagiante, tão iluminador. De sua
voz tão meiga logo pela manhã, quando me via vinha até mim e dizia:
“Você está tão bonito! Está charmoso, tão peculiar”! Esse era o seu
bom dia de todas as manhãs, porém quando eu a abraçava você me
dizia: “Mas é hora de trabalhar, James, por favor!”
Eu ainda tinha dúvidas se realmente seria feliz me casando
com James. Aprendi a entender seu modo de ser, seu estilo de vida.
Mas sua maneira um pouco distante de se relacionar comigo deixava
uma incógnita gritante em minha percepção. O espaço que me dava
acabava criando em mim um sentimento de insegurança, de abandono. Um sentimento de que havia um desinteresse lânguido ou quem
sabe, um desleixo visível de sua parte. As noites em que me deixava á
porta do apartamento, sem mesmo se oferecer para me fazer companhia, comprovavam isso. Talvez, inconscientemente eu estivesse
comparando-o com Michael, que era possessivo e dominador. Estava
sempre presente, preenchendo todo espaço à minha volta. Suas reações inesperadas ás vezes me chocavam, mas ao mesmo tempo demonstravam um amor ardente e incontrolável, que me dava seguran-
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ça. Mas o que me restava agora era James e seria meu companheiro
para o resto de nossas vidas.
Pegava-me questionando o que havia dado errado no meu relacionamento com Michael. Talvez, o passado ainda nos perseguia e
isso nos transformava em algo proibido, pecaminoso. Passei toda
minha vida amando Michael. Primeiramente como irmão. Ele era uma
espécie de herói ou anjo da guarda para mim. Mamãe Elaine vivia muito ocupada com sua beleza, com sua posição na sociedade e acabava
declinando a responsabilidade de cuidar de mim á Michael. Ele me
dava segurança, preenchia meus anseios e demonstrava um amor
profundo por mim. Depois, como meu namorado. Começou como
uma incógnita que descortinava em minha mente uma série de aventuras, transformando-o desde alguém carente ou um “homeless” até
a um herói. Mais tarde a descoberta da família perdida fechando o
círculo de que eu era noiva de meu irmão. A fuga carregando toda
culpa sobre mim, fugindo para um país desconhecido que saía de uma
guerra civil sangrenta. Enterrando-me entre os mutilados e ardorosos
patriotas, que morriam as centenas de todas as doenças. O encontro
com alguém que também carregava uma grande lacuna em sua vida,
porém, tentava preencher a minha. A descoberta, de meus anseios,
que eu havia nascido para viver toda minha vida ao lado de Michael, a
pessoa que me completava, mas me era impossível. Depois a rejeição
sofrida, sem nunca saber exatamente o porquê isso aconteceu. O
reencontro com o passado e a trama que me causou tanta dor, me
fazendo parte de duas famílias. Agora, eu tinha certeza que seria feliz
com James, porque nosso namoro era algo descompromissado. Era
livre, sem pressão, sem culpas, sem exigências, sem regras. Depois de
analisar minha vida, voltei para a África do Sul.
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Capítulo XV
“O tempo passa. Mesmo quando isso parece impossível. Mesmo
quando cada batida do ponteiro dos segundos dói como sangue pulsando sob um hematoma. Passa de modo inconstante, com guinadas estranhas e calmarias arrastadas, mas passa”.
Stephenie Meyer.
Os dias passavam como num piscar de olhos. Minhas obrigações aumentavam em progressão geométrica. Trabalhava doze a
quinze horas por dia. Por que o corpo se recusava a aceitar mais do
que isso. James sempre ao meu lado, me dando suporte e carregando
a responsabilidade de dar alívio ao meu fardo. Agora estávamos noivos e com a data do casamento marcada. Eu havia imposto a James
que assim que casássemos voltaríamos para o Brasil. Eu retornaria ao
meu antigo hospital. Trabalharia no máximo seis horas diárias, e sobre
tudo, eu queria uma família para mim. James não gostou da ideia,
porque achava que estaríamos muito próximos da família de Michael e
isso levaria a me encontrar com ele. Porém, apesar dos argumentos de
James eu estava certa que poderia convencê-lo a mudar de ideia. Então, tudo estaria perfeito para mim.
Papai havia se recuperado, tinha voltado á ativa e estava feliz.
Sua euforia era visível e se sentia como um adolescente, porque marcara a data do casamento com Eleine, para o final do ano. Eu, em especial, estava eufórica, porque era uma oportunidade de reunir a família novamente. Sonhava em voltar ao Brasil, minha terra natal tão querida e almejada. Eleine apesar de morar nos Estados Unidos passava
mais tempo no Brasil em companhia de papai, do que em sua casa.
Pedro mandava toda semana três a quatro correios eletrônicos, me
contando as novidades da família e principalmente o progresso da
fazenda. Parte da fazenda fora transformada em um grande haras.
Criadores de todo mundo vinham conhecer o belo trabalho de Pedro.
Com o crescimento da fazenda ele contratara mais dois veterinários
para suprir as necessidades de atenção que os animais exigiam. Antônia esperava um bebê. Tudo estava perfeito! Porém, Pedro sentia
muito minha ausência. Pedia para eu repensar minha vida e voltar ao
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Brasil, porque sentia uma terrível falta da família reunida.
Depois de meses sem contato com Michael, ele me escreveu.
Foram laudas de desabafo, eu diria, para lavar a alma. Começou a carta
me dizendo que até agora, quando se lembrava do que eu dissera
naquele dia, logo após o casamento de Pedro, sua mão ainda doía. –
Sheila, quando você pronunciou a frase “vou me casar com James” foi
como se meu coração tivesse sido arrancado de meu peito, naquele
momento, ficando só um vazio. A vida perdia totalmente o significado
para mim. Nunca eu havia odiado tanto uma pessoa como a odiava
naquele momento. Eu me sentia traído, desprezado e usado por você.
Sempre tive certeza que por um motivo ou outro, apesar de você
“brincar” de namorar outros, acabaríamos juntos. Mas, você foi muito
enfática me dizendo que iria se casar com James. Bem... Só para constar em seu diário e alimentar o seu ego... meu mundo desabou! Por
isso me alistei na instituição, “Médicos Sem Fronteiras”.
Vou falar um pouco de meu trabalho. Lembra-se quando eu
soube que você era minha irmã e fiquei muito mal, deitado em sua
cama? Você me disse: “Volta para os mortais” e eu respondi: “Só vejo
fantasmas”? Pois bem... eu vivo nesse mundo agora. Eu não tinha ideia
que realmente ele existia, mas estou preso nesse limbo. Somos chamados para atendimento onde sempre há tragédias. Catástrofes da
natureza, terrorismo, guerra ou epidemia. Centenas de pessoas morrem em nossas mãos todos os dias, sem que possamos fazer muita
coisa. Ontem depois de um atendimento tive que abandonar o posto,
por que fiquei muito mal! Uma embaixada americana no Sudão tinha
sofrido um atentado. Dezenas de pessoas morreram, mas uma em
especial me marcou muito. Uma garota de apenas quinze anos de
idade havia perdido as pernas e os braços na explosão. Numa cama,
sentado ao seu lado eu chorei. Estava fazendo o atendimento quando
ela abriu os olhos e olhou para mim. Pude ver você nessa garota. Seus
olhos eram verdadeiramente azuis como os seus. Ela me suplicou que
a deixasse morrer. Disse, sendo impessoal, que minha obrigação era
tentar manter sua vida e não provocar sua morte. Voltando seus lindos
olhos lacrimejantes para mim, me perguntou: – Você tem alguém de
que gosta muito, doutor? – Naquele momento, pensei em você e,
olhando para aqueles olhos azuis, disse: – Sim tenho!
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– Posso saber quem é? – Minha garota. – Como ela se chama?
– Chama-se Sheila. – Pois bem doutor pense que eu sou a sua namorada Sheila. O que você faria? Tenho só quinze anos! Caso eu sobreviva
vou passar o resto de minha vida sendo alimentada como se fosse
uma criança. Sempre serei carregada por alguém, ou pior, nunca vou
ser amada. Você gostaria que ela passasse por isso pelo resto de sua
vida? – Essa pergunta provocou um caos em minha alma e me transformou. Eu havia acabado de colocar o soro em sua cabeça, por que
era o único lugar disponível, já que não tinha braços e pernas. Com
lágrimas escorrendo pelas faces, levantei da cama, beije-lhe a testa e
retirei o oxigênio de seu rosto, e ainda olhei para trás. Com um sorriso
indelével nos lábios e os olhos lacrimejantes ela balbuciou: “Obrigada”. Fechou os olhos e morreu. Pois bem... esse é o meu mundo agora. Apesar de tudo gosto do que faço, porque me mantém ocupado o
dia todo e não tenho tempo para divagação. Contudo, nos momentos
em que estou só, tenho pensado muito na vida e percebo que sem
você ela não tem razão de ser para mim. Estou passando pela vida
como um cometa seguindo simplesmente sua rota, por que não tenho
como alterá-la.

130

Ester Machado Endo

Capítulo XVI
Tudo corria como havíamos planejado até que James e eu fomos convocados para representar o governo de Angola numa catástrofe ocorrida numa das províncias de um país vizinho. Uma rede terrorista havia se infiltrado e estava causando grandes baixas nos escalões governamentais. Sempre aonde chegávamos havia dezenas de
mortos. Estávamos trabalhando por dias seguidos, praticamente sem
dormir. Um grupo de soldados especiais do Exército de Libertação
invadiu o local, numa tarde fria e chuvosa de outono. Os soldados
eliminaram a maior parte de nossa equipe médica, juntamente com os
terroristas, não nos dando tempo para explicações. O restante da
equipe foi levado prisioneiro, inclusive eu, como reféns. James havia
retornado ao hospital para reabastecer o centro médico local.
Primeiramente fomos levados para um avião de carga do exército e viajamos por uma noite. Paravam somente para reabastecêlo em lugares que dava somente para o pouso do avião no meio da
mata ou em lugares camuflados. Eu tinha perdido a noção de tempo.
Já não sabia quando era dia ou noite, mergulhada nas densas e escuras florestas das matas africanas. A cada parada do avião éramos obrigados a deixá-lo, sempre sob a mira de forte armamento. Éramos colocados em caminhões e transportados como se fôssemos simples
animais em jaulas. A maior parte do tempo, tínhamos que manter a
cabeça coberta. Quando conseguíamos permissão para tirar o capuz
éramos algemados. Esse processo estava transformando o restante da
equipe em pessoas improdutivas, porque perdíamos a agilidade e a
sensibilidade das mãos. Quando alguém do grupo se rebelava e levava
um tiro ou alguém era ferido por algum animal selvagem, um dos médicos era chamado para dar assistência. A maioria das vezes eu era
chamada e nunca, em hipótese alguma, me atrevi a dizer não. Minha
equipe médica atual se resumia em doze pessoas, sendo duas médicas
e três enfermeiras o restante era de homens. Duas enfermeiras haviam tentado fugir e tinham ferimentos pelo corpo que as impossibilitavam de trabalhar. Um dos médicos tinha uma mão esmagada, porque
ao tentar empurrar um jipe que atolara no lamaçal, escorregou e foi
parar em baixo do veículo. Outro havia se recusado a dar assistência,
pela barbaridade cometida pelos militares e levara um tiro na perna.
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Dois médicos estavam com malária e um terceiro tinha sido picado por
uma cobra venenosa. De toda equipe só tínhamos quatro médicos em
condições de dar atendimento e uma enfermeira. Numa troca de lugar
na selva a nossa equipe foi dividida indo parte num comboio de caminhões e o restante em jipes. Encontrava-me no comboio dos jipes e
fomos somente três pessoas da equipe. Uma enfermeira que podia
dar atendimento, um médico e eu. Depois de rodarmos pela floresta
por caminhos intermináveis, subindo montanhas e descendo desfiladeiros chegamos a uma planície. Havia um imenso quartel militar no
meio da selva de cuja existência, penso eu que, poucos sabiam. Barracas a perder de vista. Havia uma esquadrilha, desde monomotores,
anfíbios, planadores e helicópteros. Uma verdadeira frota de caminhões e centenas de jipes montanheses, com atração nas quatro rodas. Uma imensa estrutura triangular, formada pelos refeitórios, salão
de recreação e conjuntos de salas de aulas. Outra constituía as instalações dos dormitórios e uma terceira, pelos hangares como linha de
base. Um prédio longo foi construído paralelamente a uma das duas
pistas que se cruzavam, formado pelas celas onde existiam centenas
de prisioneiros. Havia janelas na frente de uma das extremidades do
prédio, e se localizava a “sala de prontidão” onde os milicianos esperavam a vez de voar. Todas as instalações, de madeira e de cor cinza,
ficavam junto das pistas de pouso. Milhares de soldados espalhados
por toda a floresta num agito descomunal.
Fomos levados para dentro, ao centro do quartel e colocados
em uma cela, juntamente com os terroristas. Centenas de soldados
circulavam pelo acampamento, iguais a um formigueiro frenético à
busca de algo, atento ao inesperado. Os soldados agitados e com os
nervos à flor da pele passavam sisudos por nós, nos encarando na
busca de alguma infração. Bastávamos olhar para o rosto de alguém e
já éramos repreendidos com severas ameaças. Mas o que mais me
preocupava era que estávamos no meio de um exercito de soldados
confinados, por meses, no centro da floresta. Composto por homens e
deveria ter no máximo algumas dezenas de mulheres, a maioria com
mais de cinquenta anos. Eu já estava com o pescoço travado, porque
não me atrevia a levantar a cabeça ou jamais olhar para alguém. Dois
dias depois de chegarmos ao quartel um general, cinco estrelas, autoridade máxima do local, chegou ao acampamento. Começou a vistoriar
como ele nos disse: “o material disponível”. Parou junto à porta da
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nossa cela e gritou em castelhano para que ficássemos em pé. Repetiu
a mesma ordem em inglês, em italiano e depois em francês. Estávamos em dez pessoas, sendo somente duas mulheres. Pediu-nos para
que olhássemos para ele. Minha colega e eu ficamos de cabeça baixa,
imóveis como estátuas. Mais uma vez gritou conosco a fim de que
olhássemos para ele. Não satisfeito, ordenou que abrissem a cela e
entrou, como se o mundo lhe pertencesse. O general tinha nas mãos
um bastão da cor ébano, verdadeiramente negro reluzente. Era entalhado com uma cabeça de leão em marfim e a ponta simbolizando as
patas, também entalhada em marfim. Uma verdadeira obra de arte.
Ele ficou totalmente ereto à nossa frente e colocou o bastão em nosso
queixo e nos obrigou a olhar para ele. Quando chegou a minha vez,
colocou o bastão sobre meu ombro direito. Com a outra mão levantou
meu queixo com as pontas dos dedos enluvados, me obrigando a
olhar em seus negros olhos. Respirou fundo, meneou a cabeça e me
olhou com seu olhar penetrante. Ainda com o olhar fixo em meu rosto, sua expressão passou de séria para curiosa e um vinco profundo
formou entre suas sobrancelhas. – Ora, ora, ora! O que temos aqui? –
Olhando para os outros companheiros, disse-: – Este é o melhor material apreendido até agora. Como autoridade máxima da base, tenho o
direito de confiscá-lo. – Seus homens acharam engraçada a expressão
e ficaram bastante agitados. Mas se recompondo o general num tom
de voz que expressava autoritarismo, lhes disse: – Portanto rapazes
levem-no para minha sala. Muito cuidado, não tentem avariar o produto, por que se isso acontecer pagarão muito caro. – Todos bateram
continência e me tomando pelo braço, indicaram a direção a seguir.
Fiquei sentada em uma cadeira, algemada pelos pés, por mais
de uma hora. Ao lado da porta de entrada havia dois soldados com
armas nas mãos. Encaravam-me todo tempo com olhares maliciosos.
Muitos deles vinham até a sala, olhavam para dentro e com um leve
sorriso nos lábios saiam balançando a cabeça, fechando a porta. Eu
tinha o sentimento de que era uma mercadoria em exposição num
leilão. Até que num determinado momento, ouviu-se um grito de
“sentido” e o senhor todo poderoso entrou porta adentro, com muito
mau humor. Olhou para seus homens e numa voz autoritária, com a
fisionomia extremamente fechada, disse: – Deixe-nos. – Os homens
imediatamente bateram continência e se retiram da sala nos deixando
a sós.
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O general sentou na escrivaninha de frente para mim. Com
uma perna apoiada no chão e a outra pousada sobre o canto da mesa,
me encarava. Com o bastão sempre batendo na palma da mão, me
perguntou em espanhol como me chamava. Fingi que não entendi e
não respondi. Perguntou novamente em francês. O ignorei. Em seguida perguntou em inglês. Respondi: – Sheila, senhor. – Ele coçou o
queixo com o polegar e olhando para mim de maneira perturbadora,
com os olhos semicerrados, disse: – Bonito nome. O que você faz? –
Sou médica, senhor. – Ele acenou com a cabeça balançando-a várias
vezes, como se aprovasse o que acabara de ouvir. – Muito bom! Muito
bom! Você está com fome, doutora? – Não! Não estou com fome, obrigada. – Com o rosto sem expressão, as emoções controladas conforme a vida inteira no exército lhe ensinara, ele me observava. – Sabe, você é a mulher mais bonita que vejo em minha curta vida, porque
só tenho trinta e dois anos. Mesmo porque, passo o maior tempo
confinado nas selvas entre centenas e centenas de homens, onde
mulher é raríssimo. – O senhor general levantou da mesa e fez um giro
pela sala de cabeça baixa como se buscasse uma saída para o problema do momento. Retornou para o mesmo lugar, coçando o queixo
com a ponta do bastão, disse muito enfático: – Meus homens adorariam colocar as mãos em você. Por isso eu a trouxe para cá. Não que eu
esteja preocupado com sua segurança, porque você não passa de mais
uma prisioneira para mim. Contudo, pretendo evitar atritos entre eles.
Isso levaria o grupo a uma cisão e não posso permitir que aconteça
qualquer tipo de rebelião. Por isso vou mantê-la comigo. Minhas responsabilidades são grandes em relação aos meus homens. Portanto,
você será minha protegida. Isso enquanto me obedecer. Ok?
O general estendeu a mão de maneira espontânea, me olhou
com os olhos brilhantes e jovialmente se apresentou: – Pois bem! Sou
o general Pierre Delammary. – Eu sou Sheila Montgomery. Poço fazer
um pedido, senhor general? – Ele focou o olhar em minha direção sem
levantar a cabeça, e separou os lábios, franzindo a testa. – Bem... Acabou de chegar e já está querendo favores? Isso não tem lógica para
mim. – Por favor, senhor general, quero que minha assistente fique
comigo, senhor. – A moça que estava na cela com você? – Sim, ela
mesma, senhor general. Você me faria esse favor? – Não posso doutora! Não temos muito espaço e não ficaria bem eu com duas mulheres e
os outros sem. Pelo menos na teoria... – O general coçou a testa leve-
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mente e deu um suave sorriso, criando uma covinha na face. – Mas
para que você fique tranquila vou designá-la para meu assistente,
coronel Jonny. Assim sua amiga também estará protegida. Está feliz
agora, doutora? – Sim, obrigada general!
Bem... vou mandar remover as algemas de seus pés, porque
como médica terá que visitar um dos meus homens que está ferido.
Não tente de maneira alguma fazer coisas que me desagradem. Porque posso me tornar muito agressivo e isso trará graves consequências para você e desgaste emocional para mim. Não quero que isso
aconteça, mas se necessário for... Bem, está avisada. Ok? – O general
ficou pensativo por alguns instantes e levantou seu penetrante olhar
para mim. Suas pupilas estavam negras como uma noite sem luar e
suas faces se tornaram mais suaves. Um projeto de sorriso emoldurou
seus lábios. – Quero que haja um relacionamento saudável entre nós,
entende? Você é de onde, doutora? – Pensei em dizer do Brasil, mas os
“militares especiais” não gostam dos brasileiros, porque dão ajuda aos
soldados não aliados ao governo de Angola. Então respondi: – Da
Inglaterra, senhor. – Pais do Reino Unido. Pois bem, conheço a Inglaterra como a palma de minha mão. Agora vá lavar as mãos e me prepare um bom café. Espero que saiba como prepará-lo, porque gosto
do meu café perfeito. – Depois de pensar um pouco, ainda indeciso,
voltando-se para mim disse numa voz amena: – Por favor, doutora!
Servi o café que, a princípio, o general o degustou lentamente. Ficou pensativo por alguns segundos. Ele respirou profundo e olhou pela janela para as nuvens carregadas que rolavam e pareciam
pesar quase ao alcance da mão. Ficou por longo período pensativo,
com olhar perdido em algum lugar de sua existência. Voltou-se para
mim e abriu um largo sorriso, com os olhos brilhando. – Prezo duas
coisas numa mulher, na primeira você já foi aprovada, doutora. Vamos
aguardar pela segunda... mas vai depender de você... Bem não vamos
falar nesse assunto agora, mesmo por que... – Nesse momento, com
rubores pelas faces, muito nervosa acabei entornando café sobre a
mesa. O general olhou profundamente em meus olhos e perscrutou
minha reação. Com malandragem na voz, disse sorrindo: – Não precisa
ficar nervosa, doutora! Não vou obrigá-la a fazer nada que não queira.
Só a estava testando, mas já percebi sua posição, portanto não tem
nada a temer, ok? – Obrigada, senhor general.
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Depois de tomar o café o general segurou meu braço esquerdo e disse num tom de voz que expressava respeito e autoridade ao
mesmo tempo. – Vamos. Quero que conheça um dos meus soldados.
Gosto profundamente dele. Amo-o como se fosse meu próprio filho, e
você deverá cuidar dele. Terá de fazer o impossível para salvá-lo da
morte, porque disso dependerá sua saúde aqui na base, doutora. –
Tive a impressão que o general ficou emotivo, porque seu nariz ficou
vermelho. Percebendo que eu havia notado seu estado de espírito,
mudou sua postura. Todo empertigado demonstrando autoritarismo,
disse numa voz de comando: – Entendeu doutora? – Sim senhor general, entendi.
Sempre me conduzindo com seu bastão, me levou até uma
enfermaria onde existiam dezenas de homens acamados. Eram leitos e
leitos ao lado um do outro a perder de vista. Muitos dos soldados
estavam à morte. O general aproximou de um dos leitos e segurando a
mão do rapaz com carinho disse em espanhol, com ternura na voz: –
Eu lhe prometi que traria o melhor médico para cuidar de você filho e
aqui está. Escolhi a mais bonita de todas, para levantar seu moral.
Mas, cuidado com ela, porque me pertence. Ok? – O rapaz se esforçou
o máximo para sorrir, ainda demonstrando dor em suas faces, disse
numa voz cansada: – Era exatamente dessa médica bonita e elegante,
general, que eu estava precisando! – Tenho certeza, você vai se recuperar, porque ela é a melhor médica do quartel, nesse momento. –
Perguntei em inglês, fingindo não ter entendido: – O que o rapaz disse
general? – Se eu confio em você para cuidar dele. Respondi que sim. –
Obrigada senhor.
Nos dias que se sucederam minha rotina nada mais era do que
passar horas e horas, confinada na enfermaria, cuidando dos feridos.
Amputando pernas, braços e suturando barrigas, sem o mínimo de
pessoal necessário. À noite quando eu fechava os olhos, só via membros humanos empilhados pela enfermaria. Tentava desesperadamente tirar essa imagem da cabeça, mas era mais forte do que o meu treinamento havia me condicionado. Desesperada corria para o banheiro
e vomitava por longos minutos. O senhor general, todo poderoso,
aparecia na porta do banheiro e me dizia: – Não se preocupe doutora!
Amanhã estará mais acostumada e mais alguns dias tudo se tornará
rotina. Daqui alguns meses, você sentirá falta desse matadouro. Pode
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ter certeza que isso vai acontecer. Digo isso por experiência própria.
Apenas amanhecia o dia e eu tinha que prestar os primeiros
socorros que não passavam de limpar feridas, às vezes com panos
inadequados. Aplicar morfina nos semimortos e anotar os que deveriam deixar as úmidas camas para as próximas vítimas. Amputar membros gangrenados ou esfacelados pelas balas de metralhadoras, acidentes com transportes motorizados ou animais selvagens. Sempre
acompanhada por um soldado carregando uma arma, escalado pelo
general. Ele me disse que o militar era para minha própria segurança.
Voltava para a base do senhor general bem tarde da noite,
cansada e faminta. Dormia num colchonete que não tinha mais do que
três centímetros de espessura, estendido no frio piso de lajotas verdes
do escritório do general. Apenas um fino acolchoado me aquecia durante as frias noites de inverno, no centro de uma espessa e escura
floresta. Uma única parede me separava do meu inimigo. Enquanto ele
dormia numa larga cama em seu quarto, com colchão de penas com
mais de trinta centímetros de espessura. Grossos acolchoados lhe
serviam de proteção contra o frio congelante.
Todos os dias ás cinco horas da manhã, “nosso general” levantava e acendia todas as luzes. Eu fingia que continuava dormindo,
num silêncio profundo, sem mover um músculo sequer. Aproximavase do colchonete e com o bastão me tocava de leve e deixava o escritório, com seus pesados passos ecoando pelo corredor. Até que certo
dia, ele me tocou com o bastão e continuou ao lado do colchonete.
Tentei ignorá-lo, mas me tocou novamente. Não podia de maneira
alguma continuar fingindo que dormia. Enquanto aguardava ele me
olhou com o cenho carregado e seus olhos de um negro penetrante
sondavam minhas faces. Sustentamos o olhar por alguns segundos e o
silêncio à nossa volta era profundo, mas ele fitava insistentemente
meus olhos. – Quero que se levante agora. – Disse entre dentes, numa
voz de comando. – Levantei-me do colchonete certa de que o dia seria
um desastre. Ele olhou para mim e o todo poderoso ficou possesso.
Encostou o bastão em meu pescoço e me forçou a ir para a parede.
Estava com a voz totalmente alterada, as narinas dilatadas e trêmulas.
– Até agora a tratei com o máximo de respeito. É assim que você retribui não confiando em mim? Por que está dormindo com as roupas de
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trabalho e não com a camisola que eu dei? Todas as noites eu a imaginei nessa camisola. Você me desrespeitou não a usando. Se eu quisesse possuí-la a teria quantas vezes desejasse, mas em consideração aos
meus princípios não o fiz. Agora... – O general, com o rosto colado ao
meu, começou a beijar meu pescoço. Eu podia sentir sua respiração
alterada em minhas faces. Comprimia meu corpo contra a parede, mas
não largava o bastão. Eu podia sentir seu corpo trêmulo contra o meu.
Talvez de raiva ou certo que estava por fazer algo incorreto. Quanto
tempo havia se passado? Segundos ou minutos? Eu não saberia dizer,
mas de repente se afastou de mim e se voltou para a escrivaninha.
Arrebentou-a, apesar da grossa madeira do tampo da mesa, com um
só golpe do bastão. Saiu do escritório sem mesmo olhar para trás. Ele
não estava acostumado a ter sua autoridade contestada e muito menos seria por mim, uma prisioneira. Passei o dia na enfermaria sem
saber como agir. Minha cabeça latejava pelos pensamentos de fuga
que não saiam de minha cabeça. Havia imaginado mil maneiras de
deixar a base. Mas todas me levavam a mesma cena: ser fuzilada pelo
general. Muito apreensiva falei com o militar que me acompanhava. –
Preciso sair do acampamento, por um milhão de razões. Não posso
continuar aqui, por favor, me ajuda a fugir. – O que eu ganharia com
isso? – O que estiver ao meu alcance, é só me pedir. – O rapaz me olhou surpreso e um leve sorriso de deboche emoldurou seu rosto. –
Bem! Não deveria ter dito isso doutora... Posso interpretar de várias
maneiras sua oferta. Apesar de desejar muito não posso, porque o
general me mataria. – Tenho certeza que ele irá me matar, por que o
desobedeci. – Não. Ele não faria isso com você senhorita. Por que ele
gosta muito da doutora. Até você chegar à base ele era uma pessoa
muito triste e todos o temiam. Agora está muito mais compreensivo.
Está mais aberto, mais accessível para os seus subordinados. Por que
não pede desculpas a ele? Ele adora quando alguém chega submisso e
suplica perdão. Normalmente ele cede, porque no fundo ele não é mal
sujeito. Tem essa aparência de durão, de ditador, por que sua responsabilidade é muito grande. Deve ter pulso forte senão acaba perdendo
o controle sobre tudo. É responsável por mais de mil e quinhentos
homens nessa base, e nunca nos deixou na mão. Por exemplo: hoje ele
saiu logo pela manhã à procura de um comboio que desapareceu na
floresta. Tenho certeza que enquanto não encontrá-lo não voltará.
Portanto... Pense bem! Não custa nada ceder de sua parte. Você não
ficará aqui por muito tempo. Isso, no fim, acabará sendo apenas um
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pesadelo que logo você esquecerá. – Mas certos pesadelos deixam
marcas profundas em nosso subconsciente, transformando as nossas
vidas para sempre, senhor... E esse me parece interminável!
Eram dezenove horas e o general não havia retornado para o
escritório. Às vinte e duas horas um militar, veio me avisar que o general havia acabado de chegar à base, mas estava resolvendo alguns
problemas. Procurei deixar tudo em ordem no escritório. Fiz os relatórios das visitas programadas do dia e preparei o café. Depois do banho
sentei na cadeira a espera do general. Estava certa que o dia não acabaria bem para mim, porque seria castigada ou morta, por desobedecê-lo. O senhor general entrou no escritório com um violento empurrão na porta que se abriu, indo de encontro à parede. Esse gesto provocou um barulho ensurdecedor assustando os guardas que monitoravam a entrada. Olhando para mim com expressão apavorada, como
se visse um fantasma, disse: – Desculpe, não tinha intenção alguma de
assustá-la. – Com voz quase amena, perguntou: – O que fez de bom,
hoje doutora? – A rotina de sempre, general! Passei a maior parte do
dia na enfermaria cuidando de seus doentes. – O general se aproximou de mim, sempre com olhar perscrutador fixo em meu rosto e algo
brincava em suas faces com um leve sorriso. Segurando-me pelos
braços fez com que me levantasse da cadeira. Com seu olhar penetrante disse com a voz cansada, relaxando o corpo: – Ainda bem que
você está aqui! – Como assim? Juro que não entendi o cerne de sua
afirmativa, senhor general. – O general Pierre levantou o olhar, fixando as pupilas em minha direção, criando uma linha profunda na testa.
– Passei o dia todo pensando que quando retornasse não iria encontrá-la, porque provavelmente teria fugido. Ou pior, eu teria que matála por ter tentando fugir e sido pega. – Com o rosto avermelhado e os
olhos rasos de lágrimas, tentando manter a calma, perguntei: – Por
que eu faria isso, senhor? – Por que você está com medo de mim!
Medo de ser castigada por me desobedecer. Medo de ser forçada a
fazer o que não quer. Medo de ter que passar o resto de sua vida ao
meu lado nesse inferno verde. Medo de...! – Ele parou de falar e se
aproximou um pouco mais com os lábios semiabertos, como se tivesse
interrompido uma frase. Segurou minha cabeça com ambas as mãos e
me beijou na testa. Com um leve sorriso nos lábios e os olhos brilhando, mudou seu perfil. – Meu Deus! Você é bonita demais! Você está
mexendo de verdade comigo! Estou ficando com medo desse senti-
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mento, porque antes nunca o havia sentido. – Ele apertou os lábios,
travou o maxilar, movimentou os músculos das faces e ficou em silêncio. Mas eu sentia que era um silêncio furioso e constrangido da parte
dele, por ter feito o comentário. O general não parecia arrependido,
então o ignorei virando as costas para ele. Como se tivesse acordado
de sua divagação, com um gesto inesperado, tirou bruscamente as
várias armas que carregava pelo corpo. Eram dez ao todo, entre metralhadoras, pistolas, facas e granadas. Colocou-as sobre a mesa, bem
próximas a mim e ficou com a cabeça baixa, pensativo. Saiu lentamente, como se tivesse dúvidas do que estava por fazer, e foi direto para o
banho. Nunca em hipótese alguma ele havia deixado uma arma ao
meu alcance. Tive ímpeto de pegar uma delas e alcançá-lo no banheiro. Era só mirar em sua testa e um pequeno estampido acabaria com o
todo poderoso general. Seria uma morte instantânea e sem barulho
algum, porque a arma tinha silenciador. Mas eu estava certa que se o
fizesse seria morta pelos seus homens. Apesar de todas as conjecturas, apenas fiquei olhando para as armas por tempo indeterminado,
como se me fascinassem. Com a cabeça fervilhando de pensamentos e
o corpo todo trêmulo sem ação, fiquei paralisada no tempo e no espaço.
Depois de meia hora o general retornou para o escritório.
Checou as armas que estavam sobre a mesa, passando as mãos sobre
elas num gesto acariciante e pegou uma a uma. Andou pela sala por
alguns segundos e parou abruptamente à minha frente. Olhou para
mim, mas os olhos eram ferozes. Com as veias latejantes na testa e as
narinas em movimento, era como se estivesse possuído pelo mal,
estava trêmulo. Seu pescoço ficou vermelho com a explosão de raiva
que o acometeu. Levantou ambas as mãos em minha direção, como se
me mostrasse às armas: – Por que não as usou? Tenho certeza que isso
passou pela sua cabeça. Você poderia ter acabado com seu sofrimento
entrando no banheiro e colocando uma bala em minha cabeça. Um só
tiro poderia libertá-la desse cativeiro. Nada mais do que um tiro, ouviu?
Por que não fez? – Todo empertigado, com a voz totalmente alterada
com o toque de raiva que eu temia, me segurou pelos ombros e perguntou, repetindo a frase: – Por que não o fez? Diga-me? – Eu tentei
manter a expressão tranquila, balançando a cabeça numa negativa por
vezes, apesar de minhas pernas tremerem. – Por que senhor general,
eu fui treinada para salvar vidas e não para tirá-las. Se eu tivesse que
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tirar alguma vida, essa seria a minha. – Ouvindo isso, ele se voltou
repentinamente em direção à mesa, com o corpo rígido, todo empertigado. Jogando as armas de qualquer jeito sobre ela, veio até mim e
me abraçou fortemente contra seu peito. Nesse momento ele parecia
mais relaxado, mais acessível e menos o disciplinador severo. Puxoume para mais perto de si e passou a mão direita em meus cabelos. A
expressão dele era incrédula, de súplica, e com a voz quase inaudível
disse: – Não diga isso, por favor! Promete que nunca fará isso? Jamais
me perdoaria se isso acontecesse aqui. Além do mais, seríamos dois
mortos. Por que não suportaria saber que fui culpado pela sua morte.
– Olhando sarcasticamente para seu rosto avermelhado, disse em tom
de desprezo, com pequenos laivos de zombaria na voz: – Quer me
dizer que se eu tentar fugir você não ira me fuzilar, como tem feito
com as pessoas que tentaram general? No que sou diferente dos outros para você me poupar? Diga, por favor. Ou vai me dizer que está
apaixonado por mim? – Não houve tempo para que o senhor general
assimilasse a frase, mas ele olhou para as mãos como se fossem suas
próprias inimigas. Em seguida ergueu rápido o queixo para que eu não
ficasse com a impressão de que ele se curvava ante a força ditatorial
de meus argumentos. Seu queixo endureceu e os olhos castanhos
escuros tornaram-se duros como o aço. Com um repentino movimento, veio em minha direção e investiu sobre mim, como se atacasse o
inimigo. Com o bastão em punho, girou-o algumas vezes sobre mim na
eminência de me acertar. Coloquei as mãos sobre a cabeça, como se
isso fosse me proteger e me curvei para frente. Ele veio até mim, me
tocou no rosto com a ponta dos dedos, e olhou friamente com desdém em minhas faces. Seus olhos pareciam lâminas de aço prontas a
me ferir. Tive a plena certeza que minha morte chegara. Sem dizer
uma palavra saiu, batendo a porta me deixando sozinha no escritório.
Fiquei no mesmo lugar por meia hora ou mais. Tive medo de me movimentar e perceber que ele estava ao meu lado para me agredir ou
tirar minha vida. Estava faminta, mas não podia sair sem uma escolta.
Sentia muito frio e meu corpo não parava de tremer. Talvez de medo
ou pela expectativa do que estava por vir quando o todo poderoso
voltasse para o seu alojamento. Pensava em me deitar sem jantar, mas
meu estômago gemia de dor. Bateram à porta e alguém entrou, sem
esperar pela resposta. Era o coronel Jonny. Disse com voz pausada,
como se pensasse ao mesmo tempo em que passava a mensagem: – O
senhor general me mandou apanhá-la para o jantar, senhorita. – Diga
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ao seu general que não vou jantar. Prefiro morrer de fome a vê-lo
enquanto me alimento. Ele me causa nojo! – O coronel me olhou surpreso, voltando a cabeça em minha direção, com piedade nos olhos.
Com relutância na voz, disse educadamente tentando se manter calmo: – Eu não faria isso se fosse você doutora! Venha! Vamos jantar,
porque você poderá levar o general à loucura e não sei como ele irá
agir se isso acontecer, doutora Sheila. – Ainda indeciso disse bastante
contrariado: – De qualquer maneira eu terei que levá-la, portanto não
me obrigue a fazer o que não quero senhorita. Vamos, por favor. –
Entrei no salão para o jantar. Deveria ter pelo menos umas duzentas
pessoas se alimentando e eu diria mais de uma centena de soldados
armados até aos dentes, circulando pelo local. Assim que atravessei a
porta do alojamento todos se voltaram e me olharam com um ponto
de interrogação visível nas faces. Como se estivessem olhando para
um fantasma, todos balbuciavam alguma coisa. Vi uma mesa onde
havia várias mulheres. Aproximei lentamente e todas se levantaram
para falar comigo. – Meu Deus! Pensávamos que você estava morta,
doutora. Disseram-nos que o general ficou furioso com você, porque
você o havia desafiado e a havia matado com um golpe de bastão. –
Minha assistente se levantou da cadeira e me abraçou chorando. – Por
favor, doutora Sheila, não crie problemas para o general. Sabemos
que ele não tem piedade das pessoas que o desacatam. Quero continuar trabalhando para você quando sairmos daqui. – Como você tem
agido com o coronel Jonny? – Tenho feito tudo o que ele pede doutora
Sheila, porque quero sobreviver. Mas quando sairmos daqui, eu quero
vê-lo jogado numa prisão para o resto de sua vida ou morto por alguma bala perdida... – Você está... – Você não? Como conseguiu até agora? – Talvez o general não seja tão mal como parece. – Ou quem sabe,
não é homem de verdade. Por isso demonstra toda essa arrogância e
petulância de poderoso chefão.
Quando retornei do jantar, o senhor general estava sentado à
minha espera. Tinha os cotovelos apoiados na escrivaninha, o queixo
pousado nas mãos e o olhar distante. Voltou-se para mim com olhar
vago e sem brilho, apenas girando a cabeça, sem mesmo piscar os
olhos. Movimentou-se na cadeira em protesto, como se minha presença fosse um desafio para ele. Ficou olhando para mim fixamente
por longo tempo sem dizer nada, como uma mãe fica frente a um filho
desobediente buscando uma maneira de castigá-lo sem ferir muito.
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Externamente ele demonstrava uma calma imperturbável, fruto de
todos aqueles anos de disciplina e controle de emoções, o que evitou
que desse vazão à raiva de imediato. Percebendo seu estado de espírito, com a voz sedutora, me aproximei muito submissa.
– Gostaria de pedir desculpas pelo que fiz general. Se você
puder me perdoar! – Ele estendeu a mão, segurando a minha pelo
pulso, deixando a outra ainda apoiando o queixo. Pude notar uma
visível mudança em sua fisionomia, por que sua testa ficou lisa. Seus
olhos perderam a obscuridade que os cobria e os cantos da boca cederam. Houve um momento de hesitação, enquanto seu olhar ainda
examinava meu rosto. Levantou da cadeira e veio até mim, ainda segurando minha mão, com passos firmes como se o mundo fosse só
seu. – Está bem. Sei que você não fez por mal, porque é uma moça
correta, mas estamos em guerra. E na guerra doutora, vence quem
tem o poder. Portanto, de agora em diante procure me obedecer, ok?
– Ele me puxou me sentando em seus joelhos e começou a colocar
meus cabelos para trás das orelhas ao mesmo tempo em que dava
pequenos beijos em minhas faces. – Não vou fazer nada que você não
queira, mas preciso beijá-la. Você está me deixando louco! – O general
começou a me beijar afoitamente e percebeu que eu estava tensa e
trêmula. Sorrindo maliciosamente, formando covinhas nas faces, com
os olhos semicerrados, disse: – Vale a pena esperar! Mas você é uma
tolinha, só está adiando os acontecimentos, doutora! Vá dormir. Amanhã agente se fala, ok? – Naquele momento, compreendi que a tática
do general era tipicamente militar, superar e controlar, mas no final
ele estava sempre no comando.
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Capítulo XVII
Estávamos confinados no quartel há mais de um mês e meio.
Eu ficava por horas imaginando se minha família sabia que eu tinha
sido sequestrada. Como papai estaria reagindo, porque tenho certeza
que ele estaria sofrendo muito. Estaria James fazendo alguma coisa
para me localizar? Tenho certeza que ele deveria estar de gabinete em
gabinete tentando reunir as autoridades para tomar uma posição. Por
outro lado, eu estava certa que se Michael soubesse, com certeza, ele
iria agir rapidamente sem esperar pelas decisões das autoridades. De
uma maneira ou de outra ele daria um jeito de me encontrar e, sem
dúvidas, me libertar. Quando despertei na manhã seguinte não só
estava cansada, mas também irritada.
Ainda perdurava uma sensação de medo, de frustração e a
certeza que seria mais um dia cheio de desafios. Tudo tinha dado errado até o momento. Logo cedo o senhor general levantou de mal humor, como sempre, e saiu para o café sem esperar por mim. Fiquei
aguardando por mais de uma hora e ninguém apareceu para me acompanhar. A disciplina do acampamento era totalmente rigorosa. Os
horários tinham que ser cumpridos pontualmente, sem nenhuma discrepância. A quebra dessa rotina acarretava na pena de ficar dias sem
ter alguma refeição, caso não comparecesse a uma delas. Vesti meu
suéter azul bebê de gola role e a inseparável calça jeans e resolvi ir
sozinha ao refeitório.
Depois de andar alguns minutos pelo campo, percebi que estava sendo seguida. Tentei apressar o passo, mas fui barrada por dois
soldados. – O que vocês querem? – Você sabe muito bem o que queremos. – O general não vai gostar disso. – Mas quem vai contar para o
general? Nós não vamos e muito menos você. O general não vai estar
sempre por perto e você precisará de nossa proteção. Então, comece
a pensar em ser boazinha conosco como é para o general. – Os rapazes começaram a me empurrar, me jogando um para o outro. Foram
além e instantes depois me empurravam e me seguravam pelas roupas. Alguns minutos depois eu estava totalmente arranhada e minhas
roupas rasgadas. Meus braços sangravam e eu estava praticamente
nua. Obrigaram-me a tirar o que restou de minha roupa ficando só de
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lingerie, apesar do frio da manhã. Agora eles se revezavam em impor a
mim cenas dantescas à minha moral. Eu tinha entrado em desespero,
e eles se divertiam entre si. Ouvi um tiro e fiquei histérica. Podia ouvir
meus próprios gritos, porém não conseguia me controlar. Alguém
correu até mim e tentou me abraçar me segurando firmemente. Desesperada, eu agredi a pessoa dando chutes e braçadas sem conseguir
ver nada á minha frente. O coronel Jonny tentando me fazer voltar à
realidade sussurrou em meus ouvidos:
– Sou o coronel Jonny, doutora Sheila. Não se preocupe vou
levá-la para o alojamento, ok? – Ele tirou sua jaqueta e a colocou sobre
mim e me conduziu pelo campo, que naquele momento estava coberto pelo orvalho da manhã e uma brisa fria congelava nossos corpos.
Ao longe se ouvia o canto dos pássaros em plena alvorada, saindo
para a primeira refeição do dia. Se não fosse pela cena inusitada pela
qual eu havia passado diria que a manhã estava maravilhosa.
Segurando-me pelos ombros, coronel Jonny me guiou educadamente até o alojamento do general. Não sei por quanto tempo chorei encolhida na cama do general. Agora eu sabia que o general estava
certo quando me disse que o militar era para a minha proteção. Acordei com o todo poderoso passando a mão em minha cabeça. Sentei
assustada na cama e me afastei dele até a cabeceira. Aproximou de
mim e segurou minha mão direita pelo pulso e a manteve presa. Percebendo que eu não cedida o general me abraçou fortemente contra
seu peito, como uma mãe para proteger o filho de uma ameaça. Desvencilhei dele dando tapas e empurrões. – Não me toque vocês todos
são assassinos! – O todo poderoso General Pierre deixou o quarto
transtornado, mas o coronel permaneceu ao meu lado. Algum tempo
depois o general retornou. Ficou de frente para mim em posição de
comando e me perguntou. – Está mais calma, doutora? – Sim estou.
Desculpe general por ter dito o que disse, mas eu estava totalmente
fora da realidade. – Ele me ignorou.
– Você tem condições de identificar os agressores? – O que
você vai fazer com eles? – O general baixou a cabeça e levantou os
olhos fixando-os em mim, enrugando a testa. Seu olhar era furioso,
mas tentava se controlar pela maneira como pronunciava as palavras e
o tom de voz. – Só fiz uma pergunta, doutora. Tem condições de iden-
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tificar os agressores ou não? – Não tenho e não vou fazer ok? – Ele me
olhou incrédulo perscrutando meu rosto, evidentemente sem ter certeza se ainda eu estava irritada demais para responder sua pergunta.
Talvez minha expressão desnorteada fosse demais para ele, porque
ele cedeu. – Tudo bem, esse assunto pode esperar para ser resolvido
mais tarde, sem problema algum. Ok? Descanse um pouco. – Embora
sua testa tenha se vincado de preocupação e sua fisionomia expressava decepção, ele ainda estava no comando.
Depois de algum tempo, minha assistente chegou com uma
bandeja com lanches. Abracei a ela e ficamos por vários minutos chorando. Aquela manhã não sai do quarto e Madalena permaneceu ao
meu lado. – Você não tem ideia como está o clima no quartel! Coronel
Jonny disse que o general vai executar os dois rapazes que abusaram
de você. – Meu Deus! Não Madalena! Na verdade não fizeram nada
comigo. Nada aconteceu! Apenas ficaram “brincando”... Sim, me agrediram, mas nada mais do que isso! – Você precisa dizer isto ao general. Por que eles já estão numa cela aguardando a execução. – Nesse
momento eu estava, totalmente, apavorada e meu controle emocional
estava à beira do colapso. Madalena percebendo meu estado emocional me ministrou um calmante. Dormi por algumas horas e acordei
com ela discutindo com o coronel. – Será que vocês não têm noção
como ela poderá ficar traumatizada acusando os rapazes?
Tentei me sentar na cama, mas minha cabeça girava. Com
grande esforço consegui me adaptar a nova posição e perguntei: – O
que está acontecendo, Madalena? – O comandante tomou minha mão,
demonstrando dúvidas no que estava por fazer, mas disse bastante
imperativo: – Venha doutora. O general quer falar com a senhorita. –
Fui conduzida até uma cela e lá estava o senhor todo poderoso. Seu
bastão estava coberto de sangue e um dos rapazes jazia no piso de
cimento da cela, todo deformado. O general Pierre quando me viu
veio até mim. Ele respirou fundo, de repente levantou a cabeça e lançou um olhar sombrio sobre o meu rosto. Ficamos nos olhando fixamente por algum tempo. Seus olhos escuros não deixavam os meus,
mas senti que ele cedia e começava a relaxar. Eu estava desnorteada
demais para reagir, até para tirar proveito da situação. Então com a
voz agressiva perguntei: – O que quer de mim general? Não chega
todo mal que já me causou? – Sem tirar os olhos dos meus numa voz
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que transmitia um toque de frustração, disse: – Preciso que identifique
o outro rapaz. – Ele apontou para o local. Virei a tempo de ver o homem num canto da cela, ao lado do morto, com os olhos desvairados.
Eu olhava para o general, irritada e com a voz trêmula disse com rancor. – O que vai acontecer a ele se eu o identificar? – O mesmo que
aconteceu com esse. – Apontou para o rapaz que jazia no solo com o
maldito bastão, que ainda tinha sangue na ponta. Eu podia ver a revolta em seus olhos. Então funguei e olhei seus pés grandes, mas não
voltei a olhar para seu rosto e provavelmente eu tivera razão em não
olhar, por que ouvi um som grotesco saindo de seu peito. – Esse miserável... – Disse entre os dentes. Mudei minha atitude, e submissa supliquei a ele. – Por favor, general! Ele não fez nada errado. Eu suplico
não o mate! – Ele se voltou repentinamente para mim, abaixando um
pouco a cabeça e me olhou com seu obscurecido olhar, que naquele
momento faiscava de ódio. Ele ia me agredir verbalmente por que
separou os lábios que tremiam, mas se conteve. Respirou fundo por
duas vezes e baixou os olhos. Numa voz forçadamente controlada me
disse: – Isso não é da sua alçada, doutora. Sua obrigação é salvar vidas.
A minha, quando necessário, tirá-las. Portanto, não tente interferir em
meu trabalho, porque procuro não interferir no seu. Ademais, suas
súplicas e lágrimas não irão me impedir de aplicar a disciplina necessária para o bom andamento do quartel.
Naquele momento, ele era uma espécie de ultimato humano,
transmitindo a mim e a seus homens as pressões que sentia. Impondo
um desespero insuportável aos esforços de todos nós. Podia percebêlo na maneira dura e inquisitiva como seus homens o encaravam. Preocupados não com os detalhes dos acontecimentos, mas com o progresso do desfecho. Dirigiu-se a mim com visível impaciência: – Pergunto novamente, doutora: Esse rapaz tentou violentá-la? – Quer você
queira ou não, eu não vou responder general. Sinto muito, mas você
não pode me obrigar a dizer o que não quero. – Pois bem, então a
decisão será sua. – Num impulso, o general se aproximou de mim.
Pude ver suas faces coléricas, porque a boca estava crispada e seus
lábios tremiam. Seus olhos já não pareciam castanhos escuros, mas
negros, refletindo todas as visões soturnas que atravessavam sua
mente. Com a respiração entrecortada e o maxilar travado ele retirou
a arma do coldre. Colocou-a na cabeça do coronel Jonny, que estava
ao meu lado e olhou fixamente para mim, com o rosto transfigurado. –

147

A Fazenda

O rapaz agressor ou o coronel? A escolha será sua, porque um deverá
ser executado.
“De repente, me encontrava na fazenda sentada em minha
cadeira de balanço. Michael segurava minha mão. Eu queria abrir os
olhos, mas não conseguia, porque o sol estava de frente para meu
rosto. Sentia algo acertando vigorosamente minhas faces...” Quando
abri os olhos, meu colega de equipe estava ao lado da cama batendo
em minhas faces. Disse muito preocupado, mesmo assim, brincando
comigo: – Você sempre vai ao fundo de tudo que faz, não é doutora
Sheila? Até para desmaiar tem que ser diferente dos outros? – Como
assim? – Nada conseguia reanimá-la. Já estava duvidando se eu seria
capaz de trazê-la à vida. E a ordem do coronel era trazê-la à vida ou
todos nós morreríamos. – Meu Deus! O que aconteceu com o coronel?
– Calma Sheila, não aconteceu nada! – E com o rapaz? – Vamos esquecer esse assunto querida, por favor! Por que é melhor para você e para
todos nós também. Quer sobreviver a isso tudo? Tente de vez em
quando andar na linha demarcada pelo general, “chefinha”! Mesmo
que de vez em quando escorregue um pouco, ok? Não pense só em
você, mas pense também em nós ou no que restou de sua equipe
médica. – Nesse momento percebi que, involuntariamente, me embrenhara por um campo minado. Qualquer movimento menos cauteloso tudo explodiria sob meus pés. Caso eu desviasse da trilha por
vezes, acabaria matando não só a mim como todos os meus colegas.
Por que, se o general chagasse a conclusão que seria melhor a minha
execução, com certeza, toda a equipe seria fuzilada juntamente comigo. Eu tinha que repensar minha posição no acampamento e, principalmente minha relação com o general. Mas, eu jamais conseguiria me
submeter a ele.
Todos saíram, só permanecendo um soldado ao lado da porta.
– Onde está o coronel Jonny? – Apenas olhou para mim, com
um leve sorriso nos lábios e não respondeu minha pergunta. Nesse
momento o general entrou com seus passos largos e pesados com um
mau humor terrível. Foi direto para sua mesa. Sai da cama e me aproximei dele. Precisava desesperadamente saber qual era a minha situação no momento. Ele levantou lentamente a cabeça, contrariado, com
o sobrolho cerrado. Dobrou o papel que escrevia, com uma só dobra
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deixando-o sobre a mesa cuidadosamente, como se fosse algo muito
importante. Sem erguer a cabeça, apenas levantou os olhos e fixou as
pupilas em mim. Perguntou com voz imperativa: – Não deveria estar
na cama? – Estou bem, mas não gosto desse soldado. Eu quero o coronel Jonny de volta. – Com um movimento brusco de cabeça o general olhou fixamente para a mesa como se pensasse em alguma coisa.
Com as mãos apoiadas na borda e os braços estendidos como se a
empurrasse, permaneceu nessa posição por algum tempo, com a cabeça baixa. Impulsivamente jogou a caneta que mantinha entre os
dedos com força sobre a escrivaninha, fazendo-a saltar para o chão.
Levantou da cadeira e veio em minha direção. – Ora, ora, ora! Qual é
seu interesse no coronel? – Segurança, confiabilidade, dedicação ao
general e a mim, quer mais? – Não. Você apenas quer saber se ele está
vivo, mas não tem coragem de me perguntar. Mesmo que estivesse,
por que o mandaria de volta ao seu posto? Ele falhou uma vez e com
certeza falharia novamente. – Não general. Ele não falhou. Eu o desobedeci outra vez. Como passava da hora do lanche e ninguém vinha
para me acompanhar, sai sozinha para o refeitório. Por tanto, mais
uma infração, general. Sou digna de pena de morte, não sou? Por que
não acaba logo com isso? Um só tiro general. E seu sossego voltará a
reinar. Estou cansada de ficar esperando se vou sobreviver a mais um
dia ao seu lado ou quando chegará o tiro de misericórdia. Termine
logo com tudo isso, general. Será bom para você e excelente para
mim. – Percebi que as faces do general se transformaram como se ele
estivesse com insolação ou engasgado. Era nítida a falta de ar em seus
pulmões, porque suas faces estavam ficando azuladas. Ele tomou o
bastão que se achava sobre a escrivaninha e parou junto a mim. Olhou
para o soldado em sentinela e apontou com o bastão em sua direção.
Disse numa voz imperativa: – Saia. – O rapaz abaixou a cabeça e deixou a sala com uma rápida continência fechando á porta atrás de si.
General Pierre ficou por alguns segundos batendo o bastão
numa das mãos, ao mesmo tempo em que andava pela sala de cabeça
erguida, me desafiando. Parou junto a mim com a respiração direta em
meu rosto. Segurou-me pelos cabelos e puxou minha cabeça para trás.
Com o rosto bem próximo ao meu, olhando fixamente em meus olhos,
disse, ressaltando as palavras: – Tentei ter paciência com você, doutora Sheila, mas não estou tendo retorno algum. Você está me desgastando “fisicamente”, porque não durmo direito á noite e não consigo
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me concentrar em meu trabalho. “Emocionalmente”, porque não paro
de pensar em você um só minuto, o que está me deixando apavorado.
“Espiritualmente”, porque cheguei até a acreditar em Deus pedindoLhe para que não a levasse quando o médico não conseguia trazê-la à
vida. “Racionalmente”, por que...! – Ele parou de falar e começou a me
beijar desesperadamente, ao mesmo tempo em que passava as mãos
pelo meu corpo e me forçava a ir para a cama. Gritei para ele com voz
de desespero: – Em que você é diferente do rapaz que acabou de matar, general? – Ele ignorou minha pergunta e eu não conseguia respirar
direito. Pude ouvir o bastão caindo no chão, batendo com força sobre
o piso de lajotas verdes da sala. O som foi se repetindo infinitas e infinitas vezes e se distanciando... Distanciando... até que nada mais restasse!
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Capítulo XVIII
“Naquele momento, eu podia ouvir os bezerros da fazenda
mugindo. As araras gralhando nos coqueiros e me encontrava em
minha cadeira de balanço. Sentia meu corpo balançando, indo para
frente e para trás. A princípio lentamente, e depois num ritmo frenético, como seu eu fosse sair da cadeira. A brisa soprava e eu sentia que
ela brincava com meu rosto, acariciando-me, acalmando meu espírito.
Uma paz que excedia toda compreensão humana me invadia naquele
instante. Levantei-me da cadeira e sai correndo em direção ao campo
coberto de flores silvestres, amarelas. Agora já não corria, mas voava e
pude ouvir Michael ao longe, me chamando: – Sheila espere por mim,
você não vai me deixar novamente sozinho. Não outra vez! Ainda não
me acostumei a viver sem você, querida”. Senti uma dor dilacerante
no peito e todo meu corpo se estremeceu, como se eu tivesse levado
um choque. Algo o pressionava e de repente senti uma boca em minha
boca. Podia ouvir alguém me chamando pelo nome: – Sheila querida
abra os olhos, por favor. Sheila você está me deixando apavorado,
abra-os, meu amor. – Abri os olhos e vi Michael apertando meu peito.
Comecei a me debater desesperadamente para me livrar dele, porque
agora não era mais Michael, mas o general que estava colocando a
boca em minha boca e apertando meu peito. Senti que colocaram o
balão de oxigênio em meu rosto e tudo ficou escuro. Apenas um ponto de luz permaneceu por alguns instantes. Depois... tudo se foi.
Quando abri os olhos percebi que estava num quarto de hospital. A princípio tudo estava confuso para mim. Tentava me lembrar
do que havia acontecido, mas nada me ocorria. Era como se um véu
negro tivesse caído sobre minha memória. Sentia mãos manipulando
meu corpo, mas não conseguia ver nada. Sei que existia alguma coisa,
porém estava encoberto, sem definição. Fiquei por algum tempo com
a cabeça pressionada sobre o travesseiro, como se fosse desvendar o
enigma. Como uma porta sendo aberta e a claridade invadindo o recinto escuro, minha mente clareou. Repentinamente senti um peso muito
grande em meu peito. Comecei a gritar, porque tive a impressão que o
general ainda estava sobre mim. A enfermeira entrou agitadamente
no quarto e perguntou: – O que está sentindo doutora? Está com dores? – Meu peito! Não consigo respirar direito. Dói muito! – Calma, vou
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chamar o médico, mas isso é normal. – Nesse momento me sentia
muito cansada e adormeci ou simplesmente desmaiei.
Acordei com o leve ruído produzido pela porta ao se abrir. Alguém entrou no quarto e perguntou à enfermeira num sussurro: –
Como está a paciente? – Ele se aproximou de mim, tomou minha mão
e a beijou colocando-a sobre a cama. Automaticamente, começou a
mexer no soro. Levantei os olhos vagarosamente com medo de olhar
para a pessoa. Com os olhos semifechados, focalizei minhas pupilas no
rosto do médico, então tive certeza que havia morrido. Ele sorriu para
mim, o sorriso caloroso de que eu tanto amava, mas estava entristecido, sem saber que eu o via. Perguntei desesperada: – Michael, o que
está fazendo aqui na selva? – Meu Deus! Você já acordou Sheila querida? Não poderia ter acordado, é muito cedo! Não estamos na selva
meu bem! – Eu o fitei tentando encontrar lógica naquela resposta, mas
nada fazia sentido. Sua fisionomia era ao mesmo tempo pesarosa e
suplicante. – O que houve Michael, para você estar aqui na selva? –
Nada aconteceu querida, porém você não está na selva, está num
hospital do exercito. Não houve coisa alguma com que deva se preocupar. Relaxe está tudo bem. – Conte-me Michael, pelo amor de Deus,
eu preciso saber exatamente o que esta acontecendo. – Calma Sheila!
Você não pode ficar agitada assim. Você sofreu um enfarto e passou
por uma cirurgia. Tem que se acalmar ou serei obrigado a lhe dar um
sonífero. – Por favor, eu... não quero dormir, mas...
Quando acordei novamente, papai estava sentado ao lado da
cama, lendo um livro. Ainda confusa com os últimos acontecimentos,
pensando que estava tendo alucinações, olhei para papai: – Você não
é real... Como ontem Michael não era real. Como tudo aqui não é real.
Devo estar em algum lugar da floresta tendo alucinações. Talvez eu
tenha me escondido do general e estou perdida na floresta. – Papai
levantou rapidamente da poltrona quando ouviu minha voz e veio em
minha direção. Sua fisionomia transmitia cansaço, preocupação e tristeza. Disse, tentando disfarçar o sofrimento: – Minha filha! Lógico que
sou real. Você não está tendo alucinações. Estou aqui ao seu lado,
querida. Segure minha mão e verá como sou real. – Oh papai! Então
não estou morta? – Não filhinha, você não está morta. Primeiramente,
graças a Deus e depois graças a Michael. – Bem, então deve ter sido
muito grave o que aconteceu comigo, porque você está aqui ao meu
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lado. Mas, como cheguei aqui papai?
– Essa é uma longa estória querida! Vamos aguardar Michael
chegar, ai veremos o que podemos passar para você, ok? – Foi tão
grave assim, papai? – Bem... Como você é médica, é impossível mentir
para você. Para se ter ideia, você sofreu um enfarto... e melhor Michael estar por perto, quando estivermos contando o que aconteceu, ok
filha? – Papai, onde está James? – Está em Luanda, Sheila. – Como? Eu
sofro um enfarto e ele continua em Luanda? – Por favor, meu bem,
você está ficando nervosa e precisa se acalmar. Quer que eu chame
um médico? – Não papai, eu vou tentar me acalmar. Mas gostaria que
Michael estivesse aqui!
Eram altas horas da noite quando abri os olhos. Michael estava dormindo na poltrona ao lado da cama. Fiquei olhando para ele por
longo tempo. A mesma cena se repetia depois de anos. Agora me
parecia muito magro e bastante cansado. Tive ímpeto de me levantar
e beijá-lo. Mas, ao pequeno movimento da cama ele olhou para mim.
Seus olhos estavam vermelhos e cansados. Talvez pelos poucos minutos dormidos ou ele havia chorado. Levantou-se da poltrona, veio até
a lateral da cama, abaixou-se e me beijou na testa. – Hei! Como você
está? – Bem... O cardiologista é você. Como estou? – Maravilhosa! Mais
linda do que nunca! – Eu olhei austeramente em seus olhos, tentando
fazer com que ele me levasse mais a sério. – Michael, por favor! – De
repente, ele ficou frustrado. Disse num tom áspero, virando a cabeça
ligeiramente para que eu não notasse seu olhar. – Para quem passou
por tudo o que passou e sobreviveu, é uma heroína. – Tudo o que
Michael? – Ele me fitou sem dizer nada. Fiquei confusa olhando para
ele, mas ao mesmo tempo curiosa, tentando entender o que ele queria dizer. Depois de um tempo ele raspou a garganta e pousou o olhar
cansado em mim, mas sua expressão não se alterou. – Não se lembra
de nada? – Oh sim, como me lembro! E isso é terrivelmente dolorido!
Lembro-me que os soldados mataram a maior parte de minha equipe
médica. Fui sequestrada. Viajei dias pela mata fechada, muitas vezes
andando entre animais selvagens. Vi vários amigos meus sendo mortos. Amputei mais pernas e braços do que qualquer hospital militar
numa guerra. Por minha causa pessoas foram fuziladas. Fui... – Não
consegui terminar a frase e cai num pranto convulsivo. Michael me
abraçou, me apertando contra seu peito e passou o rosto em meus
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cabelos. Surpreendeu-me quando sua expressão desolada se suavizou
num sorriso tranquilo. – Por favor, querida, não vai querer estragar
minha obra prima, porque se eu tiver que refazê-la não irá sair tão bem
como está no momento. – Tentando me acalmar, secando as lágrimas
que escorriam pelas faces, franzindo a testa, perguntei surpresa: – Foi
você que me operou? – Ele não respondeu de imediato, mas seus olhos se estreitaram e um sorriso lívido refez suas feições. – Seria eu ou
eu, não tínhamos opção. Mas fiquei entre o Michael irmão e o Michael
namorado. – Qual ganhou o privilégio de me operar? – Sua expressão
se distorceu outra vez, mas agora era de dor.
– Nenhum dos dois! Foi o cara que foi dispensado com um
chute no traseiro. – Michael com a voz cansada, pensativo como se
recordasse algo, completou: – Mas como alguém disse um dia: sou
como um cãozinho de estimação. Sempre volto! Não importa quantas
vezes sou mandado embora. – Ele fixou seu frustrado olhar em mim,
observando minha reação e aguardou em silêncio. – Oh! Michael... se
for possível me perdoe, por favor! Por que tenho feito tantas coisas
erradas em minha vida, que se fosse apagá-las todas de uma só vez eu
teria que nascer de novo.
À tardinha, eu estava recostada na cama que se achava inclinada, tentando ler a carta que acabara de receber de James. Michael
entrou no quarto, disse preocupado, com um dedo em advertência: –
O que pensa que está fazendo? Você não tem permissão de seu médico para fazer leituras. – Isso por que meu médico se preocupa demais
com a paciente. Ele deveria aprender a não se envolver muito com
seus pacientes. Poderá acabar tendo um enfarto. – Houve uma leve
pausa, e ele me olhou nos olhos por um segundo, com o cenho cerrado. Com um leve gemido me disse: – Experiência própria? – Talvez! Ou
talvez, incapacidade de impedir a morte. Incapacidade de perceber a
mudança necessária para o momento. Incapacidade de ver a necessidade do outro. Incapacidade de aceitar a vida como um todo. De perceber a pureza no meio da sujeira. Incapacidade de... – Hei! O que a
aborrece? Estou sentindo que algo a está machucando, posso saber o
que é! – Michael, eu quero que me conte o que aconteceu na base.
Tenho tentado me lembrar, porém não consigo. – Uma ruga se formou em sua testa e seu olhar era suplicante e expressava dor. – Por
favor! Não agora Sheila! – De uma maneira ou de outra vou ficar sa-
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bendo. Portanto, acho melhor vir da fonte, ok? Por que papai disse
que graças a Deus e a você estou viva. Quero saber o que aconteceu. –
Michael foi até o banheiro, lavou as mãos e retornou para o quarto.
Retirou o estetoscópio do pescoço, começou a medir meus batimentos cardíacos e minha pressão. Disse bastante irritada, encarando-o
frustrada: – Está me ignorando ou não me ouviu? – Sim Sheila, eu ouvi
o que disse. Só estou checando sua pressão para ver como está. Talvez eu tenha que lhe aplicar um tranquilizante. Quero estar preparado.
Prometa-me que não vai se emocionar demais, ok?
Michael sentou na lateral da cama, tomou minha mão e colocou o dedo indicador em meu pulso. – É tão grave assim o que tem a
me dizer? – Ele me olhou subitamente com uma expressão estranha,
como se surpreendesse com o que eu havia dito. – Por quê? – Por que
você está monitorando minha pulsação. – De repente, ele ficou sério.
Pegou meu queixo e me focou com seu penetrante olhar. – Como é
difícil camuflar as coisas com você, Sheila! Mas me pergunte e responderei. – Como vim parar aqui? – De avião. – Michael, assim não vai dar.
Você está levando na brincadeira. Eu preciso simplesmente saber a
verdade. O que aconteceu com o general? – Oh! O senhor general!
Bem, quase o matei, mas alguns soldados conseguiram tirá-lo de mim.
Saiu numa maca, carregado pelos seus auxiliares. Não sei se sobreviveu, porque eu era o único médico no momento e me recusei a lhe dar
atendimento. – Quero que você pesquise para saber se ele sobreviveu. – De repente sua voz era sombria, taciturna e agourenta. – Não!
Isso é ridículo, Sheila. Tudo menos isso. Depois não sou seu moleque
de recado. – Não tem problema, Michael. Quando sair daqui eu mesma
o farei. – As palavras saltaram sem que eu pensasse e quando olhei
sua expressão era dilacerante. – Por que Sheila? Um cara que a estuprou e por isso você sofreu um enfarto. Quase a perdi, porque tive que
fazer uma cirurgia cardiovascular numa unidade volante. Sem espaço,
sem pessoal suficiente para me auxiliar. Qual o seu interesse nisso
tudo? – Eu franzi a testa desconfiada com sua atitude. Por que ele
tinha que me contestar? Sempre que ele não estava de acordo com
minha opinião ele agia dessa maneira. – Se eu disser não vai acreditar,
portanto não vamos entrar em detalhes, ok? – Ele me fitou em silêncio
com os olhos arregalados e depois franziu o cenho decepcionado.
Tentou brincar com o que dizia, mas a expressão de seu rosto era
séria.
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– Apaixonou-se por ele? – Não Michael. Eu me apaixonei uma
só vez na vida e pelo homem errado, se quer saber. – Ele travou o
maxilar, olhou para mim e depois suspirou profundamente. Ergueu a
cabeça muito surpreso, com ímpeto, mas talvez as palavras ditas por
mim o ferissem profundamente. Seu olhar se tornou obscuro como se
ele tivesse visões de algo que o machucava. Olhou para mim e pude
perceber amargura em sua face, transmitida pela expressão contraída
da boca. Colocou minha mão vagarosamente de volta na cama como
se pensasse em algo. Levantou com alguma dificuldade e saiu do quarto sem me dizer nada.
Fiquei sozinha no apartamento. Sentia-me perdida e abandonada. A sensação de impotência que me invadiu fez me sentir pequenina, desamparada. Sem uma direção a seguir ou alguém para me
guiar. A realidade era essa, estava só! Todas as pessoas que eu amava,
acabava ferindo-as de alguma maneira. Comecei a sentir frio e de repente estava sem controle sobre a cama que flutuava no ar, me levando para junto da janela, que estava no sétimo andar do hospital. Não
suportando a sensação de ser jogada para fora do prédio comecei a
gritar. O médico entrou rapidamente no apartamento e me administrou algo na veia. Fechei os olhos e chorei por longos minutos, sozinha
num quarto de hospital, abandonada pelo homem que amava.
Depois de meia hora ou mais, Michael retornou com um vaso
de rosas vermelhas. Colocou-o sobre a mesa sem dizer que era para
mim e sentou na cadeira ao lado da cama. Suas faces expressavam
cansaço, mas estavam tranquilas e seu maxilar estava relaxado.
– Pois bem, vou contar tudo como aconteceu. Quando mamãe me ligou avisando que você tinha sido sequestrada, reuni o maior
número de pessoas de nossa equipe, em vários países. Liguei para o
Álvaro pedindo orientação. Imediatamente, ele reuniu trinta homens
da tropa de Elite do Brasil. Nós nos encontramos aqui em Cuba e, mais
cinquenta homens se juntaram a nós. Invadimos o quartel general e os
militares foram subjugados. Muitos dos milicianos foram capturados,
mas a maioria dos prisioneiros foi resgatada com vida. Vasculhei cada
canto do quartel e não a encontrei. Um soldado do general me disse
onde eu poderia encontrá-la. – O coronel Jonny? – Sim, ele! – Michael
parou de falar e me fitou com curiosidade no olhar. – Como sabia? –
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Por que esse homem ficou o tempo todo encarregado de minha segurança. Por várias vezes entrou em conflito com seus subordinados por
minha causa. – Bem, eu fui procurá-la no lugar indicado e... O resto
você sabe. – Alguma coisa está faltando, Michael. Com cem ou duzentos homens vocês não conseguiriam render um exército de mais de
mil homens, fortemente armado e em segurança. – É verdade querida,
não foi só isso que aconteceu. Mas, não pretendo continuar por agora.
Por tanto tenha paciência comigo, ok?
À noitinha estavam no apartamento do hospital ao meu lado,
papai, Pedro e Eleine... Michael entrou porta adentro e olhando para
mim sorriu amenamente, balançando a cabeça numa afirmativa. –
Muito bom! A família reunida! – Sim minha filha, nós estamos aqui para
contar alguma coisa que Michael preferiu omitir. – Pela sua fisionomia
não me parece algo bom papai ou não estaria com essa expressão de
decepção. – Você questionou Michael quando disse que com cem ou
duzentos homens renderam o quartel militar. A verdade minha filha é
que Marina os ajudou a tomar o quartel. – Como assim, papai? – Pedro
se voltando para mim, disse com uma ponta de sarcasmo na voz, encolhendo os ombros. – Mamãe e seus terroristas. – Você sabe que
Marina trabalha para uma organização secreta, e quando soube entrou em contato com Michael e se prontificou a ajudá-los. – Mas por
que Michael não me disse? Eu gosto de Marina. Ela me parece bastante sensível e muito aberta às pessoas. – Deixa-me explicar exatamente
o que aconteceu, minha filha. Ela ajudou a resgatar os prisioneiros, só
que uma de suas exigências era você permanecer sob sua custódia. –
Qual era a finalidade dessa atitude para comigo? – Papai ficou olhando
para mim por algum tempo. Como se quisesse dar uma má notícia,
mas sem causar grande impacto. Tirou um lenço do bolso da jaqueta
azul que usava, secou o suor que escorria pela face. Disse numa voz de
desânimo e frustração: – Impedir meu casamento com Eleine. – Meu
Deus, papai! Mas você me disse que tinha se casado! – Sim querida,
mas não foi com Eleine. Marina me obrigou a me casar com ela. Caso
me negasse a fazê-lo você estaria correndo risco de morte. – Mas, eu
tinha passado por uma cirurgia... Michael ficou fora desse entrave,
papai? – Ele também era seu prisioneiro. – E agora papai, como ficam
as coisas? – Bem... depois que fizemos uma viagem pela Itália, sendo
essa uma de suas exigências, almoçamos no mesmo restaurante que
nos encontramos a vinte e oito anos atrás. Ela me pediu licença para ir
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ao banheiro e... – Papai movimentou-se na poltrona, alisando as pernas das calças que usava, muito sem jeito, continuou. – Desapareceu,
deixando um recado que jamais me daria o divórcio. – Pobre Eleine!
Estava tão feliz em se casar com você! – Ela pode ser a mulher de seu
pai, mas nunca ficará com ele. Eu o tenho para o resto de minha vida,
portanto apesar de tudo, ainda sai ganhando.
Horas mais tarde, Michael retornou e “desabou” na poltrona.
Podia ver o cansaço exalando de seus poros e estava muito deprimido.
Segurando sua mão, olhei em seus lindos olhos que naquele momento
estavam verdes, e com ternura disse numa voz submissa:
– Michael houve alguma coisa entre você e James? – Por que
me pergunta isso? – Pelo correio eletrônico que recebi. Achei James
um pouco distante... – Nesse momento Michael sentou ereto na cadeira, havia tensão em suas faces e uma expressão de tristeza cobria o
seu rosto. Tinha a ponta do nariz avermelhada e o semblante carregado. – Sabe de uma coisa Sheila? Você pelo menos poderia ter me trocado por um cara que você amasse ou pelo menos gostasse um pouco. Assim eu poderia entender sua atitude. – Por que está me dizendo
isso? – James esteve aqui por algum tempo. Mas você ficou o tempo
todo me chamando, lógico que inconsciente. Não fez menção ao nome dele uma só vez. James estava se sentindo anulado e resolveu
voltar para a África. Disse que assim que você melhorar seria bom
conversarmos, porque você ainda me ama. – Nunca disse que não te
amava Michael. Mas ficar com você isso é impossível para mim. – O
que você quer provar com isso? Sheila me dê uma pista, porque não
consigo entender ou você é boa demais para mim? – Você entende
sim, muito bem Michael e sabe que existe uma barreira entre nós, e
você já deveria ter percebido isso há muito tempo! – Depois de ficar
um espaço de tempo pensativo de cabeça baixa, Michael levantou seu
penetrante olhar e fixou-o em mim. – Eu sou somente o irmãozinho
que a socorre nos momentos de medo, de aflição. Sempre foi assim,
desde pequena, por que mudaria agora? Já percebeu que você vem a
mim sempre que está com algum problema, mas quando tudo fica
bem você me dispensa? – Fitei inexpressivamente seu rosto, de propósito, mas meu peito doía naquele momento. – Nunca o dispensei, Michael. Você não pode dizer isso de mim. – Oh! Sim, me dispensou! E
não foram duas ou três vezes. – Só uma vez, quando descobri que era
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sua irmã de criação. – Seus olhos se estreitaram com uma emoção que
não consegui deduzir. Talvez cenas do nosso passado ainda o perseguissem. – O que você espera de um homem para ser seu marido? Pelo
menos me diz o que está errado em mim. – Nada está errado em você
Michael. O problema é que você é perfeito demais e isso me assusta.
Depois de alguns momentos de silêncio olhei para Michael
que continuava com seu olhar obscuro e impenetrável. – Michael, eu
preciso muito que saiba o que está acontecendo comigo. Mas primeiro
você tem que me prometer que não vai contar para ninguém o que
vou dizer. – Preciso saber o que é antes de prometer. – Não. Prometame independente do que seja, Michael. Você sabe que jamais o poria
em problemas, por tanto me promete. – Está bem... prometo. – Estou
grávida. – Impossível! Caso fosse verdade você teria que fazer um
aborto. – É verdade Michael e não vou fazer o que você está sugerindo. – Você deve estar brincando comigo, Sheila. Está lutando para
sobreviver a uma cirurgia cardiovascular e vem me dizer que está grávida? O pior, você quer continuar com isso? Você é louca! É a sua vida
que está em jogo. – Com “isso” não Michael, é ao meu filho que você
está se referindo. Pode parecer loucura, mas sei que é o certo o que
estou fazendo. Mas como você acabou de me dizer, é a minha vida
que está em jogo, portanto, eu tenho poder de decisão sobre ela.
Por que está me contando isso? Deveria estar consultando
James, não a mim. – Não vou falar com James a esse respeito, porque
não vou me casar com ele. Pensei muito e cheguei a essa conclusão. –
Por que só agora tomou essa decisão, Sheila? – Por que percebi que
não o amo e, isso o faria infeliz. Casando-me com James eu teria que
ficar o resto de minha vida morando na África e não pretendo passar
por isso. Discuti esse assunto com ele e me disse que não iria para o
Brasil. Por isso não quero que ele saiba que estou grávida. Pensei muito sobre o assunto, e cheguei à conclusão que o melhor a fazer é ir
morar na Suíça. O clima de lá é excelente e, já tenho uma proposta
para montar uma clínica de pediatria. Michael, ninguém poderá saber
a respeito do bebê, muito menos papai. Vou para a Suíça até o bebê
nascer e depois... – Sim... depois...? – Se eu sobreviver vou montar a
clínica de atendimento infantil e ficar por lá algum tempo. Quero ajudar na assistência às crianças menos favorecidas de lá. Pergunto, está
disposto a me ajudar? – Eu não entendo como uma pessoa tão inteli-
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gente como você, pode raciocinar dessa maneira. – Por que Michael é
a primeira vez na vida que alguém precisa realmente de mim. Todos os
outros sobrevivem sem minha ajuda. Mas essa criança depende, exclusivamente, de mim para sobreviver. Por minha causa quatro pessoas morreram e não vou, deliberadamente, tirar outra vida. Eu tenho
poder de mantê-la ou eliminá-la. Não vou passar o resto de minha vida
carregando a culpa de ter eliminado meu próprio filho. – Pensando
assim, você vai perder mais duas vidas, uma delas a própria. – Caso a
criança tenha que morrer, morreremos juntas, porque agora nos tornamos uma só pessoa. Com sua ajuda ou sem o bebê irá nascer.
Michael levantou da poltrona e veio até mim. Naquele momento me pareceu que a gravidade da terra se duplicara para ele.
Apenas arrastava os pés, movimentando-os com grande dificuldade.
Arqueado, cabisbaixo, aproximou da cama e me abraçou fortemente
contra seu peito. Disse-me num tom de voz cansado e deprimido: –
Sinto muito Sheila, mas não vou compactuar com sua morte. Cansei de
ser o seu salva vidas. O que eu tinha que fazer, já foi feito. Agora falo
como Pilatos em relação a Jesus: “lavo minhas mãos”. Você poderia
pelo menos pensar que filhos você poderá tê-los quando quiser, porque você está apenas com vinte e cinco anos de idade. Porém sua vida
se você abrir mão não a terá de volta nunca mais, e isso é uma eternidade. Não gostaria de abandoná-la nesse momento, porque sei que
está precisando de apoio. Principalmente do meu, mas não posso!
Sinto muito. Você me é muito preciosa para eu vê-la deteriorando em
minhas mãos sem que eu possa fazer algo. Caso isso acontecesse, me
sentira um fracassado para o resto de minha vida. Isso com certeza
arruinaria minha carreira e minha própria vida. Um conselho! Providencie outro cardiologista para acompanhá-la, porque você acabou de
perder o seu. Se tiver duvidas quanto a isso eu posso indicar um. –
Michael colocou ambas as mãos sobre o rosto e durante alguns segundos permaneceu em silêncio. Seu rosto passou do tom rosado
para o avermelhado. De repente, levantou os braços à cima da cabeça
e olhando para o alto, numa voz angustiada de súplica, gritou a todo
pulmão: “Oh God! Forgive me, please”!
Michael deixava o quarto, de cabeça baixa e os braços pendentes à volta do corpo. Dava-me a impressão que rastejava em direção à porta. Voltou para junto da cama, tomou minha mão e a acari-
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ciou. Com os olhos marejados de lágrimas, o rosto vermelho, ainda
indeciso, pousou seu triste olhar dourado em minhas faces e me disse
com ternura: – Para você não dizer que sai sem me despedir de você.
Quero desejar toda sorte do mundo a você, meu amor. – Segurou-me
pelos ombros e me deu um forte beijo nos lábios e deixou o apartamento sem olhar para trás.
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Capítulo XIX
Uma semana depois eu deixava o hospital, apesar de toda incerteza que invadia meu espírito e a dor que dilacerava meu peito. Era
uma dor física quase insuportável, causada pela agressão sofrida pela
cirurgia. Mas a mais dolorida era a emocional. Achava-me carente,
desorientada e sozinha. Eu diria que nuvens negras e espessas pairavam sobre minha cabeça. Turvavam meus pensamentos e já não conseguia assimilar a próxima meta de minha vida, que me parecia muito
distante. Mas ao mesmo tempo, para levantar o ânimo eu pensava
que se havia sombra é por que por trás das nuvens existia luz e eu
seguiria nessa direção.
Buscando superar a crise pela qual passava liguei para minha
assistente Madalena. Ela veio me fazer companhia sem questionar,
sem impor regras ou medidas. Ficamos num hotel de segunda classe,
num dos tranquilos bairros de Viena. Por minha decisão começamos a
busca incontida para localizar o general Pierre. Ele estava me ajudando
incognitamente e pretendia que continuasse assim. Ele havia pago o
tratamento pelo qual eu tinha me submetido. Madalena ainda mantinha contato com Jonny, porque se afeiçoara a ele. Com sua ajuda,
alguns dias depois que deixei o hospital, o general foi localizado. Depois do primeiro contato o general Pierre me mandou vários correios
eletrônicos dizendo que precisava falar urgente comigo. Encontravase numa prisão domiciliar para exilados políticos. Com alguns contatos
com as autoridades locais e a Embaixada Brasileira conseguimos marcar uma visita ao general. Eu ficava por horas pensando se o que ele
estava me oferecendo, e eu pretendia aceitar, era realmente o certo.
Porém, como não tinha muitas alternativas deveria testar as existentes.
Naquela tarde chovia aos cântaros e um desânimo esquálido
tomava conta de mim. Só em pensar em me encontrar com alguém
que havia me causado tanta dor, deixava a sensação de que eu não
estava em sã consciência. Ainda eu podia senti-lo altas horas da noite
me espionando camuflado por trás do biombo que separava o escritório do corredor. Muitas noites eu ouvia sua respiração ofegante por
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minutos e minutos, até ele sussurrar meu nome, antes de cair num
silêncio amedrontador. Quando isso acontecia, eu cobria a cabeça com
o acolchoado e tinha medo até de respirar, para não dar a ideia que eu
estava acordada. No outro dia o general era o meu guardião. Sei que
muitos na floresta gostariam de colocar as mãos em mim. Dessa maneira, eu vivia com medo dos inimigos e com medo de me tornar inimiga do meu maior inimigo, o general Pierre Delammary. Mas, se tudo
desse certo meu filho teria um nome e eu poderia me recuperar sem
me preocupar com a parte financeira, por que eu jamais aceitaria ajuda
de papai. Fiquei, por dez minutos, sentada na sala de espera até que
uma senhora bastante grande tanto na altura como de diâmetro chamou pelo meu nome. Sorriu para mim e disse: – Vou levá-la até o senhor general. Ele está bastante ansioso, mas como nunca recebe visitas... deve ser por isso. – Como ele está? – Tentando sobreviver a cada
dia. Apesar de estar sendo difícil para ele. Acostumado sempre a grandes viagens! Nunca ficando muito tempo num só lugar e agora... Bem
você o verá.
A porta foi aberta pela senhora, e parei no degrau de entrada.
Sentia-me agitada e indecisa. Olhei para dentro da sala e pude visualizar o general sentado na poltrona a minha espera. Pensei comigo
mesma: “Isso que é se aliar ao inimigo para sobreviver”. Assim que
entrei levantou da poltrona e veio até mim, com seus passos espasmódicos como um Frankenstein, e não ousou olhar para meu rosto.
Parecia-me dez anos mais velho do que era. Estendeu a mão, que estava trêmula e sorriu. Esse sorriso me pareceu sarcástico ou trazia em
si um lastro de vitória para o general. Pude perceber que mancava de
uma perna e tinha como apoio o seu inseparável e maldito bastão.
Ainda sorrindo, mas não muito à vontade, disse com certa relutância
na voz, depois de ficar em silêncio por um momento, divagando: – Eu
estava certo que nunca mais a veria, mas depois dos contatos com
tanta insistência de minha parte... – Pensativo e ainda indeciso olhou
para mim. – Perdoe-me por isso! Bem, estou muito contente em vê-la,
apesar das circunstâncias. Como tem passado? Pensei que não sobreviveria ao...você sabe. – Estou me recuperando do infarto que tive se é
isso que quer saber. – Quanto a isso eu sei! Meu auxiliar tem me mantido a par de sua saúde. Ao que devo essa visita? Poderíamos ter resolvido tudo por telefone, sem precisar vir até aqui. Esse lugar é inadequado, para uma pessoa como você, doutora. Uma pessoa com a for-
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mação que tem... E isso aqui não passa de uma prisão camuflada. Penso que foi bastante difícil para você tomar essa decisão e ainda me
enfrentar depois de tudo... – Numa voz imperativa, apesar de tentar
camuflá-la me pergunto: – Por que veio? – Eu não podia acreditar em
meus ouvidos, mas a única maneira possível de compreender aquilo
era repetir a frase literalmente durante vários segundos: Por que veio,
por que veio, por quê...? Deveria haver algum engano por eu estar ali
frente ao meu maior inimigo. Mas supostamente minha sobrevivência
dependia dele... – Por que antes de decidir qualquer coisa eu queria
olhar em seus olhos para ter certeza se o que me oferece valerá à
pena passar por tudo só para... bem, esqueça. Como está? Por que
ainda não voltou para seu país? – Como prisioneiro de guerra eu preciso pagar uma fiança para deixar o país, como eu disse por telefone. –
Por que não o fez? – Por que meus bens estão bloqueados aqui e daqui não tenho acesso aos de meu país. Aqui não tenho crédito como
“convidado”. – O general deu uma risadinha sarcástica e passou as
mãos pelos cabelos, que estavam com um corte perfeito. – Você pensou em minha proposta? – Pensei muito general, por isso estou aqui.
Qual é o valor de sua fiança? – Cinquenta mil dólares. – No momento
posso arrumar metade do valor. Dentro de uma semana chegará o
restante.
– Excelente! Excelente! Devo redigir um contrato? – Meu advogado se encarregará desse detalhe. – Ótimo. Vamos marcar a data
do casamento para quando? – Ouvindo a palavra “casamento” vindo
de Pierre, tive um sobressalto. Minha boca ficou amarga e meus olhos
embaçados. – Ah! Sim! O casamento! Eu até tinha me esquecido desse
detalhe. Assim que o contrato estiver pronto faremos os acertos das
cláusulas, se todos estiverem de acordo... marcaremos a data. – Faremos uma cerimônia religiosa que ficará na história dessa cidade. E
acrescento mais, quero que conste nos anais do país que esse casamento será um grande acontecimento, que repercutirá até na Suíça,
meu bem. Nada irá me fazer mudar de ideia... – Antes que o general
terminasse a frase, que para mim era um absurdo, interrompi sua fala:
– Por favor, uma coisa por vez, general! – Querida, apenas Pierre, porque agora somos praticamente família. – O general percorreu meu
corpo com os olhos e fez questão de manter nos lábios um insólito
sorriso que me causou arrepios. Sua expressão era de vitória e essa
era a pior parte para mim, porque ainda doía muito, minha derrota.
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Deixei a pretoria, como era chamado o lugar, me sentindo outra pessoa. Como pude pensar que não tinha opções? James era louco
por mim. Tínhamos o casamento com data marcada. Michael, meu
grande amor, caso eu dissesse que queria me casar com ele, tenho
certeza que choraria de alegria. Ainda mais, se soubesse que o bebê
era seu filho. Por que eu estava escolhendo, exatamente, meu algoz?
Será que Michael tinha razão quando me dizia que eu me achava superiora a todos? Ou quem sabe, eu não estava preparada psicologicamente para uma gravidez e me sentia culpada ou impura como Michael se sentiu quando soube que era meu irmão? Eu precisava fugir de
tudo e de todos, principalmente de mim mesma. Por isso estava impondo-me um castigo me casando com meu agressor. Mas, jamais eu
pediria favor algum para papai, cuidar de mim uma grávida cardíaca.
Para James, para provar que eu não precisava dele para sobreviver.
Principalmente, pediria a Michael, porque eu era suficientemente forte
para gerar seu filho sem sua ajuda. Ainda mais agora que eu não precisava mais dele, como precisei a vida toda. Com esse pensamento voltei para o hotel de cabeça erguida. Pronta para provar a todos do que
uma “Montgomery” seria capaz de fazer para demonstrar sua superioridade, até num ato de sobrevivência.
Nosso casamento foi realizado no quarto do hotel onde eu estava hospedada, contrariando todas as expectativas do general em ter
um grande casamento. Não havia ninguém presente da minha família,
porque fiz questão de não os avisar. No mesmo dia, viajamos para a
Suíça, terra natal de Pierre. Verdadeiramente eu tinha feito um excelente casamento, se pensasse em termos financeiros. Por mais que eu
exigisse o contrário, Pierre fez questão de colocar na certidão uma
cláusula “casamento com comunhão de bens”. Sua “hacienda” como
ele a chamava, nada mais era que um castelo medieval. A propriedade
tinha centenas de acres e o castelo era rodeado por imensas muralhas.
Eu diria que eram intransponíveis. Além de ser dono da metade da vila,
sem contar outras propriedades. Uma equipe médica estava ao meu
dispor vinte e quatro horas ao dia, sem sair do meu lado. Toda atenção
estava voltada para meu coração e minha gravidez. A sala de repouso,
como era chamado o setor de emergências do castelo, era equipada
com as mais modernas aparelhagens de última geração. Tínhamos um
pequeno hospital no castelo com tecnologia de ponta. Poderia ser
realizado nesse lugar, desde cirurgias cardiológicas até transplantes,
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se necessários fossem.
Quando papai soube de meu casamento deixou os afazeres e
viajou para a Suíça. Muito magoado comigo me perguntou: – Por acaso minha filha, você tem vergonha de sua família? O que você nos fez
leva a crer que sim. – Eu poderia dar mil explicações a esse respeito,
papai, mas nada seria verdadeiro. Talvez eu esteja fugindo de mim
mesma ou simplesmente de Michael. Mas a verdade é que não quero
que ninguém se sinta culpado pela minha morte. Por que me deram de
menos ou demais. Eu não seria feliz com isso, papai. Também não
quero que vocês sofram muito com minha separação. Estando longe
vocês vão se acostumando gradativamente com minha ausência. Penso que assim tudo se tornará mais fácil. – Não sei como dizer isso querida, mas da maneira como tem agido leva-me a crer que realmente
está certa da morte e ainda mais... Se casando com o general! Posso
saber por que minha filha? – Sim papai, você pode saber. Esse casamento foi apenas um negócio para mim. O que eu vou contar papai vai
chocá-lo muito, mas tenho que fazer. – O assunto é tão desagradável
assim filhinha? – Não quero ficar me justificando o tempo todo, dizendo por que fiz um casamento inesperado. Prometa papai que ficará
calmo com a notícia? – Sim minha filha, eu prometo, não se preocupe.
– Tomei papai pela mão e o levei para os jardins do castelo, que estavam totalmente multicoloridos. A tarde já se diluía como uma cerração
levada pelo vento e trazia consigo uma brisa amena, vindo do Norte.
Ao longe as montanhas que até a pouco estavam cobertas de um
verde musgo gritante, agora pareciam enegrecidas e se pronunciavam
como um borrão indelével no horizonte. A noite já se fazia presente
encobrindo o céu, toldando-o de um escuro enigmático, sufocante.
Mas chegava carregada de monotonia e desencanto para mim.
Quer saber por que me casei com um desconhecido e tão rápido, papai? Por que estou grávida. – Minha filha! Você está colocando
sua vida em risco! Você não tem condições físicas de gerar uma criança. Não agora! – Eu sei papai. Por isso me casei com Pierre. Ele ofereceu a mim o melhor tratamento do mundo, no melhor clima existente,
ainda mantendo o meu bebê. Caso viesse a me casar com James eu
não teria nenhuma assistência, porque ele é ocupadíssimo demais
para se importar com a família. Casando-me com Michael, eu iria arruinar sua vida. Ele não faria outra coisa a não ser cuidar de mim. E se por
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ventura o tratamento não desse certo ele morreria comigo, pelo menos emocionalmente. Por isso, casando com Pierre eu terei toda assistência necessária, sem atrapalhar a vida de ninguém. – Posso saber
quem é o pai? – Não sei se deveria... – Não precisa me dizer filha, porque eu tenho certeza que o bebê é de Michael. – Por que pensa assim,
papai? – Se James fosse o pai você se casaria com ele, porque estavam
com o casamento com data marcada. Com Michael você precisa provar que você não precisa dele para nada. Que você é superior a ele até
para gerar seu filho, sozinha. – Oh papai! Você também pensa da
mesma maneira que Michael! Será que realmente sou essa pessoa que
Michael tanto descreve? Prepotente, esnobe, sem sentimentos e que
se sente superior a todos? Mas todos estão enganados, papai! O que
realmente quero é, caso eu venha morrer, que não sintam muito minha falta. – Para mim minha filha você é perfeita! Coloque em sua cabeça que uma “Montgomery” não se entrega facilmente á morte, sem
lutar até ao último suspiro.
Sinto-me prisioneira de minha própria vida, papai. É como se
eu estivesse num mar revolto. Estou navegando numa casca de noz,
sendo jogada de um lado para outro. Mas ao mesmo tempo penso que
se não posso parar esse mar pelo menos devo aprender a surfar as
ondas. Eu mais do que nunca sempre quis fazer o melhor e mais perfeito para todos, papai. Porém, estou falhando como ser humano.
Falhando em ser uma boa filha. Falhando em ser uma boa namorada e,
agora com certeza, em ser uma boa esposa. Não quero arrastar ninguém comigo. Quero vencer essa batalha sozinha. A vitória, eu a dedico ao meu filho. Eu sei que posso fazer isso papai, mas somente com a
ajuda de Pierre irei conseguir.
Depois de alguns minutos em silêncio papai me perguntou: –
Por que está tão pensativa? Não gosto de vê-la assim, porque sei que
algo a machuca. Posso saber o que é querida? – Não sei papai... bem...
eu diria que existe, em cada individuo humano uma busca por realizar
as próprias esperanças e sonhos, porém nem sempre conseguimos
concretizá-los. Entretanto, mais vale à pena tentar do que passar o
resto da vida frustrada, se lastimando por não ter tentado. Pensando
assim papai, estou pronta para lutar e vencer. Só peço que me entenda e me perdoe se o magoei, mas foi para o bem de todos, ok?
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Capítulo XX
Os meus dias no castelo não tinham apenas vinte e
quatro horas, mas para mim eram no mínimo trinta e seis horas. Os
dias passavam lentamente e arrastados pelas horas intermináveis,
carregados de lembranças e saudades da fazenda e, principalmente,
da família. Ainda tinha aquela sensação de ser prisioneira do conde,
confinada num castelo cujas muralhas me isolavam do mundo. Onde
me eram permitidas somente lentas caminhadas pelos jardins e ainda
monitoradas pelos médicos, que me diziam quando ou como respirar.
Como me sentar ou levantar. O que deveria comer ou beber. Eu tinha
mais liberdade quando estava ao lado de Pierre no quartel do que
agora, em sua casa. Era, verdadeiramente, um batalhão de nazistas
prontos a delatar qualquer infração ao supremo senhor do castelo
medieval. Que de certa maneira estava somente preocupado com a
criança. Nunca estava em casa, pois ficava o maior tempo de sua vida
confinado em quartéis e florestas perdidas nos continentes do mundo.
Sentia-me sozinha e desamparada, mesmo Madalena estando ao meu
lado. Passava por sessões de exames quatro vezes por semana. De
duas em duas horas eram ministradas desde sessões de massagens,
fisioterapia e até de exercícios respiratórios, além da hidroginástica.
Quantas horas eu deveria permanecer na vertical ou na horizontal.
Sentada ou recostada. Dormindo ou acordada. Minhas horas de sono
eram contadas precisamente sem nunca extrapolar para mais ou para
menos. Caso não alcançasse a marca desejada era completada com
controladores fitoterápicos e homeopáticos que me deixavam estagnada por horas.
Quando Pierre estava em casa às coisas mudavam. Ele tentava, de todas as maneiras, demonstrar a felicidade que sentia ao meu
lado. Chegava sempre carregado de presentes, normalmente joias
caríssimas. Vestidos que não tinham nada a ver com meu estilo de vida
no castelo. Pois eu vivia confinada numa área cercada por altos muros,
que me isolavam do mundo exterior. Onde pouco ou nunca recebia
visitas e deixar o castelo para mim era impossível, terminantemente
proibido. Sentia que Pierre queria, desesperadamente, se redimir
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comprando o perdão pelos pecados cometidos contra mim. Mas
quanto mais ele tentava, mais eu me afastava. Até seu olhar me causava arrepios. Quantas vezes ao me tocar ele retirava a mão assustado. Dizia que eu havia gemido de dor, pelo simples toque de sua mão.
Esse comportamento causava a ele desgastes emocionais e, consequentemente, o meu isolamento. Pierre muitas vezes sentava na poltrona ao lado do sofá em que eu me encontrava e ficava por horas
lendo. Sentia-me falhando não como esposa, porque nunca permiti
que ele me tocasse com segundas intenções, mas como uma boa
companhia. Pierre chagava cansado, ansioso para me contar o que
havia acontecido em sua viagem, mas nunca lhe dei oportunidade para
qualquer comentário.
Quando retornou de sua última viagem, depois de mais de
trinta dias ausente, disse, com voz que exprimia carência ou necessidade de se abrir: – Sinto saudades daquela médica altiva que me enfrentava de cabeça erguida. Que me levava ao extremo da raiva, mas
ao mesmo tempo me impedia de extravasar em loucuras com um
simples olhar. Pelo menos arguia comigo o tempo todo e eu adorava
ouvir sua voz. Eu não prestava atenção às palavras ditas, porque com
certeza me deixariam com os nervos à flor da pele. Porém, ficava ouvindo sua voz que era uma canção para os meus ouvidos. Agora tenho
medo de seu silêncio, porque machuca mais do que mil palavras. Ele
me diz o quanto você está magoada comigo e como é difícil para você
estar ao meu lado. Se você soubesse quantas mil vezes já pedi perdão
aos céus e a terra pelo seu sofrimento... Você ao menos me olharia
com mais doçura. Eu não estou pedindo muito! Só quero ouvir sua voz,
ainda que para dizer que me odeia, mas preciso que fale comigo. Diga
o que está sentindo, porque não consigo ler suas expressões ou saber
quais são suas necessidades. O que poderia fazê-la um pouco feliz? Por
favor, diga alguma coisa Sheila! – Nesse momento, penso que você
não gostaria de saber como estou me sentindo, Pierre. – Eu seria capaz de dar minha própria vida para vê-la feliz.
– Falar o que Pierre? Você me aceitou pela criança, porque você quer um herdeiro para seu império. Eu sou apenas aquela que está
gerando seu “futuro filho” ou aquele que irá substituí-lo. Não temos
nada em comum, por isso fica difícil o diálogo. – Engano seu Sheila,
quando me diz que a aceitei pela criança. Eu aceitei a criança por você.
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Tenho dezenas de crianças na fila à espera para serem adotadas por
mim. Com certeza, com menos risco de morte do que a nossa. Escolhi
a sua, porque a amo. Ainda não percebeu que sou louco por você? Eu
daria tudo o que possuo para você se sentir amada por mim. Sheila,
você está jogando sua felicidade fora por não perceber isso! Eu não
posso fazê-la feliz se você não me permitir. Não. Não posso obrigá-la a
ser feliz e você sabe muito bem disso.
O que seria felicidade para você, Pierre? – Pergunto eu, o que
seria para você, Sheila? – Seria me sentar ás cinco horas da manhã em
minha cadeira de balanço na varanda de casa, na fazenda. Ouvindo as
araras gralhando nos coqueiros. Tomar uma xícara de leite com café
entregue pela pessoa que amamos. Saltar sobre um puro sangue e sair
galopando pela pista do haras, sem pensar que seu coração possa
parar a qualquer instante. Andar de mãos dadas por qualquer trilha,
não importando para onde irá nos levar, mas só o fato de estar junto
da pessoa amada. A felicidade seria gerada pelas pequeninas coisas
que dão sabor à vida. Por exemplo: não ter que obedecer a todo instante a equipe médica que não sai de seu pé o dia todo. Já seria um
bom começo para mim...
– Antes que eu terminasse a frase Pierre me interrompeu. – Às
vezes querida, temos que aceitar as pequeninas regras de um batalhão, para ganharmos a guerra. No seu caso, com certeza, daqui alguns meses você verá que valeu a pena todo esse sacrifício. Você mais
do que ninguém, como médica, deve avaliar que o que está sendo
feito é para o seu próprio bem. – Para você o que seria felicidade, Pierre? – Seria retornar de uma viagem e receber pelo menos um projeto
de sorriso da pessoa que amamos. Uma simples pergunta como: Fez
boa viagem? Pensou em mim algumas vezes? – Pierre parou de falar e
ficou pensativo por alguns segundos, com expressão de inocência
estampada em seu rosto. Sorriu para mim como se fosse uma criança
que acabara de ganhar um presente e não sabia como agradecê-lo.
Fitando-me com ternura, disse: – Oh meu Deus! São tantas pequeninas
coisas me fariam feliz! Tais como: Segurar sua mão, tocando-a ao meu
rosto. Passar meus dedos em seus cabelos acalmando-a, quando está
nervosa, com a cabeça apoiada em minhas pernas. Fazer uma massagem em seus pés no final do dia, quando está muito cansada. Receber
um beijo mesmo que fosse à testa, mas espontaneamente. Como
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pode ver, não é difícil de me agradar! – Ouvindo-o falar assim tenho a
impressão que estou diante de outra pessoa e não do temível senhor
das selvas. Que todos se curvavam aos seus pés num simples olhar.
Que ordenava e... – Antes que eu terminasse a frase Pierre levantou da
poltrona num impulso plantando firmemente seus enormes pés no
tapete Persa, que recobria grande parte do piso da sala. Todo seu
corpo tremia e exauria ódio e rancor, que transpiravam pelos poros.
Seus músculos retesados em suas faces, seus olhos se arregalaram
brevemente e seu rosto ficou transtornado. Quase aos gritos, gesticulando muito, disse: – Que mata, que estupra? Não é isso que você gostaria de ter dito? Por que não o disse? Por quê? Diga-me? – Por favor,
Pierre! Nunca em hipótese alguma coloque palavras em minha boca.
Caso eu tenha que dizer alguma coisa pode ter certeza que o farei, e
nunca vou usar de subterfúgios. Portanto, tente não extrapolar em
suas reações, como bem sabe, não estamos mais na selva, ok? – Pierre
atirou o livro que segurava entre os dedos, marcando a página que lia,
sobre o negro piano de cauda no centro da sala. Saiu me deixando
sozinha em desespero. Imediatamente o médico cardiologista que me
acompanhava vinte e quatro horas ao dia, entrou na sala, agitado veio
a mim. – Está tudo bem, senhora condessa? – Sim, está doutor. – Preciso medir sua pressão e os batimentos cardíacos... – Não. Por favor,
não agora!
Depois de alguns minutos Pierre retornou à sala. Ajoelhou-se
no tapete em minha frente. Tomou minhas mãos, beijando-as, levou
ao seu rosto e disse em pranto:
– Como pude agir assim? Você tem todo o direito de conjecturar o que quiser a meu respeito. Mesmo por que, você não entende
minha posição. Mas, você só conheceu o lado negro de minha vida.
Parece que não, contudo sou herói para centenas e centenas... ou
melhor, milhares de pessoas que perderam suas casas, suas cidades,
seus países. Enfrento a morte todos os dias, para que pessoas prejudicadas possam viver em paz. Para que criancinhas como a nossa tenham um lar, um pai de que possam se orgulhar. Para que a miséria e a
ignorância sejam banidas dos países em desenvolvimentos. Para que a
tirania seja eliminada, dando chances iguais a todos. Para que o mundo tenha um pouco mais de paz. O meu território não se resume somente àqueles acres de mata virgem onde esteve, Sheila. Porém a-
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brange o mundo todo. Onde houver conflito, onde houver abuso de
poder, onde houver... – Pierre parou de falar e chorando copiosamente, disse tentando se redimir: – Perdoe-me Sheila, por favor. Perdoeme querida! Sinto-me muito mal quando a faço chorar. Eu sou uma
pessoa que foi moldada para comandar, exigir e executar. Ceder, nunca! Eu prometo que vou me esforçar o máximo para mudar meu comportamento. Preciso de algum tempo, porém, sei que ainda vou fazêla muito feliz. Espere e verá meu amor. No outro dia Pierre viajou para
ficar um mês distante de casa. Sem a mínima informação, não saberia
onde encontrá-lo.
Uma semana depois da viagem de Pierre, recebi um mensageiro que me trouxe um pequeno pacote com um cartão. Era um cachorrinho de pelúcia. No cartão dizia: “Seu bichinho de estimação
retornou. Caso queira me ver, estou no Pálace Hotel...” – Devolvi o
presente com a seguinte mensagem: “Impossibilitada de deixar o
castelo. Caso queira me ver, venha me visitar. P.S: Entregue-o pessoalmente”. – Duas horas depois Michael estava à minha espera na sala
de visitas. Assim que me viu, me abraçou demonstrando uma carência
profunda e seu abraço transmitia muito amor. Disse com a voz embargada: – Como estou feliz em vê-la, querida! Meu Deus! Como almejei
esse encontro! Horas e horas divagando o que eu diria. Ou qual seria o
comportamento correto para se encontrar com uma pessoa que se
ama apaixonadamente, mas está casada com outro. Ficava me perguntando, devo beijá-la ou só abraçá-la? Devo dizer que ainda a amo
loucamente? Que todo dia morro um pouco por não a ter ao meu lado?
Que minha vida não tem sentido se eu não puder tocá-la ou apenas
ficar a olhando por tempo indeterminado? Mas... Pensando melhor,
acho que não vou dizer nada disso para você querida, porque o amor
não funciona desse jeito. Depois que você se apaixona por uma pessoa, é impossível ter lógica com relação a ela. Tudo o que a pessoa amada faz encontramos uma justificativa para seus atos, bons ou ruins. O
que importa dizer ou não dizer? Agora você é uma dama, ou melhor,
uma condessa. Só posso me curvar perante sua alteza. Mas quero que
saiba, você mudou Sheila, mas eu continuo o mesmo. Portanto, precisa me perdoar por extravasar meus sentimentos dessa maneira. Ok,
maninha? Mudando de assunto! Você está muito bem. Eu tentava
imaginar como você estaria, porque desde que deixou o hospital nunca mais a vi. – Desde que deixei o hospital, não. Correção. Desde que
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você me dispensou, me mandando procurar outro médico. – Você tem
razão! Mas, você quase não ganhou peso! – Realmente. Como sabe,
não posso engordar. Só o suficiente para o desenvolvimento do bebê.
– Você também não me ligou ou escreveu... por quê! – Bem... Agora
sou uma mulher casada, Michael. Tenho responsabilidades para com o
meu... Esqueça ok? Como você está? Ainda continua na organização
“Médicos Sem Fronteiras?” – Sim, continuo. – Posso pedir um favor,
Michael? – O que poderá ser? – Quero que deixe essa organização,
porque fico constantemente preocupada com você. Nunca sei por
onde anda. Volte para o Sant Paul Hospital, onde trabalhava. Assim eu
saberei onde estará o tempo todo e caso eu venha precisar de você
saberei onde encontrá-lo. – Michael jogou a cabeça para trás num
impulso e um profundo vinco surgiu entre suas belas sobrancelhas,
endurecendo seu olhar. Trazia nas faces uma aparência de dúvidas
misturadas à inquietação ou desconforto. – Você continua a mesma
pessoa que conheci há trezentos anos, Sheila. Sempre pensando que
minha vida gira em torno da sua. Engano seu, sabia? Eu tenho vida
própria. Não posso depender de você assim como você não deverá
esperar nada de mim. – Não estou brincando Michael, tenho pensado
muito em minha morte. Por falar nisso... – Deixei Michael plantado no
centro da sala e fui até o armário retirando dali um pacote lacrado.
Estava endereçado à minha família. Retornando, disse tentando controlar a barreira de meu emocional que estava a tempo de se romper:
– Quero deixar esse pacote com você e, por favor, só o abra caso eu
venha morrer. – Não! Eu não quero essa incumbência, Sheila. Além
disso, você não pode morrer. – É preciso Michael que você o receba.
Não tenho mais ninguém da família para fazê-lo. – Qual é o conteúdo?
– São cartas com instruções, vídeos, CDs, que deverão ser entregues
ao bebê quando crescer. Caso eu não esteja por perto, não quero que
o bebê seja criado somente por Pierre. Eu o quero em nossa família,
ok? Prometa que fará isso por mim, por favor! Preciso ter essa certeza
para estar em paz comigo mesma. – Não consegui olhar para o rosto
de Michael. Ele mantinha os braços em volta de si mesmo, tão apertados que as pontas de seus dedos estavam brancas.
Michael ficou por alguns minutos andando pela sala. Notavase que ele pensava em alguma coisa ou temia transmitir seus pensamentos. Tentava controlar suas emoções que estavam visivelmente
extenuantes no momento. Dava a nítida impressão de estar passando
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por grande sofrimento. Ele respirou profundamente, depois expirou
lentamente pela boca. Recuei um passo involuntariamente, e seus
olhos dourados seguiram meu movimento. Veio até mim e colocou as
mãos em meu rosto, me obrigando a encontrar seu olhar cujas pupilas
estavam, no momento, líquidas como mel. Olhou em meus olhos por
um longo tempo e me deu a impressão que eu flutuava em suas pupilas. Perguntei-me o que ele procurava e o que teria encontrado, mas
eu tinha certeza que não gostaria de saber. Depois de minutos que
pareceram horas, ele disse pronunciando as palavras aos supetões,
embolando-as ao citá-las. – Por que você está sempre dificultando
minha vida? Eu já sentia que tinha superado os momentos de solidão,
de abandono, criados pelo seu casamento. Por que agora tenho que
viver o resto de minha vida sem você. Mas, quando a saudade aperta
sei onde posso encontrá-la. Mesmo contrariando a vontade de seu
marido, eu a verei. Agora... Não me venha dizer que terei que abrir
mão de você, para sempre! Por que “para sempre” é uma eternidade,
Sheila!
Michael veio até mim, transtornado me segurou pelos ombros
com firmeza e olhou direto em meus olhos. Os seus se estreitaram
com uma emoção que eu não conseguia desvendar. Dor, tristeza,
desespero, não saberia dizer. Confusa, me inclinei para frente e pousei
minha cabeça em seu peito. O ritmo de seu coração me agitou ainda
mais, porque percebi que ele estava sofrendo. – Eu a proíbo de morrer, Sheila. Não pense em fazer isso comigo, me deixando sozinho.
Por que não permitirei que você vá só. Tomei conta de você toda minha vida, desde que você nasceu. Passei dezoito anos de minha existência numa busca incontida. Em que você fazia parte de meus pensamentos diuturnamente, até encontrá-la. Portanto, se você partir eu
irei contigo. – Tentei dar leveza à minha voz, fazê-la parecer descontraída, mas meus olhos distorceram minha expressão. – Oh! Meu Deus!
Michael! Querido, você tem toda uma vida pela frente! Aproveite-a
vivendo intensamente, por mim e por você. Arrume uma mulher, casese e viva feliz. Por que, só começamos a pensar na vida quando a morte está por perto. Quando está nos rondando. Você deseja ardentemente fugir dela, mas ela o persegue. É como se nos encurralasse e
aos poucos o círculo se fechasse. Você fica incapacitado de reagir.
Sabe que ela se aproxima, mas não há nada o que fazer somente esperar. Mas ao mesmo tempo, se aprende a dar valor às pequeninas coi-
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sas. Como agradecer a Deus por mais um dia que se passou. A visita de
alguém que se ama. Pelo simples cheiro de um biscoito assando, nos
dando a certeza que ainda estamos vivos. O toque suave da brisa nas
faces. A interferência constante de sua equipe médica, em tudo o que
você faz. Tudo se torna motivo de agradecimentos, porque nos dá
certeza que ainda estamos vivos e temos mais uma chance de vivermos mais um dia.
Michael abaixou a cabeça tentando esconder a emoção que
estava presente em seu rosto. Disse numa voz mais que submissa: – Já
pedi minha transferência para Zurique. Vou dirigir o Sant Paul Hospital,
uma filial de nosso hospital nos Estados Unidos. Não queria falar de
imediato, porque queria fazer-lhe uma surpresa. – Michael eu quero
que você esteja presente quando o bebê for nascer. – Não, de jeito
nenhum. Não suporto o seu marido. Temo, caso eu venha vê-lo novamente, termine o que deixei inacabado há quase um ano. – Não consegui engolir a saliva que se formara em minha boca e uma dor forte
perfurou meu estômago. Disse numa voz fraca quase num sussurro. –
Eu não quero que pense assim, Michael. Pense que este casamento foi
o melhor para todos nós. Principalmente para meu filho.
Michael levantou a cabeça, jogando os cabelos para trás num
movimento brusco, como se fosse discorrer sobre um assunto muito
importante. Olhou para mim e seus olhos dourados no momento estavam severos e escuros. Os músculos de seus braços se retesaram e os
ombros estavam rígidos. – Você nunca ficou com nada mastigado sem
engolir, não é maninha? Casando com Pierre você queria provar que
não tinha medo dele. Ele dependerá de você para o resto de sua vida,
até para saciar seus menores desejos, como tocar sua mão. Você está
no comando, outra vez, queridinha! Só assim você se sente incrivelmente poderosa. – Como outra vez? – Ele me olhou surpreso e sorriu
levemente. A expressão o fez parecer como um anjo de cabelos castanhos. – Foi o que você passou a vida toda fazendo comigo! Sempre me
dizendo o que fazer ou não fazer. – Ele franziu o cenho e disse numa
voz carregada de sarcasmo, me imitando: – Michael vá embora. Michael eu o quero de volta. Por favor, Michael não fale. Michael você
tem que falar! Michael lembre-se. Não. Não Michael, por favor, querido, você precisa esquecer. Foi assim á vida toda! – Um sorriso cruel
refez minhas feições e eu disse sem pensar a fim de machucá-lo: – Mas
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pelo jeito você gostava dessa atitude. Caso assim não o fosse, não
estaria querendo morrer comigo. – Nesse momento, percebi que havia
cometido o maior erro de minha vida. Michael parou de repente e
ficou imóvel, quase estático, como se tivesse sido atingido por um
raio. Sua expressão facial demonstrava toda dor e raiva que sentia no
momento. Os lindos olhos encheram-se de lágrimas e sua boca diminuiu sensivelmente. Seu rosto ficou vermelho e suor escorria pela face.
Ele respirou profundamente por vezes, fechou os olhos em desespero
e uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Levantou as mãos com as
palmas em minha direção e gritou com a voz embargada: – Ah, não,
Sheila, não! Não é verdade meu Deus. – Fiquei perplexa demais para
sentir desespero quando ele começou a se afastar devagar, andando
de costas com o olhar fixo em mim. Com a mão trêmula, simplesmente, atirou o pacote que eu havia dado sobre o sofá e saiu batendo a
porta atrás de si. Alguns minutos mais, eu o ouvi deixando o castelo
com o carro “cantando pneus”. Eu não conseguia compreender por
que essa reação de Michael me afetou tanto. Sabia que aconteceria,
cedo ou tarde. Mas Michael nunca reagira com tanta veemência, perdendo sua excessiva confiança e mostrando a intensidade de sua dor.
A sensação que eu tive naquele momento era que me encontrava num
vácuo tentando me agarrar a alguma coisa, mas nada existia. Eu precisava urgentemente superar esse sentimento irracional de que Michael
pertencia à minha vida. Ele não podia me pertencer. Não podia ser o
meu Michael quando eu estava casada com outro. Por que era tão
difícil para mim, entender isso? Sentia-me flutuando como uma folha
solta ao vento, indo de encontro ao abismo. Por mais que eu tentasse
nada acontecia, porque eu havia perdido o controle de meu corpo. –
Eu tenho que... Tenho que... – Não sabia como terminar a frase. Não
sabia o que havia a fazer, mas eu precisava ter Michael de volta. Naquele momento, só me restava à certeza de que minha morte havia
chegado.
Alguns minutos mais eu estava coberta de fios e cabos que
saiam de meu nariz, boca e braços. Pude ouvir o médico dizendo: –
Condessa, eu não posso chamar o senhor general Pierre, porque ele
está muito distante e levaria no mínimo dois dias de viagem para chegar. Iria só deixá-lo apreensivo. Sua família também está distante. Sei
que você brigou com seu irmão, mas precisei chamá-lo. É imprescindível a presença de alguém da família, para tomarmos essa decisão que
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envolve o bebê. Mas agora procure descansar, porque não há mais
nada a fazer... A não ser esperar pela opinião do doutor Michael.
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Capítulo XXI
Tentei movimentar o corpo, mas senti uma terrível dor no abdômen. Abri os olhos lentamente e não conseguia ver nada. Meus
olhos estavam embaçados, e a neblina permanecia ofuscando minha
visão. Ao levantar o braço para passar a mão nos olhos notei que me
encontrava presa à cama. Dava a impressão que eu era prisioneira e
me encontrava algemada. Com grande dificuldade consegui balbuciar
alguma coisa. Meu cardiologista imediatamente se aproximou e tirou
o tubo que se encontrava em minha garganta. – O que houve doutor
André? – Calma, agora está tudo bem, condessa. Deve descansar o
máximo possível. – Por favor! O que aconteceu com o meu bebê? Por
que sei que não o tenho mais! Por que estou presa à cama? – Tivemos
que fazê-lo condessa, você estava muito agitada, mas nos perdoe.
Praticamente inconsciente você sabia que estávamos tirando o bebê.
Você lutou muito, mesmo porque não podíamos sedá-la totalmente. O
bebê é perfeito, condessa! O senhor conde ficará felicíssimo por seu
filho ser tão perfeito! – Onde está o doutor Michael? Preciso vê-lo!
Ouvi passos se aproximando, eram fortes e seguros. Naquele
momento senti minha alma sendo invadida por uma profunda serenidade e a paz inundou meu coração. Já não estava mais só. Toda minha
família fazia-se presente através de Michael. Ele era uma fortaleza na
qual eu podia me refugiar e com quem gostaria de permanecer por
toda a eternidade. Olhei de relance para Michael e naquele momento
o vi com onze anos de idade se aproximando de mim. – Estou aqui,
querida. Não tenha medo. Vou ficar com você o tempo que for necessário, até a tempestade passar. Se necessário for, a noite toda!
Michael aproximou da cama lentamente e por algum motivo
estava feliz, porque seus olhos sorriam. Segurou minha mão e me
olhou com carinho através dos cílios incrivelmente longos de seus
olhos dourados, que estavam suaves naquele momento. – A criança é
linda! É um garotão perfeito! Apesar de sua gestação ter durado somente vinte e seis semanas. Fiquei horas olhando para ele, na estufa.
Faz dois dias que ele nasceu e está resistindo bravamente. Qualquer
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pai estaria orgulhosíssimo nesse momento. Sheila, nós tivemos que
deixá-la dormindo por todo esse tempo, querida. Você estava muito
fraca e temíamos pelo seu coração. Agora percebo o quanto você
estava certa quando me disse que daria sua vida pela do bebê. Ele é
lindo e perfeito! É maravilhoso! Eu não tenho palavras para descrevêlo. – Eu sei e Pierre vai realizar seu grande sonho de ser pai. Era tudo o
que ele mais queria! Tanto que não mediu esforços para salvar sua
vida, enquanto os outros... – Nesse momento não resisti e um pranto
incontrolável tomou conta de mim. – Hei! Não quero vê-la chorando.
Não agora que está tudo bem! – Está Michael? Tem certeza realmente
que está tudo bem? Por que o bebê deveria estar nos braços do verdadeiro pai e não... desculpe-me! Você tem razão! Eu sei que está tudo
bem. Não posso reclamar! Só tenho que agradecer a Deus. Consegui
vencer mais uma batalha. Agora devo me adaptar à nova vida. Mas
como eu disse uma vez, minha capacidade de adaptação em sobrevivência é fantástica. Tenho certeza, que vou vencer essa também. Tudo
pelo amor de meu filho, somente por ele.
Naquela tarde Pierre me ligou, estava totalmente emotivo e
chorou comigo ao telefone. Eu podia sentir outro homem falando.
Mas os traumas ainda persistiam e com certeza eu teria uma longa
jornada até me permitir ser tocada pelo homem que lutara para salvar
nossas vidas.
Alguns dias depois, estava recostada na cabeceira da cama
lendo o livro intitulado “The Naked and the Dead” de Norman Mailer,
quando Pierre entrou quarto adentro. Eu não tinha noção de que ele
havia retornado da viagem. Aproximou da cama trazendo o bebê nos
braços. Olhando para aquele homem com quase dois metros de altura,
bronzeado pela exposição constante ao sol, me intimidei. Musculoso
por suas atividades em constantes exercícios físicos ao ar livre, eu tive
um arrepio. Da posição em que me encontrava dava à impressão de
ser um gigante. Naquele momento, me parecia que ele fora tocado
por algo divino. Sentou-se na lateral da cama mantendo o bebê junto
ao peito, que parecia tão pequenino e frágil. Olhou para baixo, apenas
baixando as pálpebras, franzindo um pouco a testa e pude ver doçura
em seu olhar. Seus lábios estavam separados num suave sorriso que
lhe formava covinhas nas faces. – Nesse momento querida, eu sou o
homem mais feliz do mundo. Eu tinha, ou melhor, ainda tenho muitos
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sonhos a serem realizados, mas o mais importante você o concretizou
para mim. Não sei como agradecê-la. Ele é perfeito! Nesse momento
quero entregá-lo a você, como prova de meu amor. Desejei ardentemente estar aqui em seu nascimento para entregá-lo a você, mas não
foi possível. Tenho certeza que essa criança vai nos unir para sempre.
Invadida por grande ternura e sem controlar minhas emoções
me aproximei de Pierre. Curvando-me para frente beijei sua face. –
Obrigada por ter dado a chance de meu filho sobreviver e por ter me
dado apoio todo esse tempo. – Pierre olhou para mim surpreso com
um sorriso maroto nos lábios. Com os olhos brilhando de felicidades,
disse: – Hei! Nosso filho! Não vai me dizer que se esqueceu. Mas pelo
jeito a maternidade lhe fez bem! Estou sentindo sensibilidade nessa
médica durona, altiva e arrogante, que sempre me desafiou. Agora,
me agradecendo com ternura. Acabou de ser confirmada a teoria de
que uma criança pode transformar uma pessoa, uma cidade, um país
ou o mundo como um todo. Acrescento mais, até a intocável doutora
Sheila. – Não abuse da sorte Pierre, ela pode se voltar contra você. Ok
meu bem?
Aquele homem acostumado a dar ordens e fazer com que todos se curvassem á sua soberania agora, se dobrava perante uma
pequenina criança. Era como se algo sagrado o fascinasse e ele não
conseguia se desvencilhar da atração exercida por esse ser que agora
completava sua vida. Era tremenda a discrepância de tamanho e me
veio à mente a imagem do gigante Golias e Davi. Só que o “Davi” que
estava nos braços do “Gigante”, havia sido poupado por ele. Pelos
esforços e persistência desse descomunal, simplesmente para me
provar que ao seu lado eu poderia ser feliz.
Agora se percebia que Pierre protelava suas viagens. Muitas
vezes seus subordinados vinham até o castelo para apanhá-lo e tinham
que aguardar por horas, enquanto se decidia a deixar o lar. Várias
vezes ele havia me dito que estava precisando de se aposentar ou pelo
menos de férias, de descanso. Já não tinha mais espírito para aventuras como antigamente.
A minha vida mais se parecia com uma maratona de obstácu-
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los, mas mesmo assim sentia-me feliz. Feliz por que meu filho tinha
saúde e agradecia a Deus todos os dias por isso. Recuperava-me completamente de minha cardiopatia. A clínica estava, praticamente, montada e já começara a funcionar. Minha vida amorosa com Pierre não
passava de alguns beijos inocentes de minha parte e olhares indiscretos da sua. Mas, algo ainda faltava em minha vida. Existia uma lacuna,
uma brecha, um vácuo que sempre se faziam presentes. Quando um
deles se expunha, meu humor sofria uma violenta recaída, fazendo
com que me tornasse arrogante, independente e sobre tudo, malhumorada. Pierre percebia minha mudança de humor e procurava
manter-se à distância. Michael, por sua vez, havia se isolado de minha
vida, e apesar de estar morando na mesma cidade há quatro meses,
ou melhor, desde o nascimento de Fabinho não nos víamos ou falávamos.
Certo dia eu retornava da clínica e me dirigia para o estacionamento. Vi Michael recostado em seu carro beijando uma jovem. A
princípio me senti arrasada, sem saber como agir. Foi como se ele
estivesse me traindo, me abandonando, me tirando de sua vida. Mesmo por que, eu evitava me abrir com Pierre ou ter um relacionamento
mais profundo, porque inda me sentia ligada a Michael. Naquele momento dentro de meu carro me deixei levar por um sentimento de
revolta, de abandono, de insegurança e chorei por longos trinta minutos. Mais calma eu pude raciocinar que eu mesma havia insistido com
Michael para que arrumasse uma jovem e se casasse. Comecei a pensar que eu estava preterindo o homem que havia estendido a mão
para mim sem restrições, por um sonho impossível. Naquele momento
às seis horas da tarde, hora em que meus fantasmas deixavam as cavernas de minha existência e vinham me assombrar, me transformei.
Eu os coloquei num recipiente lacrando-o. O atirei na última gaveta do
meu mais profundo estágio emocional, me desfazendo das chaves.
Quando entrei em casa, Pierre estava recostado na poltrona
com Fabinho apoiado em seu peito, e ambos dormiam. Naquele momento pude ver com profundidade o amor dedicado a meu filho por
aquele homem. Apesar de ser temido por muitos, havia me oferecido
tudo o que possuía sem exigir nada em troca. Aproximei lentamente e
tomei o bebê nos braços e o levei para seu quarto. Retornei para a
sala. Segurei Pierre pela mão e o conduzi até meu quarto. A princípio,
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ele estava confuso com minha atitude. Mas, percebendo minhas intenções nós nos entregamos de corpo e alma, como marido e mulher.
Pierre havia recebido uma proposta de trabalho como Ministro de Relações Exteriores. Como falava várias línguas e trabalhava
nesse setor, aceitou o trabalho. Nada mais era do que a continuação
de sua atual função, Polícia Secreta ou Agente de Elite quem sabe? O
único detalhe que me preocupava era que envolvia longas viagens. Ele
permaneceria dias em países diferentes sempre voltando para casa
semanas depois. Mas, o que diferenciava era que estaria sempre na
civilização e não confinado em florestas e quartéis isolados. Com isso
meu filho e eu passaríamos sozinhos, a maior parte do tempo, confinados num castelo da era medieval. Pierre tinha sido bem direto expondo suas dúvidas em relação a morarmos em outros países. Dissenos que não confiava em políticos, porque à mínima pressão mudavam de partido. Portanto, não haveria uma forma de se ter segurança
por tempo indeterminado. Pensando assim, ele preferia nos ter seguros em seu castelo a corrermos riscos desnecessários.

182

Ester Machado Endo

Capítulo XXII
Quando Pierre voltou de sua última viagem estava eufórico.
Havia planejado fazer o batizado de Fabinho. Depois de alguma insistência acabei convencendo-o que seria maravilhoso para mim se fosse
feito no Brasil. Poderíamos fazê-lo junto com o batizado de João Paulo, filho de Pedro. Tudo preparado viajamos para casa. Há mais de um
ano e meio que não a visitava. Papai ficou felicíssimo em nos ver. A
cerimônia seria realizada na fazenda. Eu sonhava em poder me sentar
em minha cadeira de balanço com meu filho nos braços. Mas, apesar
da alegria de papai com nossa presença também ficava apreensivo.
Ainda pairavam as ameaças de Marina sobre nossas cabeças. Principalmente agora com o bebê, papai se preocupava muito mais. Ele
havia feito uma varredura pelo mundo para localizar Marina, porque
queria o divorcio, mas era impossível saber de seu paradeiro.
Sentia-me realizada. Agora eu tinha uma família que me completava. Pierre apesar de ser uma pessoa, cuja profissão exigia dele um
comportamento impessoal, frio e autoritário, era para mim um excelente companheiro. Muitas vezes, anulava-se para que eu pudesse ter
meu espaço, tanto na vida profissional como na vida afetiva. Nunca ou
quase nunca elevava sua voz para comigo, só em raríssimas ocasiões.
Mesmo estando com os nervos à flor da pele preferia se calar para não
entrar em atrito comigo. Como me dizia: “Para não abrir as comportas
da minha vida emocional, que viviam prontas para explodirem”. Eu
havia aprendido a admirá-lo, porque ele sabia isolar sua vida profissional da nossa vida conjugal. Quando ele deixava o quartel deixava também o comportamento agressivo e dominador que lhe era exigido.
Tanto que, como pai era uma pessoa maravilhosa e dedicada. Como
marido se desdobrava em deduzir e aprimorar o que poderia me fazer
mais feliz. Dizia que era completamente feliz, porque depois que me
conheceu sua vida havia ultrapassado o limite do patamar que ele
tinha almejado como felicidade.
Por outro lado, eu tentava de todas as maneiras manter as
crateras de minha vida emocional, criadas no passado, seladas e de-
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baixo de sete chaves. Mas, pecava num ponto. Eu tinha uma capacidade imensa de me adaptar às nuances da vida, porém minha capacidade
de esquecer ou perdoar ficava muito aquém do desejado. Todos os
percalços de minha vida íntima e emocional ainda eram mantidos sob
uma tênue camada de bom senso e uma tremenda vontade de que as
coisas dessem certo entre nós. Mas, eu teria que pagar o preço e aguardar para ver aonde tudo isso iria nos levar.
Eleine estava praticamente morando no Brasil. Suas idas e
vindas dos Estados Unidos eram muito desgastantes e dispendiosas.
Consequentemente, todas as vezes que Michael visitava a mãe tinha
que vir ao Brasil. Papai me contou que Michael parecia outra pessoa.
Estava sempre distante e seu humor havia mudado. Já não contava
piadinhas e, dificilmente algo o fazia rir. Mais uma vez papai estava me
alertando que Michael viria para o batizado de João Paulo. Pedro o
havia convidado para ser o “padrinho” de seu filho. Papai me contou
que da última vez que Michael esteve em casa ele havia trazido sua
namorada, Michele. Entretanto, o relacionamento entre ambos era de
causar dó. Michele se desdobrava em atenções á Michael, mas ele
estava sempre distante e nunca de bom humor. Pelo mínimo malentendido acabava brigando com a pobre jovem, que não entendia os
altos e baixos da vida emocional de Michael. Naquela sexta feira eu
estava ansiosa e ao mesmo tempo apreensiva. Eu queria que tudo
desse certo. Havia planejado uma grande festa para depois da cerimônia. Primeiro, por que Pedro merecia isso de mim como irmão e companheiro de toda vida. Seu filho era uma criança linda, perfeita. Tinha
os olhos da família Montgomery, de um azul profundo e era tão loiro
que seus cabelos ficavam quase transparentes. Ao passo que, Fabinho
tinha os olhos verdes e os cabelos castanhos claros. Pierre, por sua
vez, tinha os cabelos negros e os olhos castanhos escuros. Assim que
Eleine pegou Fabinho nos braços, disse muito empolgada: – Meu
Deus, Sheila, querida! Essa criança é o próprio Michael quando pequeno. Será que estou segurando meu neto nos braços sem saber? – Lógico que ele é seu neto Eleine! Você também é minha mãe e segundo,
porque você é a mulher de papai. – Você diria a verdade se por acaso
ele fosse filho de Michael, não diria? – Apenas dei um leve sorriso esmaecido camuflando a verdade, e deixei o local para não me comprometer. Eleine ainda gritou para mim: – Pode estar certa que eu vou
descobrir Sheila. Eu tenho meios de obrigar seu pai a dizer a verdade.
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– Eu sei disso, Eleine! – Nisso, ouvi a voz de Michael vindo da sala de
estar: – Descobrir que verdade mamãe? – Michael, meu filho! Como
vocês chegaram sem nos avisar? Tínhamos combinado de apanhá-los
no aeroporto! – Preferi fazer uma surpresa, tomamos o voou anterior.
Mas não sabia que Sheila viria ao Brasil, mamãe. – Sim! Veio para fazer
o batizado de Fabinho juntamente com o de João Paulo. Olha que
criança linda Michael! – Eu sei mamãe! Essa criança é mais um Bernardinne do que um Montgomery. – Meu filho! Como você pode dizer
isso com tanta naturalidade? – Esqueça mamãe, ok? Foi apenas um
infeliz comentário. – Não precisa ficar nervoso Michael, por favor, meu
filho! Só fiz uma simples menção, nada maldosa, ok?
Encontrava-me na cozinha orientando Magda na preparação
do jantar quando Michele entrou e veio até mim. Parou próxima à
mesa onde eu estava e ficou me olhando fixamente, sem dizer uma
palavra. Eu me senti muito desconfortável com essa atitude. Sem jeito
perguntei, inda encabulada: – Lamento..., mas ainda não fomos apresentadas adequadamente, não é? Eu sou Sheila a... – Mas antes que eu
terminasse a frase, Michele me interrompeu com um sorriso sarcástico
nas faces. – A noiva de Michael! Agora eu sei por que ele é tão apaixonado por você. – Desculpe, mas não sou sua noiva! Sou casada e tenho
um filho. – Para ele você continua sendo sua noiva. Ele jamais vai abrir
mão de você Sheila. Ele não admite, mas eu sei o que se passa com seu
emocional.
Nesse momento Michael entrou porta adentro trazendo consigo toda exuberância tão peculiar, só sua. Veio com os braços abertos, aproximou de mim, me segurou pelos ombros e deu um vigoroso
beijo em meus lábios. Afastei-me dele delicadamente com as faces
vermelhas e consegui pronunciar: – Michael que bom vê-lo, eu estava
falando com sua noiva... – Ele revirou os olhos, olhou para mim e seu
rosto se iluminou. Com aquele maravilhoso sorriso torto, que tanto
amo, transbordante de alegria, expressão peculiar sua respondeu,
sussurrando em meus ouvidos: – Você é a criatura mais perigosa que
conheço Sheila. Vá em frente! Diz que ela é minha mulher, assim você
satisfaz seu ego e esmaga meu coração. Mas fique sabendo, nem em
sonho, porque a mulher que amo me chutou como se eu fosse seu
bichinho de estimação... – Tudo parecia perfeito até Pierre entrar na
cozinha. Educadamente estendeu a mão para Michael. Ele o ignorou
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deixando o local. Pierre me perguntou com um ponto de interrogação
visível em seu rosto: – Fiz alguma coisa que não deveria ter feito? –
Não lhe dê atenção Pierre. Michael acabou de chegar de viagem e está
de mau humor ou quem sabe é o cansaço da viagem. – Mas eu pensei
comigo mesma: “Oh! Pierre! Se soubesse que você roubou seu grande
amor e seu filho também, entenderia seu comportamento”!
No final da tarde, seguiu uma caravana para a fazenda com
mais de dez carros e umas cinquenta pessoas entre amigos e alguns
parentes de papai e de mamãe. Eleine, papai, Pierre, Michael, Michele
e eu fomos de helicóptero. Michael ficou o tempo todo calado com os
olhos fechados e a cabeça recostada na poltrona. Dando-nos a impressão de que dormia, mas se percebia que estava acordado e de péssimo
humor. Fabinho dormia nos braços do pai. Pierre adorou papai e durante todo percurso ficaram trocando ideias e comentários sobre política, mercado externo e o cenário mundial. Acabaram descobrindo
que os pais de papai moravam na mesma cidade que os avós de Pierre
e papai fora criado na mesma província que Pierre. Papai estava eufórico, porque há muito tempo não falava sua língua materna, o alemão.
Quando eu estava em casa nós nos comunicávamos em alemão, mas
com minha ausência ele não tinha com quem falar, porque Pedro passava a maior parte do tempo na fazenda. Como Pierre não falava português eles estavam se entendendo muito bem.
Assim que chegamos à fazenda, papai educadamente convidou alguns amigos, Pierre, Michael e Pedro para dar um passeio pelo
haras. Michael disse que estava muito cansado da viagem e se desculpou indo para o seu quarto. Assim que papai, Pierre e Pedro saíram
para o passeio, subi com Fabinho para o meu quarto. Estava curvada
sobre ele trocando a fralda quando Michael entrou, trancando a porta.
Disse muito irritado com a voz um oitavo acima do normal: – Por que
trouxe Pierre com você? – Desculpe Michael, penso que não entendi
sua pergunta. – Perguntei por que ele veio com você? – Michael! Pierre
é meu marido! É o batizado de nosso filho. Não sei por que você está
agindo dessa maneira. – Odeio esse homem, Sheila. Fique preparada
porque se eu o pegar sozinho, como já disse milhares vezes, não sei se
poderei me conter. – Como você pode agir dessa maneira Michael? Ele
não fez nada para você! Na verdade, ele nem sabe que foi você que
quase o matou, anos atrás. – Michael fixou seu dourado olhar em mi-
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nhas faces e seus olhos se estreitaram numa linha reta. Uma ruga profunda surgiu em sua testa lisa e sua voz se alterou. Disse-me agressivamente: – Como não fez nada? Ele tomou tudo que é mais precioso
para mim. O amor de minha vida e também o meu filho. Você acha
pouco esse crime contra mim?
Nesse momento senti minha garganta se fechar impedindo o
ar de passar e meu coração disparar em arritmia. Com o peito arfando
e muito trêmula, tentando me controlar, limpei o suor da testa. Caminhei tateando até me apoiar na camiseira. Estava agitada e me dava à
impressão que o chão resvalava sob meus pés. Tentando me manter
no controle encarei Michael, desafiando-o com meu olhar. – O que
disse? – Você ouviu muito bem o que eu disse Sheila. Você tem coragem de negar que Fabinho é meu filho? – Michael, você está transtornado pelo cansaço da viagem ou talvez seja o fuso horário. É melhor
você sair do quarto, ok? Mais tarde agente se fala. – Michael veio até
mim e me segurou pelos ombros com o rosto muito próximo ao meu.
Eu podia sentir sua respiração alterada em meu rosto e seu olhar me
impedia de respirar. Totalmente tenso e agitado, seus olhos se estreitaram e se tornaram escuros, desafiadores. – Olhe em meus olhos
Sheila e me diga que não é verdade que Fabinho é meu filho. – Nesse
momento, perdi totalmente o controle emocional e comecei a chorar.
Michael desesperado me puxou para si e com os olhos pousados em
mim beijou-me nas faces e nos olhos. Com ternura na voz, disse: – Não
precisa responder querida! Por que eu já tenho a confirmação. – Ainda
soluçando com a voz entrecortada, respondi agressivamente: – Você
está jogando sujo, Michael, para ver se eu digo o que você quer ouvir.
– Não. Não mesmo querida. Engano seu! Eu disse que já tenho a confirmação. Não estou pedindo para confirmar nada, Sheila. – Como
você pode ter a confirmação? – Você se esqueceu de que eu fiz a sua
cesárea? Eu fiquei com o cordão umbilical de Fabinho, para congelar.
Caso ele precise no futuro. Aproveitei e fiz o teste de paternidade. – O
que o levou a fazer esse teste, Michael? – Quando você me disse que
estava grávida comecei a desconfiar que o bebê pudesse ser meu. Eu
fui o primeiro, a saber. Caso fosse James, você contaria a ele e não a
mim. – Ainda entre soluços, me esforçando para me manter no comando, fixei meu olhar em suas faces que estavam indecifráveis. –
Pois fique ciente de uma coisa Michel, o pai nunca poderia ser James.
Não vivíamos maritalmente.
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Michael sentou na lateral da cama. Estava exausto como se tivesse se exercitado em uma academia. Limpando o suor que escorria
pelas faces levantou a cabeça. Com olhar de criança inocente, olhou
para mim demoradamente. Seu rosto transmitia serenidade e seus
olhos sorriam com as pupilas liquidas como mel. – Eu sei que Fabinho é
meu filho desde que ele nasceu por isso deixei de ir ao castelo. Eu
estava com muita raiva por você ter omitido esse assunto de mim. –
Sua fisionomia começou a se transformar. Seus olhos perderam a
inocência, endureceram e a tensão era visível em seu rosto. Com a
boca semicerrada, o canto dos olhos apertados, me disse: – Como
pôde Sheila? Eu não entendo por que agiu dessa maneira, me escondendo a verdade. Seria para me castigar? Diga-me qual foi o meu
grande pecado? O que fiz de tão errado para me punir desse jeito?
Você deveria perceber que estamos falando de meu filho e não de
uma criança qualquer! – Lembra Michael quando eu disse que estava
grávida? Você foi o primeiro a me aconselhar a fazer um aborto e foi
mais longe, exigiu que eu o fizesse. Tanto que me abandonou por me
negar a fazê-lo. Naquele momento, você perdeu todo direito à paternidade. Pierre ganhou esse direito, porque foi ele que se doou de corpo e alma para manter a vida de Fabinho. Ele abriu mão de sua fortuna
colocando-o como seu herdeiro, além de gastar milhões com nossa
saúde. Montou um hospital no castelo só para nos atender, Michael.
Sem exigir nada em troca. Ele me apoiou incondicionalmente sem
nenhuma restrição. Aturou meus ataques de nervos em que ele não
podia nem entrar em meu quarto. Meu mau humor em que eu gritava
constantemente que o odiava. Minhas crises de desespero. Meus pesadelos em que eu acordava chamando por você. Ele me tomou pela
mão e me guiou nesses momentos difíceis de minha vida, Michael!
Enquanto você havia me expulsado da sua, quando eu mais precisava
de você. Agora, não venha me falar em direitos paternais, porque você
os perdeu há muito tempo! E não tenho certeza se um dia você irá
recuperá-los. Não por minha vontade.
Eu podia sentir que minhas palavras tinham-no magoado muito, mas estava enfurecida demais para me sentir mal com isso. Michael
sentou na lateral da cama e terminou de trocar a fralda de Fabinho.
Chorava ao mesmo tempo em que acariciava o filho. Quando terminou, levantou Fabinho nos braços e olhou para mim com lágrimas
pelas faces. – Por favor, Sheila, não tire esse direito de mim! Eu beijo
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os pés de seu marido se necessário for, mas me deixa compartilhar da
vida de meu filho. Não estou pedindo muito! – Era esforço demais para
mim, ficar com raiva de Michael. Seus olhos suplicavam minha permissão e era nítido o arrependimento em suas faces. Apenas olhei para
ele com um sorriso sarcástico no rosto. Michael percebeu que eu não
iria ceder facilmente. Ele olhou para mim com os olhos inescrutáveis e
sua voz de repente ficou rude. – Não percebe Sheila, que não poderia
ser diferente? Por que você nunca quis compartilhar nada comigo. Por
que faria agora? Mas você é quem sabe! Esse é um direito que me
assiste e ao Fabinho também. – Seus olhos ficaram inexpressivos,
curiosamente sem vida, ao se afastarem de mim. Michael deixou o
quarto batendo a porta com violência, gesto que ele nunca havia feito
para mim, levando o filho nos braços.
Naquele momento, deitada de costas na cama me sentia lesada, perdida e sem direção. Eu sabia que Michael estava sofrendo e eu
sofria muito, porque sua dor doía em mim também. Mas a descoberta
que ele havia feito transformava todo o conceito de segurança que eu
tinha em relação a ele. Era como se minha vida tivesse alcançado um
patamar de onde não haveria mais pegadas a seguir. Encruzilhadas a
desvendar ou horizontes a descobrir. O segredo que eu mantinha em
relação a Fabinho, me dava certa tranquilidade e a sensação de poder
sobre Michael. Era um trunfo que eu tinha nas mãos, caso precisasse,
para mantê-lo junto a mim. Ou quem sabe, de certa maneira castigá-lo
por ter me abandonado quando eu mais precisava dele. Naquele momento senti que havia perdido todo poder sobre Michael. Era como se
eu estivesse num deserto e não sabia que direção tomar ou como agir
para me salvar. Apenas me sentia submergindo nas areias quentes e
revoltas do desespero que tentavam me engolir.
Eu queria desesperadamente buscar a verdade oculta em todas as coisas a começar por mim. Mas, me sentia desconhecida de
mim mesma. Como eu poderia achar as repostas para as perguntas
existenciais mais fundamentais do ser humano se eu mesma era uma
incógnita? Estava certa que era conhecedora de grandes verdades,
mas acabava de perceber quão frágil eu me tornara como humana.
Havia descoberto quase em pânico, que quando começamos a encontrar as respostas ou as verdades, e passamos a viver de acordo com
elas, iniciamos um processo natural de evolução. Essa evolução ocorre
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através de novas escolhas, novas atitudes, novas descobertas. Agora
mais sincronizadas com o verdadeiro nosso eu. Passamos também a
tomar consciência do que realmente nos proporciona felicidade ou
sofrimento. Por fim, continuamos na busca de mais sabedoria para
realimentar o ciclo da vida. Acabamos nos esquecendo de que a vida é
feita de pequeninas coisas, que muitas vezes deixamos escapar por
entre os dedos. Como pensar duas vezes antes de tomarmos uma
atitude que venha no futuro magoar alguém que amamos. Saber dialogar quando estamos decididos a impor nossa vontade e gritar ao
mundo que somos mais importantes que os demais. Sorrir para alguém que necessite desesperadamente de um ombro amigo, mesmo
nos sentindo entristecidos. Deixar cair uma lágrima pela face, quando
o outro está se esvaindo em pranto. Muitas vezes, se calar para apenas ouvir o que o outro tem a dizer. Olhar profundamente nos olhos
do outro e transmitir todo mais puro sentimento que exista em nós,
sem dizer uma palavra. Saber amar sem ser amada. Perdoar sem ser
perdoada. Doar-se sem receber. Mas como? Se a minha vida tinha sido
uma constante busca? Sempre haveria uma pergunta sem resposta.
Uma dúvida sem a certeza. Um espaço sem o preenchimento. Um
pecado sem perdão. Uma culpa sem arrependimento. Sempre haveria
o abrir mão de alguma coisa que deixava um vácuo nunca preenchido.
Como eu poderia aprender a me doar se sempre algo fora arrancado
mim sem meu consentimento? Como eu poderia aprender a compartilhar minha vida com outro, se sempre eu havia sido abandonada por
alguém? Voluntariamente ou não, sempre haveria uma perda. Levantei
da cama e de cabeça erguida desci a escadaria saltando os degraus de
dois em dois. Meu peito arfava, minha obstinação espancava minha
mente e meu cérebro trabalhava em desatino. Até minha consciência
me incitava dizendo que eu estava no caminho certo. Agora, Michael
saberia toda verdade sobre meu comportamento tão criticado por ele.
Nunca mais me veria da mesma maneira, mas eu não seria sugada por
ele novamente. Jamais!
Abri a porta e olhei para fora. Michael estava em minha cadeira de balanço com Fabinho em seus braços. Ambos dormiam tranquilamente. Olhando aquela cena pude entender como eu estava sendo
egoísta. Quanto amor eu tinha recebido desse homem e o pouco que
ele havia recebido de mim. Esse era o verdadeiro dar sem receber. Ele
havia se doado para mim toda sua vida, ainda que por se se sentir
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culpado. Como irmão, como namorado, como médico, como companheiro e sobre tudo como ser humano. Ele era verdadeiramente o meu
anjo. Sempre presente nas horas que eu mais necessitava dele. Se
colocássemos na balança, com certeza, ela penderia só para seu lado.
Nesse momento foi como se eu olhasse num espelho e visse
refletida a imagem de outra pessoa. Causava-me vergonha, dor e tristeza meu comportamento. Agora eu tinha certeza que havia me casado com Pierre só para castigar Michael. Não. Talvez não! Talvez não
para magoá-lo, mas para demonstrar como eu era superior às pequeninas coisas que nos prendiam. Porém, jamais aceitaria um gesto seu
de piedade deixando-o se casar comigo só para eu superar o problema
pelo qual havia passado. Sentada no piso frio de lajotas vermelhas da
imensa varanda que circunda toda a casa, comecei a refletir. Com as
pernas encolhidas e o queixo apoiado nos joelhos me sentia tão pequenina e insignificante perante o mundo que me cercava. O que teria
dado errado em minha vida que me levava a agir de maneira que sempre alguém saía ferido? Principalmente Michael, porque toda vez que
ele estava feliz ao meu lado algo acontecia em meu comportamento
que o levava a sair ferido emocionalmente. Talvez eu ainda não o tivesse perdoado por ter me deixado sozinha naquela lanchonete
quando fui sequestrada. Ou quem sabe, ainda o culpasse por minha
vida ter sido tão cheia de perdas e fracassos. Na realidade, nunca amei
ninguém como o amava. Talvez o medo de o perder novamente me
obrigava a ser imparcial e fria, sem sentimentos. Como maneira de me
resguardar e me proteger emocionalmente. Naquele momento desejei
ardentemente ser outra pessoa menos egoísta e mais aberta às intempéries da vida. Michael levantou da cadeira e passou por mim sem
mesmo olhar em minha direção.
Ainda estava naquela posição quando papai e Pierre retornaram do haras. Pierre me vendo tão desamparada veio em minha direção. Tomou minhas mãos, me levantou do chão e envolveu minha
cintura com seus longos braços. – Meu amor, por que está tão deprimida? O que houve para estar tão chateada? Houve alguma coisa que
eu deva saber, querida? – Não Pierre, está tudo bem. Só estou me
sentindo muito cansada. – Venha sentar na cadeira de balanço, meu
bem. Procure descansar. Não se preocupe, eu tomo conta do nosso
filho, ok?
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Algum tempo depois acordei com vozes alteradas ao meu lado. Michael estava aos gritos com Pierre. Pude notar que eu estava
chorando em desespero. Michael dizia: – O que você fez para Sheila,
Pierre? Você discutiu com ela? Você a agrediu? – Lógico que não! Por
que eu faria isso? Apenas me curvei sobre ela para beijá-la, enquanto
dormia. Nada mais do que isso! – Michael se lançou sobre Pierre e o
segurou pronto para esbofeteá-lo. Nesse momento gritei em pânico: –
Não Michael, por favor! Não aconteceu nada. Eu estava tendo um
pesadelo quando fui acordada por Pierre. – Pierre ficou em silêncio
por um momento e senti uma carga pesada na atmosfera. Ergui a cabeça devagar e encontrei seu olhar frustrado, que apenas me focava
com intensidade.
Percebi que Pierre se sentia totalmente deslocado. Abrace-o
pela cintura, recostando minha cabeça em seu musculoso peito e fiz
com que me acompanhasse. – Vamos subir querido, por favor! – Assim
que entramos no quarto Pierre tomou minhas mãos, seus olhos estavam negros e incógnitos. Seu maxilar estava travado e havia tensão
em suas faces. – Sheila, por favor! Querida eu quero saber, qual foi o
pesadelo? – Não quero falar sobre isso. Não agora! É horrível só em
pensar e me trás angústias, Pierre. – Você precisa me dizer, porque
penso que sei sobre o que você sonhou. Por favor, meu amor, eu preciso saber! Não posso suportar essa dúvida. – Está bem. Sonhei com a
última coisa que nos aconteceu na floresta. – Eu sabia! Você não consegue me perdoar! O que devo fazer para ter o seu perdão? – Foi apenas um pesadelo, Pierre. Eu nem queria falar sobre o assunto! Você
que insistiu para eu comentá-lo. Mas quando estava acontecendo o
que nos aconteceu, eu me via em minha cadeira de balanço. Esse
sempre foi o meu local de refúgio. Sempre que estou em dificuldades
mentalmente me refugio aqui na fazenda, em minha cadeira de balanço. Eu estava tendo o mesmo pesadelo que sempre tive, só que quando acordei você estava sobre mim e eu em minha cadeira de balanço.
Isso me apavorou, tornando o pesadelo real. Como eu disse, foi só um
sonho mau, nada mais do que isso! Esqueça o que houve, por favor,
Pierre querido! Eu sou a culpada por me envolver tanto com esse problema. Eu deveria tê-lo esquecido há muito, mas... – Interrompi a frase, porque quando olhei para o rosto de Pierre ele estava irreconhecível. Eu podia ouvir o arfar pesado de sua respiração e suas faces estavam tensas, o maxilar totalmente travado. Numa voz rouca ele me
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disse, sem olhar para mim: – Eu sabia que encontraria uma maneira de
culpar a si mesma, como sempre, mas, pare com isso. Eu sei quais são
os meus pecados e devo ser punido por isso, isto é, devo ser castigado
como criminoso que sou.
Retornamos para a Suíça. Pierre passava pelo menos vinte dias do mês em viagens que o desgastavam e o deixava deprimido. Mas
eu podia perceber que o que houve na fazenda ainda o afetava. Notava-se que ele estava um pouco distante e, muitas vezes, hesitava em
me tocar. Apesar de seu comportamento retraído eu sentia que ele
me amava profundamente. Quanto a Michael passou a frequentar o
castelo quase todos os dias. Entrava porta adentro, tomava Fabinho
nos braços e saia sem dizer uma única palavra comigo. Eu permitindo
ou não, ele se fazia presente na vida do filho.
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Capítulo XXIII
Dois meses depois de nossa visita ao Brasil recebi um telefonema de Marina. Parecia-me um pouco deprimida. Após se inteirar da
vida de papai e Pedro, me disse que precisava se encontrar comigo.
Mas como não poderia vir à Suíça eu deveria encontrá-la na Alemanha.
Inicialmente fiquei revoltada com a maneira de exigir de Marina. Em
hipóteses alguma me perguntou se haveria a possibilidade desse encontro. Simplesmente determinou e acabei o aceitando.
Ainda me sentia decepcionada, porque eu havia confiado totalmente em Marina e ela havia me traído. Não poderia de maneira
alguma contar para Pierre sobre nosso encontro. Ele jamais permitiria
me encontrar com Marina. Contei para Michael. A princípio disse que
eu não deveria ir, porque tínhamos riscos a considerar. Mas como
Marina havia me dito que era do interesse de papai, tinha por obrigação ouvi-la. Michael, percebendo que apesar de seus conselhos eu iria
me encontrar com Marina, propôs ir comigo. Eu disse a Pierre que iria
para a Alemanha. Iria me encontrar com uma amiga e permaneceria
somente um ou dois dias, no máximo. Fabinho ficaria com ele. Encontrei com Michael no aeroporto, quando faziam a última chamada para
o embarque.
Quando chegamos à Alemanha havia um senhor nos esperando. Fomos conduzidos até a casa onde Marina se encontrava. Quando
Marina nos viu, veio com os braços abertos e me envolveu num longo
abraço, muito apertado, por minutos. Muito emocionada, com lágrimas pelas faces, disse: – Você não imagina como é bom vê-la, Sheila!
Realmente eu estava com muitas saudades de você. – O que a mordeu
Marina para um comportamento como esse? – Uma pessoa não pode
mostrar seu lado humano de vez em quando? – Só deveria fazê-lo, mas
conhecendo-a como conheço... – Fica difícil de acreditar, não é? Mas
como não tenho muito tempo Sheila, porque preciso viajar dentro de
poucas horas, vamos ao assunto. Tenho um presente para seu pai.
Primeiramente quero que você entregue essa caixa para ele. – Qual é
o conteúdo a caixa, Marina? Espero que não seja... – Uma bomba! Não,
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Sheila! Eu seria capaz de matar qualquer um, caso necessário fosse,
mas seu pai o amo demais para fazer mal algum a ele. O conteúdo da
caixa são documentos e instruções de uso do presente. – Marina me
tomou pela mão e, praticamente, me arrastou para o quarto. Aproximou-se da cama lentamente, e seus passos eram arrastados. Pude ver
aquela bela mulher tão altiva, que sempre estivera no controle de
tudo, à beira do histerismo. Fixando seu tristonho olhar, carregado de
lágrimas, em minhas faces disse quase sussurrando em meus ouvidos:
– Quero lhe apresentar Larissa, sua irmã. – Não entendi o que disse
Marina. – Você entendeu muito bem, Sheila. Só está confusa com a
situação. Essa criança é sua irmã mais jovem. Ela é o resultado de minha lua de mel com seu pai. Como vocês sabem, não posso cuidar
dela. Portanto eu a deixo para seu pai, assim como deixei Pedro há
trinta anos. Mas, nunca senti tanta dor em meu coração como estou
sentindo nesse momento, por ter que me separar de minha filha. – Por
que você faz isso consigo mesma, Marina? Sabe que não pode criar
seus filhos, por que os têm? – Por que seu pai me disse uma vez que
seu grande sonho era ter uma família numerosa, já que ele é filho único. Como sua mãe... bem, você sabe. Eu me senti na obrigação de
realizar seu sonho. – Nunca vou entendê-la, Marina. Como uma pessoa
tão...
– Má? – Eu diria sem sentimentos, pode pensar no outro, se
esquecendo de sua própria dor? – Talvez você não entenda Sheila, mas
por amor nós nos transformamos e fazemos o possível e o impossível.
Naquele momento Marina parecia ter envelhecido dez anos.
Em lugar daquela mulher ereta, prepotente, achava-se uma fragilizada
mulher alquebrada. Eu podia sentir sua dor na expressão de sua face,
nos gestos e principalmente em seu olhar. Sem se voltar para trás
deixou rapidamente o quarto. Com a criança nos braços tive uma crise
de choro. Talvez eu estivesse sendo egoísta, mas jamais abriria mão de
meu filho. Sai do quarto carregando o bebê à procura de Michael. O
procurei por algum tempo, não o encontrei e também Marina. Permaneci sentada no sofá por mais de uma hora, com Larissa dormindo em
meus braços. Tempos depois, entraram na sala Michael e Marina. Percebia-se que algo incomodava Michael, mas não me disse o que era.
Marina se dirigiu a mim e tentando parecer o mais imparcial possível,
disse com um tom de voz que exprimia decisão: – Aqui está uma pro-
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curação em seu nome e de Michael para poderem viajar com a menina.
Na caixa, também estão alguns documentos e entre eles os papéis do
meu divórcio. Estão assinados por mim. Inclusive um documento em
que abro mão de minha tutela sobre a criança. Agora tenho que ir
Sheila. – Marina estava deixando a casa quando voltou e disse quase
em pranto e tinha o nariz avermelhado, limpando-o com o pulso: –
Diga para Robert que o esquema é o mesmo que foi para Pedro. Só
que agora quem vai tomar conta do bebê é a mãe de Michael e não a
sua. Mas, com um detalhe, Larissa deverá saber que Robert é seu verdadeiro pai, já de inicio. Não quero cometer o mesmo erro que cometi
com Pedro. – Marina deixava o local, parou por alguns segundos e veio
até mim. Abraçou-me fortemente e disse muito emocionada com lágrimas pelas faces: – Prometa-me o que depender de você Larissa será
feliz? Penso que depois de seu pai a única pessoa que realmente amo é
você, Sheila. – Não Marina, se esqueceu de Pedro? – Pedro é imparcial
comigo. Culpa-me por que nunca estive presente em sua vida. Mas
com você foi ao contrário, amei-a desde que a vi pela primeira vez,
porque você seria a filha que eu daria a seu pai. Promete-me, por favor! – Sim Marina eu prometo, pode ficar tranquila. – Marina foi até o
carro com a cabeça baixa, colocou a mão na maçaneta da porta e parou por alguns instantes. Parecia que iria voltar para me dizer alguma
coisa. Limpando os olhos com a manga da camisa, entrou no carro e
saiu em alta velocidade, sem olhar apara trás. Eu não queria imaginar
o quanto ela estava sofrendo. Também o quanto ela tinha que abrir
mão de um filho quando o deixava para trás! Voltamos para a Suíça no
mesmo dia. Pierre quando viu Larissa ficou eufórico. Insistiu comigo
para eu falar com papai que ele queria adotá-la como nossa filha. Ligamos para casa e doze horas depois papai e Eleine estavam com
Larissa nos braços. Papai disse com lágrimas nos olhos: –
Nunca consegui alcançar o cerne da razão de Marina. Uma
pessoa que praticamente não tem vida própria. Tudo depende da
aprovação de seu grupo. Mas se desdobra para me fazer feliz, segundo seus conceitos de felicidade. Mais uma filha! Como poderá ter certeza que me trará alegria e não preocupação e tristeza? – Penso que
não deveria falar desse jeito, papai. Essa é a maneira de Marina gritar
ao mundo que o ama! Fazendo isso, se sente que estará para sempre
ao seu lado, através de Larissa. Apesar de ser uma maneira estúpida
de demonstração, não deixa de ser uma grande prova de amor. Pela
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qual eu jamais seria capaz de passar.
Uma semana depois, Pierre viajou para o Sudão. Quando recebeu o telefonema convocando-o para a nova missão, aproximou de
mim e tomou minhas mãos, muito apreensivo. Com olhar tristonho e
sem brilho, como se vagasse no tempo, disse: – Tenho que partir meu
amor, contudo algo me aflige. Todas as vezes que parti sempre consegui visualizar minha volta e de certa maneira isso me deixava seguro e
feliz. Com essa missão não antevejo meu retorno, mas só consigo
visualizar um vácuo. Algo obscuro que me deixa em alerta. É como se
não haverá regresso ou não haverá alegria com minha volta. Prometeme querida, que quando eu voltar você estará esperando por mim?
Por que tenho a impressão que vou perdê-la para sempre. – Não pense
assim, Pierre! Você sabe que sempre estarei à sua espera, querido. A
não ser que eu descubra que você tenha arrumado uma prisioneira
pela qual está perdidamente apaixona... – Antes que eu terminasse a
frase Pierre disse com voz alterada e fria, um oitavo acima do normal.
– Não seja inconveniente mencionando tal besteira, Sheila. Você sabe
que nunca amei outra pessoa além de você, e jamais amarei outra. –
Como pode ter tanta certeza sobre o futuro, Pierre? Eu posso morrer a
qualquer momento e você, no futuro, poderá descobrir que ama outra
pessoa. Não há nada de errado nisso! A vida deve continuar sem amarras com o passado, meu bem. – Pierre aproximou de mim afoitamente
como se tivesse sido impulsionado por uma segunda força. Seu olhar
endurecido expressava dor e decepção ao mesmo tempo. – Percebo
que você nunca amou Sheila. Porque saberia do que estou falando.
Portanto, nunca saberá o que é ter esse sentimento dirigindo sua vida.
É algo maior do que você mesmo. É um sentimento que extrapola à
nossa razão, a nossa compreensão. Não é a gravidade da terra que nos
segura, mas é ela, a pessoa amada que nos prende à vida. Esse sentimento se agiganta de tal maneira que quando estamos longe da pessoa que amamos, nos sentimos vazios, perdidos, sem rumo. Por exemplo: Eu tenho uma necessidade imensa de estar perto de você. Só
o fato de tela ao meu lado me sinto seguro, confortável e feliz. Mesmo você me ignorando como muitas vezes faz, sua presença me basta. – Nunca em hipótese alguma, o ignorei, Pierre. Mas prefiro não
discutir isso agora. Não quero brigar com você, porque você está de
partida, ok? Mas esteja certo que eu sei sim senhor, o que é estar apaixonada. – Ele beijou minhas mãos acariciando-as. Envolveu-me com

197

A Fazenda

seus longos braços, olhou em meus olhos profundamente e me pediu
desculpas. Era um pedido de desculpas, como se viesse de sua alma e
foi muito profundo, porque me tocou! Jamais eu havia notado esse
sentimento em Pierre. Houve um último e silencioso abraço, tão forte
que fiquei sem fôlego. Depois Pierre afastou-se vagarosamente, andando de costas com olhar fixo em mim. Até se tornar um vulto frágil
cujos passos ressoavam debilmente pelo castelo. Deixando atrás de si
um vazio silencioso. Quanto a mim, algo começou a incomodar o meu
consciente.
Dois dias depois da viagem de Pierre, Michael veio me visitar.
Ele estava agindo de maneira muito estranha. Tudo que fazia me parecia muito falso ou estava se esforçando para encobrir seus sentimentos. Assim que chegou, trazia consigo um quê de desconforto, mas
tentava dissuadi-lo. Disse com certa entonação na voz: – Prepare-se,
por que vou levá-la ao teatro. – Sei de alguém que não irá gostar de
saber que eu saí com você. – Pierre nunca ficará sabendo. Além do
mais, sua vida não poderá girar somente em torno de Pierre. – Não
estava falando de Pierre, mas sim de Michele. Por que essa preocupação comigo, querendo me levar ao teatro? Tem alguma coisa que queira me dizer, Michael? Ou andou cometendo algum sacrilégio contra
mim e está querendo se redimir? Se tiver, é bom que me diga logo, ok?
Por que está dizendo que minha vida não deve girar somente em volta
de... – Antes que terminasse a frase Michael disse como se tivesse em
um plenário num discurso aflorado: – Por que Pierre tem uma vida
cercada de perigos e os riscos são muito grandes. Você precisa pensar
seriamente sobre isso Sheila! Procura estar preparada, ok? – “Mui
amigo” você é não Michael. Falando dessas coisas, justamente quando
Pierre está ausente. Posso estar enganada, mas desde o dia em que
fomos para a Alemanha percebo que você esconde alguma coisa de
mim. Penso que Marina o alertou de algum assunto que você não quis
passar para mim. Estou certa? – Michael abaixou a cabeça como se
escondesse algo que não deveria vir à tona ou queria camuflar a verdade. – O que poderia ser? Marina e Pierre são inimigos naturais em
suas profissões. Uma é a caça e o outro o caçador. Portanto não penso
que a caça iria ensinar o “pulo do gato”... – Michael interrompeu a
frase abruptamente, passou as mãos pelos cabelos e sorriu para mim,
tentando me distrair. – Mas mudando de assunto... Quero saber, até
quando você pretende ficar com Pierre? – Michael! Como se atreve a
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me perguntar isso? É desagradável até de se ouvir! – Marina me contou que você em confidência disse a ela que não pretendia passar o
resto de sua vida ao lado de Pierre. – Não é verdade. Ela me perguntou
se houvesse uma possibilidade de sair desse casamento sem ferir ninguém se eu aceitaria. Apenas sorri para ela sem responder, porque a
ideia era tão absurda! Como posso explicar de modo que acredite em
mim? Amo Pierre! – Seus olhos se estreitaram, o maxilar se contraiu e
um vinco apareceu em sua testa lisa. Apenas um breve sorriso despontou em seus lábios e ele meneou a cabeça numa negativa.
Naquele momento esperei por sua reação, de repente nervosa, mas o que eu disse não o surpreendeu. Michael olhou em meus
olhos profundamente, com um arco de censura nas sobrancelhas e
sorriu. Mas não era o meu sorriso perfeito e sim um sorriso severo e
frustrado. Ele hesitou; no rosto uma expressão que o deixava dilacerado. Respirou fundo, apertou os olhos e parecia aborrecido quando
me perguntou: – Nem que fosse para ficar comigo? – Meu Deus! Então
é por isso Michael que ainda não se casou com Michele?
– Michael virou para mim repentinamente com uma estranha
mistura de emoção no rosto. Sua voz tinha uma pitada de algo novo,
meio nervosa ou constrangida. Ele pegou meu rosto com firmeza entre as mãos ignorando meu esforço em me libertar. – Nunca disse que
me casaria com ela ou com outra qualquer. Fique sabendo que meu
estado civil não lhe diz respeito Sheila. Muito menos o que sinto por
outras mulheres, ok? – Como não? Você pode esmiuçar o meu, mas
quando toco no seu estado civil...Isso não é de minha conta. Grande
amigo você é. Então por que está tão interessado, em saber a meu
respeito, Michael, se o seu estado civil é proibido para mim? – A raiva
pareceu aumentar em seu rosto, mas ele respirou fundo e se recompôs. Suas palavras foram quase agressivas quando falou. – Pelo óbvio.
Isso envolve profundamente minha vida. – Michael, Pierre é uma pessoa maravilhosa e sobre tudo precisa muito de mim. – Com rastros de
mágoa na voz e os olhos de mel semicerrados fixos em mim, me disse,
com desdém. – Como você é uma pessoa fantástica, Sheila! Sua inteligência sobrepuja qualquer patamar de nossa existência humana. Você
acabou de fazer uma grande descoberta! Parabéns, você é um gênio! –
As palavras não combinavam com sua expressão e ele parecia pouco à
vontade. Sua fisionomia era mais dura e sua voz agora se tornara a-
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gressiva, uma sugestão de sarcasmo desfigurando o tom educado
com que sempre falara comigo. – Não percebe que eu também preciso
de você? Fabinho precisa muito mais de nós dois juntos? Pierre é apenas “um... – Ele interrompeu a frase e passou as mãos firmemente no
rosto deixando-o vermelho e me encarou. – Tapa buraco” em sua vida
Sheila. Ainda não percebeu que você só está com ele porque é conveniente para você? Ele não significa muito ou nada para você. Ele é apenas o cara que a manteve com vida e lhe dá status. – Eu o fitei sombriamente por um longo tempo. Suas palavras caíram como ácido em
mina percepção e isso doía muito causando um buraco em minha
consciência. – Michael, eu tenho dado toda liberdade para você em
relação a Fabinho. Procure não “forçar a barra”. Ok? Por enquanto
meu humor está bem, mas não sei até quando, se continuar a agir
desse jeito.
Duas semanas depois da viagem, Pierre me ligou que estava
sendo deslocado para a floresta e ficaria confinado por uma semana.
O trabalho seria muito árduo, demorado e de difícil execução. E enquanto estivesse lá não poderia entrar em contato conosco por precaução. A nossa segurança, isto é, de Fabinho e a minha estava em
primeiro lugar. Depois desse prazo voltaria e disse com emoção na
voz: – Querida, tomei uma grande decisão em minha vida. Fiz isso
pensando em vocês. Vou pedir baixa do exército. Não preciso mais
disso para ser feliz, porque tenho emoções demais com minha família.
Nunca precisei trabalhar para viver, porque o patrimônio que possuímos é o suficiente para o resto de nossas vidas. Eu me dedicava ao
exército porque não tinha outro objetivo, mas agora eu tenho uma
família que amo e me completa. Meu bem, você não tem ideia da dimensão do meu amor por vocês, mas...Ainda vou prová-lo. Só penso
em passar meus dias ao seu lado e de nosso filho. Aguarda que logo eu
a terei em meus braços. Nunca se esqueça de que eu a amo muito,
muito, muito... – Pierre ficou por vezes repetindo a mesma palavra até
eu desligar o telefone, porque se eu não o fizesse ele não desligaria.
Algo me deixava triste e abatida. Era saudades de Pierre ou falta de
sua companhia. Talvez apreensão pelo que Pierre tinha me dito e Michael havia reforçado com suas deduções. Havia me acostumado com
Pierre ocupando todo o espaço a minha volta, quando estava em casa.
Quando eu estava na clínica trabalhando ele aparecia á tardinha com
Fabinho para me apanhar. Às vezes eu procurava olhar com profundi-
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dade sua maneira de ser e percebia que ele era muito feliz. Por vezes
ficávamos sentados próximos um do outro sem dizer uma palavra,
mas eu percebia que Pierre ficava atento á minha presença. Era só
levantar os olhos e perceber que seu olhar estava sempre pousado em
mim. Ele sorria e baixava o matreiro olhar para a leitura. Havia me
afeiçoado á aquele homem com um metro e noventa de altura, bronzeado, esbanjando saúde, que havia entrado em minha vida de uma
maneira tão tumultuada. Mas apesar dos pesares, ele sempre me protegeu e me respeitou até o momento em que seus desejos ultrapassaram a razão.
O dia começou lento e estagnado pelas horas que se arrastavam na fria e úmida manhã de outono. A neblina já encobria os Alpes e
uma brisa congelante, que vinha do Norte, penetrava pelas pequeninas frestas de nossa existência, congelando até a alma. Um sentimento de estar no lugar errado ou de estar deixando de cumprir alguma
obrigação muito importante me deixava em alerta. Era como dor no
peito ou a sensação de sede sem a necessidade de água, que fustigava
meu corpo. Só as badaladas do relógio carrilhão na sala contígua inundavam o castelo que permanecia envolto na silenciosa penumbra. Não
só o castelo permanecia na penumbra, mas também a sentia em minha alma. Pela primeira vez me dei conta da solidão que fazia parte da
minha vida. Vivia num castelo rodeado por altos muros que me isolavam do mundo, me mantendo prisioneira de mim mesma. Apesar da
plêiade de criados que vivia para me servir, eu estava só! Era um sentimento de abandono, algo sendo arrancado ou dilacerado de meu
convívio.
Momentos mais tarde, esse sentimento foi preenchido pela
alegria de receber minha família completa, em casa. Apesar da alegria
de tê-la comigo eu sentia que algo estava por vir dessa visita inesperada. Minhas suspeitas aumentaram quando Michael ligou me dizendo
que precisava conversar comigo. Quando entrou porta adentro, notei
que havia alguma coisa errada pela sua maneira de andar e fixar seu
olhar em mim. Pela primeira vez ele não sorriu espontaneamente.
Michael aproximou de mim e me abraçou de maneira que transmitiu
preocupação e dor, ao mesmo tempo. Tentando não extrapolar em
minhas deduções, muitas vezes falhas, disse: – Michael se tem alguma
coisa a dizer diga logo, porque percebi que você convocou a família. –
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Ele levantou o olhar para mim e seus lindos olhos dourados estavam
vermelhos. Numa voz quase inaudível, pronunciou a frase que eu tanto temia e não gostaria de ter ouvido. Nunca! Jamais! – É sobre Pierre,
Sheila. – Seus lábios se retraíram quando ele disse o nome e as sobrancelhas se juntaram. – O que tem Pierre? – Ele está desaparecido
na floresta, há três dias. – Você deve estar brincando comigo, Michael!
Por que se assim o fosse, como esposa eu seria a primeira, a saber. –
Engano seu Sheila. Pierre deixou instruções caso acontecesse alguma
coisa a ele eu seria notificado. – Como Michael, Pierre faz isso comigo?
– Por que ele se preocupava com você, Sheila. – Preocupava-se não,
preocupa-se Michael. Por que você está usando o verbo no passado? –
Ele se estremeceu, como se tivesse um arrepio, e seu olhar parou em
meu rosto por um breve segundo, mas percebi que existia uma incógnita em suas faces. Michael apenas balançou a cabeça numa negativa
baixando os olhos e aguardou em silêncio.
Papai se aproximou de mim lentamente. Quando falou sua
voz estava carregada de compaixão e tristeza. Com os lindos olhos
marejados de lágrimas, passou a mão com carinho em minha cabeça e
tomou minhas mãos. Não conseguiu fixar seus olhos em mim e ao
desviá-los notei que estavam chorosos. O rosto de papai estava cansado e abatido. Vi sua expressão cheia de duvidas e de repente ela foi
substituída por uma determinação ardente. Seu queixo endureceu e
senti suas mãos fortes apertarem meu rosto. – Minha filha, seu marido
sofreu uma emboscada por um grupo de terroristas, quando estava na
floresta. Vários oficiais morreram inclusive Pierre. Mas o que mais me
machuca é que Marina estava liderando a emboscada. – Odeio essa
mulher! Ela é falsa, porque me disse que eu era especial para ela. Que
depois de você sou a única pessoa que ela ama. Como pode ser tão
contraditória agindo assim? Quando vê-la novamente saberá o quanto
eu a odeio, principalmente nesse momento. Preferia que tivesse morrido junto com eles. – Papai me fitou com olhos agoniados, e tentou
encontrar as palavras certas. – Minha filha, Marina também morreu na
emboscada. – Quando ouvi papai me dizer que Marina havia morrido,
apenas comecei a me afastar e, naquele momento me sentava em
minha cadeira de balanço. Senti meu corpo sendo violentamente jogado para trás. Minha cabeça sendo arrastada pela gravidade, indo de
encontro ao piso de mármore preto com faixas brancas da sala de
estar. Ouvi uma pancada fofa e uma terrível dor penetrou minha cabe-
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ça. Depois, lentamente, minha agitação se aquietou enquanto minha
consciência me escapava e a dor abrandava. Mas meus ouvidos ainda
captaram o grito em desespero de papai: – Michael faça alguma coisa,
pelo amor de Deus! Sheila desmaiou.
“Nesse momento, eu sentia a brisa me acariciando, como se
fosse o toque dos anjos brincando com minhas faces. Eu corria entre a
plantação de uvas e as folhas ásperas batiam em meu rosto ferindo-o.
Sentia o cheiro adocicado das frutas maduras, pendendo nos cachos a
serem colhidos, nos parreirais. Os milhares de abelhas, que sugavam o
néctar das uvas em decomposição, esvoaçavam á minha volta num
bailar constante. Os galhos retorcidos das parreiras vinham contra
mim e feriam meus braços seminus. Uma grande vespa voou em minha direção com um zumbido ensurdecedor e pousou em meu braço
direito. Senti sua picada em toda plenitude e alguma coisa acertou
meu rosto. Tinha a impressão que minhas faces sangravam, porque a
dor era muito intensa. Repentinamente, me achava montada num
puro-sangue negro e galopava pelas pistas do haras da fazenda. Eu
podia sentir meu corpo sendo jogado para frente e para trás num
vaivém gostoso, como se estivesse num carrossel. Ao longe via Pierre
num cavalo branco, suas vestes esvoaçavam ao vento, em desalinho.
Ele passou por mim e voltou o dorso girando a cabeça a noventa
graus, segurando as rédeas do cavalo com ambas as mãos. Numa gargalhada gostosa e estridente me disse: – Não! Não meu amor, eu não
quero que você me acompanhe. Deve ficar com nosso filho. Ame-o por
mim e por você, ok? Mas lembre-se que vou amá-la por toda eternidade”.
Novamente eu estava no parreiral que se perdia de vista pelo
vale ensolarado do clima tropical brasileiro. Sentia o vento jogando
meus cabelos para trás e as folhas verdes claras agitadas, acenavam
como se fossem um eterno adeus. Corria entre os troncos retorcidos e
carregados de folhas ásperas que sombreavam o chão, mantendo-o
úmido. Tropecei num galho que se soltou e veio em minha direção, me
acertando no rosto. A dor era tão intensa que gritei, movimentando a
cabeça: “Não, não... Está me machucando”! Quando abri os olhos,
Michael estava batendo em minhas faces e segurava uma seringa entre os dentes. Olhei para cima e vi horrorizada que toda minha família
estava à minha volta. Todos choravam!
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Michael levantou da lateral da cama passando as mãos várias
vezes pela cabeça, como se tentasse apagar da memória algo que o
incomodava. Foi até a janela com passos pesados, carregados de cansaço que alquebrava sua envergadura de homem atlético. Colocou as
mãos cruzadas na nuca e forçou o corpo para trás, provocando um
estalo indesejável. Movimentou os ombros para frente e para trás
como se quisesse relaxar o corpo ou tirar um peso de suas costas.
Depois de alguns minutos com olhar perdido nas savanas logo abaixo
do castelo, retornou. Curvou-se sobre a cama em minha direção, respirou fundo, imaginando como enfrentar meus olhos. – Por favor, Sheila! Não faça mais isso, porque você poderá acabar nos matando! Pensei que a tivéssemos perdido. Por mais que eu queira, não consigo me
acostumar com suas fugas. É terrivelmente amedrontador vê-la inerte,
sem que eu possa fazer algo. De todas às vezes, essa foi a mais longa.
Perdíamos a esperança quando você retornou à vida. – Fechei os olhos
ainda mais apertados, pelo visto eu ainda estava em minha cadeira, na
fazenda. Depois eu os abri e vi Michael em minha frente e ele me parecia real demais para ser um sonho. Numa voz embargada eu disse
soluçando: – Oh Michael, eu quero Pierre! – Ele fechou os olhos, movimentando a cabeça com um sinal negativo. – Eu sei querida. Por
incrível que pareça eu deveria ser indiferente com sua morte, mas
também gostaria que ele estivesse aqui nesse momento. Mas como
você me disse uma vez: “Tudo na vida tem um por que”, esse não
seria diferente dos demais.
A cerimônia fúnebre de Pierre foi realizada no palácio do governo. Seu corpo ficou exposto para visitação por três dias. Era impressionante a quantidade de pessoas que passavam pelo local. A
maioria de autoridades estrangeiras representando os países do mundo todo. Naquele momento, me veio à mente uma discussão que tive
com Pierre, anos atrás. Ele me dissera que eu só conhecia seu lado
negro da vida, mas que ele era herói para milhares de pessoas. Pude
perceber que ele havia dito a verdade, sem nenhum exagero. As autoridades e militares passavam pelo esquife, sempre deixando uma homenagem em forma de placas, diplomas ou símbolos militares, de
todo mundo. Centenas de quepes, brasões e bandeiras me eram entregues por pessoas cujo idioma eu não saberia definir. Meu filho agora estava com sete anos de idade. Caso ele pudesse compreender a
situação do momento, com certeza, estaria orgulhoso do pai. Toda a
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cerimônia estava sendo muito difícil para mim, ainda mais com os
cumprimentos, eu diria, em quase todos os idiomas. Mas o pior estava
por vir. Aconteceu na entrega da bandeira, símbolo máximo de homenagem póstuma dos militares. Tentei me refugiar em minha cadeira de
balanço, mas fui despertada por Michael gritando: – Não! Não outra
vez Sheila, pelo amor de Deus! Por favor, querida seja forte, se não por
nós pelo menos por Fabinho.
Para cumprir a vontade de Marina, papai oficializou seu enterro na fazenda. Na cerimônia estavam presentes a nossa família e sua
“equipe”, que mais se parecia com um exército. Quando seu esquife
baixou para o descanso final, depois das homenagens prestadas pelo
grupo, papai fez um pequeno discurso. Com os olhos marejados, trazendo nas faces a expressão de cansaço, nos disse: – Em vida, com
certeza, essa mulher se desdobrou realizando grandes feitos para
milhares de pessoas. Ainda que tenha ido contra os preceitos de patriotismo, agindo na clandestinidade. Ela foi corajosa a ponto de sempre
cumprir as metas propostas pelo grupo. Mas, não podemos deixar de
mencionar que, especialmente, para mim ela deixou dois grandes
tesouros, Pedro e Larissa. Posso imaginar quanta dor sentiu ao se
desfazer dos filhos. Porém, ela se realizava através da minha felicidade. À Marina, todo meu amor e o meu muito obrigado. Que descanse
em paz.
Michael, Fabinho e eu retornamos para a Suíça, depois de
quinze dias de descanso no Brasil. Eu tentava de todas as maneiras
seguir em frente, o que estava sendo muito difícil para mim. Principalmente quando Fabinho perguntava pelo pai. Agora o castelo permanecia na penumbra, rodeado de lembranças mil e muita saudade.
Meus dias passavam monótonos e frustrantes, apesar de ter me doado de corpo e alma à clínica. Ela crescia em proporção geométrica e
com ela minha necessidade de apoio físico e emocional. Michael estava sempre presente na vida de Fabinho e, como consequência de uma
maneira amena, querendo ou não, interferia na minha. Para mim era
confortável tê-lo por perto. De certa forma, me sentia protegida e
amparada. Mas, sua presença aguçava meu estado de espírito. Faziame sentir carente e despertava em mim uma grande necessidade de
ser amada. Por isso, eu procurava me manter sempre ocupada e longe
do alcance dos olhares de Michael.
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Eu havia compreendido que o objetivo da passagem de Pierre
em minha existência foi o de manter Fabinho e a mim com vida. Eu
agradecia todos os dias a Deus pelo privilégio de tê-lo conosco por um
tempo. Mas agora, Pierre era apenas uma lembrança agradável de
todos os dias em que passamos juntos. Era como se ele tivesse viajado
e em algum momento de minha vida, ele retornaria. Por isso eu estava
fechada a qualquer sentimento que me levasse a pensar no amor.
Ainda nos momentos de silêncio em que me encontrava sozinha em
meu quarto, eu podia ouvir suas gargalhadas preenchendo o castelo.
Sua voz forte e clara dizendo que me amava. Seus passos largos e
pesados ecoando pelo piso de mármore negro dos dormitórios. Eu
chegava a senti-lo na cama ao meu lado quando acordava altas horas
da noite, ainda sonolenta.
No castelo tudo continuava igual. Suas roupas impecáveis lotavam os armários. Suas fotografias espalhadas pela casa preenchiam
as prateleiras e aparadores. As diversas fardas do exército, com suas
medalhas no peito, que preenchiam os closets. O painel de condecorações que ocupava uma parede toda da biblioteca, sempre demonstrando sua bravura. As centenas de diplomas, emoldurados com capricho e esmero, redigidos em vários idiomas, cobriam as paredes. Seus
quepes, todos envoltos em plásticos transparentes, que preenchiam
um armário, demonstravam quanto ele era organizado. Em todo lugar
eu encontrava sinal de seu amor por mim. Parecia-me confortável ter
suas lembranças à minha volta. Era como se ele estivesse presente nos
mínimos detalhes, deixados por ele.
Um ano depois de sua morte eu ainda conseguia visualizar seu
sorriso com clareza e fazia questão de não esquecê-lo. Até o dia em
que eu estava remexendo em seus guardados e encontrei o bastão
que ele usava quando estive na floresta. Levei a mão para tocá-lo. O
bastão escorregou de cima da prateleira e caiu no piso de mármore
preto do closet. Pude visualizar o sangue escorrendo pela ponta branca de marfim do bastão. O piso da cela coberto de sangue. O som
produzido ficou por alguns segundos reverberando pelo quarto. Nesse
momento eu podia sentir as mãos de Pierre segurando meus cabelos,
obrigando-me a curvar a cabeça para trás. Ao mesmo tempo percorrendo meu corpo com suas mãos “grotescas”, me fazendo deitar na
cama de colchão de penas de pato. Sentia-me sufocada e já não con-
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seguia respirar e meu peito arfava. Flutuava indo de encontro à minha
cadeira de balanço, quando fui despertada pelos gritos de Fabinho.
Trêmula, corri até ele. Fabinho estava estendido no chão com o rosto
banhado em sangue. Pedi para a governanta avisar Michael que eu
estava levando Fabinho à clínica, porque havia sofrido um pequeno
acidente.
Quando Michael chegou em casa eu já havia retornado da clínica e Fabinho descansava recostado em meus braços. Olhando para
mim disse assustado, afagando minhas costas de modo gentil: – Foi
muito grave o ferimento, querida? – Não, foi superficial. Levou vários
pontos, mas nada preocupante. – Posso saber por que você está chorando?
– Nesse momento, a voz tão suave e aconchegante de Michael penetrou meus ouvidos e me fez ver que mais uma vez eu estava
presa ao passado. Mais uma vez, minha vida se esvaia pelos vãos dos
dedos das mãos sem que eu fizesse coisa alguma de concreto. Levantei-me e deixando Fabinho no sofá passei os braços em volta do pescoço de Michael e o abracei com força. Ele não me afastou, ao contrário, me puxou com firmeza para perto de seu peito musculoso, tão
firme que eu mal conseguia respirar e chorei convulsivamente. – Hei!
Querida, que está acontecendo? – Sussurrou ele em meu ouvido. –
Você não me parece muito bem, hoje! Há algo que eu possa fazer por
você? – Não respondi de imediato. Estava chocada demais para formular uma resposta racional. Fiquei parada em seus braços usufruindo do
som de sua respiração e de sua voz, dizendo palavras de carinho, que
acalentava meu ego. Minutos depois, mais calma, criei coragem. – Sim
Michael. Eu quero que você me ajude a tirar toda e qualquer lembrança de Pierre dessa casa. – Michael olhou fixamente para mim, franzindo a testa e sua expressão era confusa. – Por que de repente decidiu
acabar com suas lembranças? – Estou cansada de viver sempre em
função de meu passado. Hoje quero me libertar, ser uma nova mulher.
– Tudo bem! Eu penso que você deveria ter feito isso há muito mais
tempo. Mas o que provocou essa mudança repentina? – Meus olhos se
desviaram do rosto dele por alguns segundos, por que eu estava insegura, e depois de volta para ele. Percebia que minhas faces estavam
coradas por que eu sentia o calor emanando de minha pele. Tomando
Michael pela mão o conduzi até meu quarto. Ele disse em tom de brin-
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cadeira com aquele sorriso torto e único que me elevava às nuvens: –
Hei! Você esta quebrando as regras impostas, por você mesma. Por
que depois não haverá retorno. Você sabe disso, não é? – Ele me olhou nos olhos, e, de algum modo, o momento foi tão íntimo que senti
necessidade de desviar o rosto. Um Sorriso severo e frustrado delineou em seus lábios. – Oh! Desculpe-me. Não tinha intenção alguma de
pressioná-la e nem de constrangê-la. – Disse ele enquanto passava as
mãos pelos cabelos, curvando a cabeça para baixo.
Paramos junto ao closet. Disse a ele com as faces vermelhas,
ainda com os olhos úmidos de lágrimas, limpando o nariz: – Esse maldito bastão me fez mudar de ideia. – O que tem ele? – Ele é a personificação do lado negro da vida de Pierre. Com este bastão, Pierre espancava suas vítimas até a morte. Com ele, Pierre matou um soldado na
minha frente, porque ele havia tentado me seduzir. Com este símbolo
de poder ele me apavorava. Ficava o tempo todo o batendo nas mãos,
quando estava zangado comigo, em sinal de comando. Com este bastão Pierre me obrigou a... – Não consegui terminar a frase, porque
minha voz saia entrecortada. Michael me puxou para junto de si, colocou ambas as mãos em minha cintura e pousou o queixo em meus
cabelos. Sussurrou para mim, tentando controlar suas emoções:
– Não faça isso consigo mesma, Sheila, por favor! Lembre-se
que Pierre está morto e enterrado para sempre. É o que você deve
fazer com as lembranças que te magoam. As coisas que nos ferem,
que nos maltratam, devemos esquecê-las. Por que se assim não o for,
nosso coração ficará tão cheio de mágoas e más lembranças que não
haverá espaço para as coisas agradáveis. – Ele estava na expectativa
de que eu falasse ou reclamasse alguma coisa. Ficou me olhando com
o cenho franzido, o rosto perfeito a centímetros do meu. Eu disse
depois de pensar duas vezes, piscando os olhos várias vezes. – É o que
você sempre fez em relação a mim, Michael? – Ele sorriu para mim,
mas era um sorriso curto e soturno.
– Não! Eu vou...além disso, querida. Aprendi a filtrar seus atos,
seu comportamento, sua maneira de ser e sempre chegam a mim só as
coisas boas. Por isso te amo tanto. – Naquele momento, eu conseguia
enxergar o Michael que nas noites escuras de tempestades me fazia
companhia. Que passava dias ao lado de uma cama do hospital estan-
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do eu em coma, sem nunca reclamar. O Michael que se lançou numa
floresta infestada de militares para me resgatar. O Michael que havia
salvado minha vida, fazendo uma cirurgia num tato móvel, sem as
mínimas condições de procedimentos. Que soube esperar com paciência para poder participar da vida de seu próprio filho. O Michael que
se necessário fosse, daria sua própria vida pela minha. Fui despertada
de meu transe por sua voz tão acalentadora, dizendo:
– Hei! Estou ficando com medo desse olhar investigativo. Tenho a impressão que você está me dissecando. O que está se passando nessa cabecinha de gênio? – Revirei os olhos e apenas sorri para ele
e sai do quarto. Naquele momento eu estava totalmente exposta e
minha resistência emocional estava à zero. Não queria errar novamente. Eu queria Michael mais do que tudo na vida, mas dessa vez seria
com a aprovação de todos.
Era muito cedo ainda quando Michael entrou na sala onde me
encontrava tomando o café da manhã. Penso que ele tenha dormido
no quarto com Fabinho, porque eram só seis horas do dia. Sorriu para
mim, com o meu sorriso espontâneo, expondo toda sua alegria e veio
em minha direção. Pude ver naquele homem que se aproximava a
solução para meus anseios, meus problemas, para minha solidão. Eu
queria, desesperadamente, ser feliz, mas esse estado de espírito me
causava medo e apreensão. Minha alma gritava em desatino dizendo
que eu não estava preparada para tal felicidade. Por que toda vez que
eu passava por esse estágio, alguma coisa era arrancada de mim. Nesse momento eu estava frágil demais e não saberia discernir com clareza qual seria o melhor caminho a trilhar. Eu não poderia em sã consciência me expor a novos sofrimentos, porque eu poderia “voar” para o
meu refúgio e nunca mais retornar. Em plena consciência, eu sabia que
Fabinho precisava desesperadamente de mim. Michael parou junto a
mim, me segurou pelos ombros firmemente e separou os lábios como
se fosse dizer algo. Ele hesitou; com o rosto bem próximo ao meu,
seus olhos naquele momento eram suplicantes e pareciam compostos
de um líquido dourado. Com o maxilar travado, apenas mexeu levemente os lábios e seu tom de voz era triste. – Eu... – Ele respirou fundo
e baixou um pouco a cabeça para seu olhar ficar na altura do meu. –
Não sei como expressar isso adequadamente. Imagino que vá parecer
crueldade de minha parte, Sheila. Mas estive perto demais de te per-
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der para sempre por várias vezes no passado. Sei o que essa sensação
fez comigo, quase me enlouqueceu. Eu não saberia viver num mundo
sem você e não gostaria de passar por essa sensação novamente. Por
isso não vou tolerar de maneira alguma que me abandone outra vez,
querida. – Ele se estremeceu e a enxurrada de palavras parou por um
breve segundo. Depois voltou a focar meus olhos. – Preciso muito de
você em minha vida, Sheila... – Ele não tinha terminado de pronunciar
a ultima frase, quando eu disse:
– Desculpe Michael, preciso sair! Tenho uma cirurgia agendada para as sete horas.
– Nesse momento uma lágrima cintilava em meu rosto e eu
sabia que ele tinha razão. Deixei-o sozinho na sala. Ainda pude ouvi-lo
dizendo: – Você não poderá fugir eternamente de mim, Sheila. Já está
na hora de tomar uma decisão sensata para nossas vidas! Por favor,
querida. – Sussurrou ele.
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Capítulo XXIV
Com os últimos acontecimentos em que Michael deixava visível sua necessidade de se aproximar mais de mim, procurei me afastar
dele. Ele vinha praticamente todos os dias em casa, sempre mais ou
menos no mesmo horário. Eu procurava estar no trabalho, preferia
não encontrá-lo. Na fazenda havia novidades. Ela estava produzindo
os mais puros animais, o que a tinha lançado nos anais das melhores
reprodutoras de Manga-larga do mundo. Papai estava vivendo sua
segunda juventude. Estava totalmente apaixonado e havia nos intimado para seu casamento. Deixei a clínica nas mãos do meu assistente.
Além de ser um dos melhores profissionais da clínica era também o
diretor. Fabinho e eu voamos para o Brasil no dia vinte e cinco de novembro. Época em que na Suíça estava um inverno rigoroso, no Brasil
estava um clima de primavera. Havia flores nas mínimas plantinhas, o
que me deixava suscetível a sentimentos dos mais variados. O casamento de papai seria no dia doze de dezembro e realizado na fazenda.
A princípio fiquei bastante deprimida, porque dessa vez eu não teria
Pierre comigo. Quanto a Michael, a mais de dois meses que não nos
falávamos e eu fazia questão de me manter alheia aos seus planos
para o futuro.
Na segunda noite em que eu estava na fazenda, fiquei por horas tentando conciliar o sono, girando pela cama sem conseguir meu
objetivo primordial. Por incrível que pareça, quando não conseguimos
dormir nossas mentes ficam criativas. A minha, já havia me levado até
Luanda ao lado de James. Eu estava certa que James fora uma pessoa
fantástica para mim. Que realmente havia me amado. Alguns anos
atrás ele se casou com sua assistente, que por mais que tentasse continuava sendo apenas a assistente. O relacionamento de ambos deixava muito a desejar e dois anos depois se separaram. James ainda me
ligava pelo menos uma vez por mês, para saber como estava minha
vida. Fiquei por minutos indagando o que teria dado errado em nosso
relacionamento. Mas percebi que foi por causa de Fabinho que nosso
relacionamento havia terminado. Em seguida, fui arrastada para as
florestas africanas. Essa visita imaginária à floresta me levou ao desespero a ponto de não conseguir ficar na cama. A presença de Pierre era
tão marcante que eu podia ouvi-lo dando suas ordens aos subordina-
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dos. Sua voz sarcástica, dizendo-me: – Meus homens adorariam colocar as mãos em você. Não que eu esteja preocupado com sua segurança, mas só iria criar conflito entre os rapazes. Por isso vou mantê-la
comigo...
Deixei o quarto e fui para minha cadeira de balanço. Eram cinco horas da manhã. Deitada na cadeira, segurando o travesseiro de
penas de pato junto ao peito para aquecê-lo deixei minha mente voar.
Comecei a pensar no período em que Michael ainda era conhecido
como José. Foi numa madrugada fria que eu havia conhecido Michael.
Eram cinco horas de uma manhã fria e chuvosa. Eu estava com frio e
ele havia me levado uma xícara de leite com café e um cobertor. Foi
naquele momento que sem ver seu rosto eu já havia me apaixonado
pela sua voz. Ainda podia ouvi-lo me dizendo: – Senhorita, eu trouxe
um cobertor e uma xícara de café com leite para... – Com os olhos
fechados eu pude ouvi-lo novamente dizendo: – Senhorita eu... – Movimentei-me na cadeira tentando apagar sua voz de minha memória,
mas o ouvi novamente. – Sheila eu trouxe uma xícara de leite... – Abri
os olhos focalizando-os no espaço aberto da varanda e olhei através
do crepúsculo. Apenas uma leve claridade tomava conta do lugar.
Mesmo na penumbra notei alguém próximo a mim. Michael estava ao
lado da cadeira segurando uma xícara nas mãos. Ele sorriu para mim o
sorriso feliz, que mais transparecia pelos dourados olhos do que pelos
lábios. – Senhorita eu trouxe... – Antes que ele terminasse a frase levantei da cadeira e o abracei envolvendo seu pescoço, beijando-o
ardentemente. Tentando não se mostrar surpreso, Michael disse: –
Meu Deus, dessa vez foi bem diferente! Fiquei com medo que você
fosse me ignorar como fez da primeira vez e como tem procurado
fazer ultimamente. O que a fez mudar de opinião em relação a esse
pobre desmemoriado? Ou melhor, a esse pobre desesperado? – Abraçada ao seu pescoço, aconchegada em seu ombro atlético, disse: –
Não sei! Talvez, seja o amor que sinto por essa cadeira que me deixa
vulnerável. Sabe que estou apaixonada por ela? – Ou quem sabe, você
está amando esse cavalheiro e não quer admitir. – Amor! Mas o que é
o amor? Pode me explicar? – Eu não sei definir o que é o amor, querida. Só sei demonstrar como é o amor. Venha comigo e você terá a
mais completa aula sobre o amor, que você já teve em sua vida. – Seus
braços me envolveram, me apertando contra seu peito. Eu podia sentir plenamente seu corpo colado ao meu. Depois, sua boca estava na
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minha, e não pude lutar contra ela. Eu tinha a sensação de que cada
terminação nervosa de meu corpo naquele momento soltava faíscas.
Seus lábios pressionaram os meus e sua respiração ficou ofegante.
Michael me tomou em seus braços, como se eu fosse uma menininha
e subiu a escadaria da varanda. Coloquei meus lábios nos seus para
demonstrar que realmente eu estava determinada a aceitar sua proposta. Ele retribuiu, mas o beijo não era tão urgente quanto aos outros. Eu percebi que ele estava preocupado, porque não correspondeu
como antes. Ele estava sempre preocupado com alguma coisa em
relação a mim. Parou e me perguntou:
– Querida você está certa da decisão que estamos tomando?
Por que eu não vou deixá-la nunca mais. Não haverá retorno, Sheila,
por que não posso mais viver sem você nem um minuto.
Olhando para trás, pude ver que o dia começava a despontar.
Ao longe o horizonte já se fazia presente, com algumas nuances de
tons avermelhados e laranja. O sol, ainda num tom prateado esmaecido, derramava uma luz pálida sobre os contornos das montanhas,
transformando o quadro numa pintura rupestre. As nuvens flocosas,
como chumaços de algodão, eram levadas pela brisa da aurora que
mal despertava. O dia prometia ser belo. Os contornos das árvores já
começavam a aparecer por entre a neblina vinda do lago. Os pássaros
ainda dormitavam apinhados nos galhos das mangueiras e macieiras
que circundavam todo o pomar. O murmurejar do regato, que passava
próximo ao pomar, acalmava o ambiente. Os bezerros mantinham-se
sonolentos à espera do dia clarear na expectativa da primeira refeição.
Tudo era silêncio no momento. Eu apenas ouvia o coração de Michael
pulsando ritmadamente junto a mim. Quanto ao meu, martelava num
ritmo irregular e desarticulado, e minha respiração era apenas um
arquejo.
Olhei por cima dos ombros de Michael e meus olhos, como atraídos, pousaram sobre minha cadeira de balanço. Parecia tão solitária, tão esquecida, tão abandonada! Naquele momento tive a impressão que ela estava com ciúmes de mim. Aquela cadeira tinha sido minha ilha de proteção. Minha porta de fugas dos momentos de desespero. Através dela eu podia alcançar a outra dimensão de minha vida,
onde não existia maldade e nem dor. Embalada em seus movimentos
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eu me tornava invisível, impenetrável, inexistente. Nada poderia me
atingir. Agora, ela fora abandonada numa madrugada de verão, condenada ao esquecimento. Até seu balanço havia sido superado pelo
ritmo dos passos de Michael, me carregando em seus braços. Pude
sentir, perfeitamente, que ela havia perdido todo seu encanto de me
elevar às nuvens. Por que agora, nos braços de Michael, eu me encontrava num pedacinho do céu.
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