
 

 

 

RÉVEILLON 

 

 

Nas casas antigas sobre o monte, apenas duas tinham gente. Dois casais 

encarquilhados de velhos, a amar e a desamar a vida tão gratos pela idade quanto cansados de 

resistir. Quatro velhos remediados com seus trapos, uns porcos a engordar com cuidado e 

alguma míngua, galinhas e coelhos, muitas couves, pedras, bichos vadios a passar, um vento 

sempre demasiado frio. Andavam no monte num vagar grande, sem lonjuras nem sonhos 

maiores do que as vistas, e ver era já o regalo todo, uma maravilha. Na rua estreita de casas 

abandonadas, os dois casais eram assim distintos, o da ponta da igreja e o da ponta do 

precipício. Mas não era aquilo igreja nenhuma. Era um resto de uma capela pequena, já quase 

só um compartimento ensimesmado. Outrora era que havia gente e mais gente e tudo parecia 

ter tamanho para maior importância que até a capela tinha sempre missa e muita serventia. 

Agora, estava apenas fechada, que para proteger as estátuas era melhor ninguém andar por ali 

adentro a espiar. 

O casal da ponta do precipício tinha mais vistas e menos convicções na 

transcendência. Claro que temiam a deus, mas faziam tudo como os cristãos mais distraídos. 

De verem as vistas, parecia-lhes a imensidão da encosta, o declive tão aguçado, uma coisa 

bastante, como se bastasse para ser adorada e mais nada. E a vida era adoração. 

O casal da ponta da igreja, tão ali à porta, a tomar conta da chave e talvez com maior 

saudade do movimento, era mais de fanicos de cruzes e benza um e benza outro, qualquer 

coisa como um contínuo diálogo com o criador que, até então, resultou só em silêncio, muita 

contenção, alguma vergonha e todos os afazeres. Mas adoravam. E a vida era adoração. 

Por uma vez, quiseram os velhos da ponta do precipício que se passasse o ano na sua 

casa. Consagravam as festas a deus e sempre assim fora mas, por uma só vez, queriam que 

deus caminhasse a rua estreita, tão breve afinal, e estivesse ali, diante da profundidade da 

encosta, diante da magnitude do que era o mundo. 

Os velhos da ponta da igreja andavam às avessas faziam já duas semanas. Duas 

semanas de bico calado, a cozinharem uma zanga, muito arreliados por se pensar agora em 

mudar o que era costume. E o ano entra de qualquer maneira, pensavam, o ano há de chegar, 

que sempre depois de um vem outro e o que fica é sempre o respeito de deus. Deus fica. 



Pensavam assim, os da ponta da igreja. 

Quando se reuniram para o natal, todos mesmamente metidos em xailes, comeram a 

resmungar quase nada. Resmungavam como se tivessem perdido o conhecimento da palavra. 

Eram como pedras duras, casmurras, aos encontrões. Talvez fosse pecado passar o natal assim 

de má vontade, com coisas para dizerem que não diziam, era como estarem a mentir uns aos 

outros. 

Os da ponta do precipício é que tinham feito caminho, como de costume, para a casa 

dos da ponta da igreja, e isso estava certo, mas faltava ficarem contentes por vir a ser 

diferente na passagem do ano. Mas não ficavam contentes, as pedras casmurras, ficavam cada 

vez mais fechadas, burras dos afectos. Estavam muito burras dos afectos. 

Naqueles ermos, a festa era uma hora passada a comer e a dizer obrigado pelos 

pequenos favores de todos os dias. Obrigado pelo pão, por passar o pão, por servir a sopa, por 

ter colocado uma toalha lavada sobre a mesa. Obrigado por haver um banco para sentar. 

Obrigado pela água fresca, mas também pelo precioso vinho que ainda arranjavam modo de 

fazer e deixar amadurecer como uma inteligência maior para os momentos maiores da vida. 

Nos dias normais, não tinham educações desnecessárias. Falavam-se com os bons-dias 

e as boas-tardes mas, depois, não perdiam tempo. Eram como família para ali atirada, uns aos 

outros, estavam atirados uns aos outros e tinham de se ajudar e suportar. Não era escolha 

nenhuma, era um destino, e amainavam perante tudo que era do destino por ser a vontade de 

deus. 

O velho da ponta do precipício disse, subitamente, que faziam gosto que a festa do 

ano pudesse ser lá em casa. Iam engalanar a sala como se fosse de arraial. Vamos pôr a casa 

bonita como há muito não pomos. É para alegrar as paredes, que até as paredes hão de pensar 

em alguma coisa, depois de tantos anos a olhar para o mesmo lugar. Achavam que as casas 

haviam de ganhar inteligência por passarem tanto tempo escutando gente, vendo como a 

gente diz e faz. 

A velha da ponta do precipício sorria, dizia que sim, para concordar com o marido, e 

esperava que o casal amigo sorrisse também. Queria muito vê-los sorrir, como finalmente 

contentes por entenderem uma vontade tão simples. 

Os da ponta da igreja não encaravam. Custava-lhes pensar naquilo. Um disparate, ir 

para a casa do precipício, onde nem se podia vigiar a igreja, onde nem se estava dentro da 

aldeia. Aquela casa era já na viragem da paisagem. Era uma casa como a ir-se embora. Que 

disparate. Para ver os paninhos coloridos, os copos com flores pintadas, os pratos guardados 

de outros requintes e já todos estalados. Engalanar uma casa como se fosse tempo para essas 

coisas. Essas manias eram de quem não tinha o que fazer e resultavam sempre num 



desperdício. 

Para engalanar estavam as maneiras, a educação, isso era coisa de ter arrumo e mais 

cuidado. Mas as casas não, elas só precisavam de estar limpas. A dignidade é que limpa tudo e 

faz bonito. O velho da ponta da igreja, irritado, disse: a dignidade é que limpa tudo e faz 

bonito. Os velhos da ponta do precipício, ofendidos, levantaram-se e saíram. Nunca por ali 

existira um natal tão triste. 

Deus havia de estar surpreso com o modo como os poucos velhos daquela aldeia se 

estavam a desentender. De qualquer forma, surpreso ou não, manteve o silêncio. Não choveu, 

não acelerou o vento, não mudou nada. Nas janelas a deitar sobre o precipício a escuridão 

fazia a noite mais calma. Era uma ausência, como se tudo fosse também um precipício, ou 

como se tudo fosse nada. Havia apenas a casa e o casal. Havia a pouca luz, até que se 

deitaram, entreolharam, quase sorriram, apagaram a luz, viraram nada, sossegados. No sonho, 

a velha ia jurar que, entretanto, deus choveu. 

Estava tudo molhado na manhã cedo. Passava um fio de água que escorria pelos 

cantos da rua, encanado pelo escavado na pedra. Era sempre assim nas chuvas. O inclinado da 

aldeia escorria a água que vinha mais de cima e era uma água boa, cristalina, que ia caminho 

fora rápida e esperta como um gato longo, translúcido. 

À revelia de qualquer confirmação, o casal da ponta do precipício começou a pôr a 

casa de festa. Era muito bom que tivesse chovido. Estavam os terraços lavados, a pequena 

varanda, a soleira da porta onde o cão se deitava a largar pulgas. O velho e a velha já viravam 

as jarras para a frente, mediam o lugar delas sobre os móveis, enchiam-nas com pequenos 

arranjos de raminhos de pinheiro e pinhas que abriam no lume. Espanaram o pó. Remendaram 

uma cortina. Puseram sobre o parapeito da janela principal uma fotografia da igreja nos 

tempos antigos. Quando alguém pensasse no que ia lá fora, veria a igreja na sua melhor 

multidão e pensaria que está ali. Tudo ali, como se, através das pessoas, todos os lugares do 

mundo estivessem juntos. 

Depois puseram botas ao caminho da casa da ponta da igreja. Foram dar os bons-dias 

e ver como ia o depois do natal. Não haveria de ir nada de diferente, que ali não havia 

diferença para muita coisa. O tempo estava igual havia tanto que nem a memória sabia como 

pensar nisso. Não se pensava. Por isso era que lembrar de algo ia para longe, para tantos anos 

antes que parecia mais fácil saber da infância do que do mês anterior. 

E o casal de velhos chegou ao pé do outro casal de velhos e disse bons-dias, e ficaram 

assim dois a olhar para os outros dois que puseram os olhos no chão como se estivessem 

muito ocupados. Fizeram de muito ocupados e fungaram outra vez, ainda pedras e burros, e 

não queriam conversa. E o casal de velhos que olhava insistiu nos bons-dias e depois 



começaram a dizer que tinha chovido e que, como dormiram sossegados, não o perceberam 

durante a noite, mas que estava frio e um sol bonito ao mesmo tempo e isso dava sinal de 

muita boa disposição para aquele tempo ainda de natal. 

Os velhos da ponta da igreja diziam: pois é, pois é. E não queriam dizer mais nada. 

Atabalhoados com o não fazerem nada e inventarem que faziam muito, acabaram por se 

desculpar com coisa nenhuma e entraram. Os velhos da ponta do precipício espantaram-se 

verdadeiramente. Mal podiam acreditar na má vontade. Estavam de má vontade mais do que 

era de esperar. 

A água acabando de passar, como o gato longo que finalmente terminasse, e eles 

voltando a descer para a ponta do precipício. Iam atrás do gato que, jovem, corria muito mais 

veloz. Pensavam naquilo ou em nada, não sabiam o que pensar. Era muito estranho que assim 

reagissem os amigos, era tão estranho que permitissem nenhuma compaixão numa altura tão 

especial do ano. A velha disse ao seu velho que aquilo não se ia resolver. O velho respondeu 

que ia. Ia, sim. Pararam diante de casa, chamaram o cão que se pusera na soleira outra vez. 

Estava um sol tão bom que apetecia ficar fora de telhas por um bocado. Foram pôr-se de 

recreio no rebordo do muro. Encostaram-se, quase sentados, no muro muito baixo e atiraram 

um pau ao cão. O cão era já muito gordo e talvez também velho. Corria sem pressas. Parava 

muito. Talvez já tivesse entendido que aquela brincadeira não levava a lugar nenhum. Era 

sempre a mesma coisa.  

Para o casal, no entanto, algo não era o de sempre. Foi a primeira vez numa vida 

inteira em que, ao mesmo tempo, sentiram como se o mundo debaixo da aldeia se levantasse 

e tudo inclinasse mais ainda para a boca da queda. Sentiram, sentido como se fosse algo da 

força de um terramoto ou mão de deus, que o mundo sob os seus pés se inclinou e os seus 

corpos se puseram a travar com medo de tombarem pelo caminho e depois encosta abaixo até 

à profundeza do riacho. Assustados, os velhos chamaram o cão, não fosse o cão rebolar e 

morrer. Seguraram-se um ao outro, e seguraram o cão. Assim estiveram, enquanto assim se 

sentiram, assim estiveram. Unidos.  

 

São quatro da tarde, eles ainda jovens, de pais vivos, de mães vivas e submissas. Se 

alguém olhasse de cima então, quando as nuvens abrem espaço suficiente para o olho de um 

deus, veria a linha reta do vilarejo de casas geminadas que, descendo levemente em direção 

oeste, desaparece num tanto de colinas bem verdes. E depois a capela. E atrás o cemitério, 

emaranhado de túmulos meio tortos das famílias que já se foram inteiras, ou mausoléus tão 

sólidos quanto a casa recém-feita na ponta do precipício. Todos nesse vilarejo, pontinhos que 

traçam trajetórias engraçadas, para arrumar a gravata, para evitar que a poeira alcance a barra 



da saia, para dizer uma maldade ao pé do ouvido, para alcançar um galho, e quebrá-lo, e 

brincar com ele por uma parte do caminho, todos nesse vilarejo estão vestidos de preto. Um 

homem está morto. Mas ninguém sabe quem é, nem de onde veio. 

Talvez Ana Maria. Ela saiu correndo mais cedo, para o lado oposto ao que devia ter 

saído. O sino tocou, as famílias se apressaram, encontraram-se diante das casas, eles tinham 

coisas sujas para dizer, um montão de coisas sujas, algumas tinham a ver com o morto, outras 

eram velhas de cinco ou vinte anos. Andavam lado a lado e não disseram nada, porque havia 

um olho lá em cima, espiando. Ou: porque havia a ideia de que havia um olho.  

Onde Ana Maria podia ter ido?  

No galpão onde dormiam as duas vacas, as duas éguas e o burro, foi no galpão que o 

pai colocou o estranho para passar a noite, e ninguém nunca tinha visto aquele rosto antes de 

ele surgir na beira da estrada. Disse que ia em direção ao mar, mas o mar ficava longe. "Tenho 

tempo." Não era, porém, do tipo com um parafuso a menos. Uns vinte e poucos anos, fez 

caretas para as crianças, falou de assuntos sérios com os homens, declamou poemas para as 

mulheres. Longe de ser um andarilho barbudo, não fedia, não deu explicações próprias para o 

funcionamento do mundo, a roupa era boa, se havia um defeito era o de parecer vaidoso 

demais. Quase não suava. Alguns decidiram dormir de olhos abertos. E o homem deitou no 

feno, com os dedos entrelaçados por baixo da cabeça, e ficou olhando para os olhos pretos da 

vaca, duas bolitas enormes que continham todo o vazio do universo. Queria mesmo chegar ao 

mar. 

Enquanto passavam todos pela porta estreita da capela, Ana Maria estava na ponta do 

precipício. As paredes da casa nova pareciam inclinadas para o nada agora, como se a casa 

toda estivesse indecisa. A mãe havia plantado umas flores miúdas em volta. Regá-las já seria 

um movimento arriscado no futuro. O que Políbio ia achar disso? 

O último banco da capela foi ocupado por um velho viúvo, que farejava a nuca dos 

outros para então arriscar umas maldades, tinha visto movimento à noite no celeiro, além do 

estranho, mais gente, na lua cheia a gente vê o que não quer. Alguns respondiam: shhh, o 

padre. Outros respondiam: conte mais. Políbio estava em algum lugar por ali, sem ouvir, mas 

rangendo os dentes. Deus garantia a comédia, sempre. 

Há algum tempo Ana Maria vivia inquieta. Uma revista fora o estopim. Essas que 

faziam crescer pelos nas mãos dos moleques, e que portanto em Ana Maria não deviam causar 

grande coisa dentre os castigos listados pelo homem. Fotos de mulheres mascaradas, um 

pouco cheinhas, inclinadas sobre mesas de jantar, no batente de uma porta, outra acariciando 

um corvo, todas quase nuas ou nuas de fato. Alguém deixou a revista no meio do mato porque 

temia que um raio caísse na sua cabeça. Um raio podia rachar a cabeça ao meio se a cabeça 



estivesse ocupada com as coisas imundas desta vida. Ana Maria catou a revista e a olhava 

sempre que possível. Ficou meses esperando, e o raio não caiu. 

E então ela ia se casar com Políbio, os pais mandaram construir a casa. Pensou se isso 

não seria o raio metido em algum disfarce, disfarce de homem bom, disfarce de casa 

confortável. Já tinha chorado o que tinha para chorar mas havia sempre mais, de modo que 

não era exatamente uma surpresa o que acontecera na noite anterior. Ana Maria então entrou 

na casa, e a falta de familiaridade com tudo aquilo, mais o cheiro de cimento, deixaram suas 

pernas meio bambas. Soltou os cabelos, o que tornava mais trágico o movimento de ir até a 

janela à beira do precipício, isto é, se alguém estivesse olhando lá do alto, que se por ventura 

houvesse alguém não haveria de se preocupar com telhados, ultrapassavam-se os telhados, e 

a carne, e via-se a alma mesmo. 

Se pudesse posar, seria a mulher mais desejável da revista. 

Mas o Políbio só tinha visto suas canelas. 

Na ponta da igreja, soou o primeiro acorde do órgão. Percorreu a rua, entrando pelas 

janelas que as famílias tinham deixado abertas, casas entregues às moscas, altares com velas 

queimando para o estranho, a leve subida em direção ao leste até que encostasse nos cabelos 

soltos e despudorados de Ana Maria. Políbio se ajeitou no banco. Ana Maria parada na janela, 

o vento era uma bofetada. Antes de ontem, ela nunca tinha encontrado aquele tipo de 

homem. E, antes de hoje cedo, nunca tinha visto um homem morto. Jovem e morto. Não era 

perfeitamente explicável o que tinha acontecido, mas muitas coisas não se explicavam, como 

raios que caem exatamente na cabeça de alguém, com todo o espaço de campo que há em 

volta, e exatamente na cabeça de quem esteve lendo revistas escondidinho e de calças 

arriadas por tardes e tardes de calor sufocante, um moleque num outro vilarejo, todos 

contavam. Preferiu não ver o estranho no caixão. Não o imaginava com as mãos sobre o peito, 

mas com elas atrás da cabeça, que era a pose de quem tinha tempo de sobra para chegar ao 

mar. Encarando por vários minutos os olhos da vaca. Ana Maria sentou no chão, e o cheiro de 

recém-feito era mais forte ali. Ela teria ido ao mar, mas havia essa casa quase pronta, ninguém 

nunca tinha dito que podia existir uma saída entre a igreja e o precipício. Que não a igreja, que 

não o precipício. E Ana Maria nem tinha certeza de ter escolhido. 

O órgão cessou e promoveu um silêncio repentino na capela, de modo que alguns 

foram pegos no ato de cochichar. Em tom de reprimenda, o padre elevou a voz. Havia um 

cupim alado que ia se arrastando no encosto de um dos bancos, eles também eram chamados 

de siriris, ou aleluias, ganhavam asas para procurar um parceiro e fundar uma nova colônia, 

chegando a um novo local as asas eram então forçadas contra a superfície e expulsas do corpo 

porque já não tinham serventia, bastava rastejarem atrás de um outro, com sorte copularem, 



com mais sorte fundarem uma nova colônia, mas o mais provável mesmo é que morressem 

sem ter cumprido nenhuma parte da missão. 

No entanto, os bancos da igreja estavam entranhados de caminhos e passagens e 

esquinas de farra e pequenos estômagos de cupins digerindo madeira. Séculos de sorte e azar. 

O velho viúvo esmagou o cupim alado, depois limpou a mão nas calças. Disse para a 

senhora à sua esquerda: "Eu vi mulher que entrou no celeiro e demorou a sair." 

Ela respondeu baixinho. 

"A verdade é que o senhor não vê muito bem." 

"Como?" 

"A sua visão. Está comprometida." 

O velho balançou a cabeça. Não só via, como farejava problema a léguas de distância, 

e o cheiro era de carne podre. 

"Também vi homem entrar no celeiro, a senhora sabe?" 

"Foi morte natural." 

Na casa inacabada do precipício, Ana Maria escutou passos. Raspavam o chão, 

esmagando as sobras de cimento, um barulho agudo e desagradável. Podia ser o pai, e por isso 

achou melhor ficar sentada ali. No caso de ser Políbio, bastava inventar qualquer coisa, 

levantar, correr com entusiasmo na sua direção. 

Pedro? 

Usava um colete preto que não era mau. A peça de roupa parecia ter agido como uma 

espécie de corretor de postura, de forma a torná-lo mais seguro, um tanto correto, quase 

bonito. Ana Maria se levantou, passou as mãos na saia. 

"Você não está na cerimônia", ele disse. 

"Nem você." 

Ele riu, tenso. Caminhou pela peça vazia. 

"Vai ficar bonito aqui. Mas é tão longe do vilarejo." 

"Eu prefiro assim." 

"Você não é de falar muito, é? Ou ao menos com o Políbio." 

"Eu falo quando tenho vontade de falar." 

"Ontem deve ter tido. Você e o estranho." 

Ana Maria queria ter estraçalhado Pedro com as unhas, mas não se mexeu. Então 

houve o que depois todos esqueceram por teimosia: Pedro chegou perto dela, ela recuou 

tanto que se viu presa no ângulo do quarto que ainda não era quarto, as mãos de Pedro 

subiram pela blusa, levantaram a saia, Ana Maria pensava nas fotos da revista, mas também 

em algo mais gosmento, uma ferida aberta, larvas, a revista, um tronco podre de árvore, o 



estranho, a revista, a maçã quando já não é boa nem para uma única mordida. 

Ela chorou, de cócoras e cabelos úmidos na cara, uma posição igualmente trágica, e a 

tristeza não era tanto pelo que acabara de acontecer, mas pelo que não tinha acontecido na 

outra noite, enquanto que Pedro estava diante da janela, os olhos fixos no precipício, 

pensando em se casar com a primeira que lhe provasse que era virgem. Nunca mais ia entrar 

naquela casa. 

Dentre os quatro homens que carregaram o caixão do desconhecido, um deles era o 

pai de Ana Maria, outro Políbio. Dentre as mulheres que, emocionadas, jogaram um punhado 

de terra no buraco de sete palmos, a primeira foi a mãe de Ana Maria. Também chorava. O 

velho viúvo colocou a mão em seu ombro, tentando consolá-la, lembrando talvez uma paixão 

de juventude, enquanto o padre dizia as últimas palavras e todos já pensavam em ir embora. 

Sobre as nuvens, o olho já não via mais nada. 

 

Choveu um mês inteiro, deixando escorregadios os caminhos da serra por onde Pedro 

se deslocava com sua tropa de burros, cinco animais ao todo, abastecendo as aldeias de 

farinha, carne defumada, peixe, azeite e até mesmo vinho, quando a safra de alguns não 

bastava para o ano. Vendia e trocava, aceitando qualquer negócio, desde que garantisse o 

lucro da viagem. Nunca tinha dia certo de volta, tomando desvios, encompridando itinerários, 

indo aonde sabia existir alguém disposto a comprar e a vender. Recebia encomendas, o tecido 

preto que cobrisse a viuvez da mulher ainda jovem, as rendas de um timão de batizado, certo 

jarro de estanho para o altar da igreja, um ruge que avivasse as cores do rosto num dia de 

festa, miçangas, brincos, diademas vistosos para os cabelos. Pedidos sussurrados ou escritos 

com letras toscas em folhas de papel, garatujas inúteis que ele não sabia decifrar, dependendo 

da leitura dos vendedores que despachavam as encomendas. Disfarçava a cegueira do 

analfabetismo na conversa comprida, uma lábia sedutora de homem curtido em lugarejos de 

uma só rua, comércio miúdo, mesas de estalagem. Beirava os trinta anos, mas nunca se 

decidia a casar, saciando-se nas casas de portas e janelas fáceis, onde entrava sem pedir 

licença. 

Convencido de que seu lugar era mesmo a estrada, a sombra das árvores, as palhas de 

um celeiro e o amor apressado das fêmeas alheias, tocava os dias. Melhor desse jeito, menos 

trabalhoso, resmungava aos companheiros burros. Daria outro preço aos aconchegos de uma 

casa, quando na velhice sentisse a falta de um escalda-pés ou um chá antes de dormir. Preço 

bem maior se desejasse escutar um boa-noite com a luz apagada e perceber alguém atento à 

narração do pesadelo que o assombrou e fez lembrar a morte. Vara o escuro pensando nessas 

coisas, enquanto a chuva cai sem promessa de parar algum dia, encharcando os ossos. Os 



cadarços das botas se rompem e os pés brancos enregelam até ficarem roxos. Exausto, sonha 

que uma porta se abre, dando entrada a uma sala onde reconhece objetos, há anos no mesmo 

lugar, cobrindo-se de mofo e pó, ali desde sempre como a velha cadeira em que poderia sentar 

junto ao lume e aquecer-se. Porém, o que sopra da lareira imaginária são lufadas de vento frio, 

a fumaça da lenha queimando não passa de neblina espessa e o estofado da cadeira, chão 

coberto de lama. Mal consegue enxergar o pedaço de chouriço que leva à boca, nem o pão 

molhado pela chuva. 

Pedro atribui à festa de ano-novo, na casa da ponta do precipício, as lembranças que o 

invadem sem obediência à escolha. Cansou de buracos à sua frente durante as viagens, 

abismos que poderiam tragá-lo num cochilo. O vazio convida ao salto, basta mirar lá embaixo e 

ceder ao impulso que todos guardam dentro de si. É por temor ao desconhecido que se recusa 

a pensar na festa, num lugar fora da sombra a que se recolheu? Mesmo tendo lacrado certa 

lembrança ruim num pote de barro, sem remexê-la nos anos em que o rosto se cobriu de 

rugas, Pedro não esqueceu o juramento de que nunca mais entraria na casa por onde se 

esgueirou como um ladrão afoito, em busca do prazer que fora concedido ao estranho. 

Um simples convite desperta as intrigas que já se calaram, reacende na lembrança dois 

olhos brilhando de rancor. A fotografia de revista poderia ser a de Ana Maria acocorada no 

chão, Pedro recompondo as vestes, o caminhar nada inocente de Políbio, descendo a encosta 

após haver enterrado o estranho. E nos anos pela frente, até que a velhice fosse uma paralisia, 

nenhuma conversa sobre os selos da virgindade, nem menção aos desejos de transpor o mar, 

apenas falas curtas sobre quase nada, provando que é possível resguardar os segredos, 

enterrá-los como aos mortos. Finalmente chega o dia em que eles se cansam da inércia, se 

remexem na cova e espantam os vivos. 

Mesmo quando caminharam juntos, subindo e descendo encostas, tocando os burros 

aos gritos, dormindo quase abraçados de tão próximos, nos telheiros onde se abrigavam do 

frio e da chuva, mesmo assim, Pedro e Políbio não falaram de outra coisa que não fosse o 

preço alto do vinho, a safra de azeite, o sabor de umas broas de milho com assado de porco, 

que apreciaram em certo albergue. Os antigos garantem que os defuntos comem a terra do 

chão. Melhor para os vivos se não os pranteiam nem acendem velas nos seus túmulos, 

preenchendo o tempo de outras maneiras. Podem rir e se ocupar com os enxovais de um 

casamento, coisinhas simples para quem se habituou às poucas necessidades. Não era serviço 

de Ana Maria sair na companhia de homens, subindo e descendo serras, comprando os 

apetrechos da casa pintada de cal virgem branca, o sinal da pureza virgem que Pedro não 

desfrutou. Bela e estranha morada na ponta de um precipício, lugar onde Satanás tenta Jesus 

desde séculos, segundo as falas do padre. 



Ia Políbio sozinho, ou melhor, acompanhando a viagem de Pedro. A lista de compras e 

muitas recomendações na cabeça, cédulas guardadas em esconderijos na roupa. Dentro de um 

mês justo, casaria. E os mesmos sinos das bodas seriam escutados por anos a fio, lá onde a 

casa se abeira do precipício, tocando horas e datas, até os anos se gastarem, os velhos 

morrerem de velhos, os jovens buscarem outros rumos e o próprio campanário ruir. 

Antes que essas coisas acontecessem e só restassem quatro velhos e seus temores de 

uma festa, Pedro percorreu a rua do vilarejo com os animais estropiados, parou em frente à 

casa da ponta da igreja e, sem bater palmas nem gritar ô de casa, entrou de sala adentro. O 

cenário mudara bastante desde sua última partida, há quase três meses. Naquele mesmo 

cômodo recebera a encomenda de linhas, fitas e botões, da viúva costureira, e vinha 

entregá-la. No lugar de móveis capengas encontra uns bancos toscos, uma mesinha repleta de 

livros e cadernos, como se ali funcionasse uma escola. Funcionava. Elvira, a filha da viúva, que 

todos juravam nunca mais voltaria àquele lugar onde o diabo perdera o rumo, voltara. Sem 

planos melhores para os anos que gastou em estudos, morando numa cidade longe com uma 

tia velha também viúva, Elvira decidiu ensinar as crianças a ler. 

Acontece o primeiro milagre da conversão de Pedro. Ele, que uma vez ou outra se 

vestia decente em colete preto, parecendo bonito embora fosse o mesmo homem rude 

acostumado a conviver com os burros, sente o peso das botas, da lama que suja o piso, do 

corpo sem sinuosidade para mover-se entre as carteiras. Os olhos se enchem de lágrimas 

quando avistam os livros descansando sobre a mesa. As mãos folheiam algumas páginas e 

surge o desejo de conhecer os mistérios que se guardam ali. Sem trato com as mulheres além 

do que ganha a força, ou recitando umas cantadas sujas, ele jura casar-se com a dona dos 

livros, a criatura que decifra os enigmas de todas aquelas letras, nem que para alcançar o 

intento precise vender a alma a Satanás ou tornar-se o mais devoto servo de Deus. Selando o 

juramento, o sino toca no campanário ao lado, na verdade chama para a missa, porém o rapaz 

interpreta como um sim à promessa. Ajoelha-se diante da mesa e nessa posição a mãe e a filha 

o encontram. 

— Pedro! O que está fazendo? 

— Me ajoelhei quando ouvi o sino. 

— Minha filha voltou. Lembra dela? 

— Ela foi embora pequena. 

Entrega os aviamentos, recebe o dinheiro sem graça, mira os olhos de Elvira e acha 

neles o que nunca viu nas outras mulheres. Conhece o enredo da família, a vida das pessoas é 

um legado comum aos moradores da aldeia. Quando o homem da casa morreu, o ganho com 

as costuras não foi suficiente para alimentar duas bocas. Elvira deixou a mãe sozinha, a casa 



onde primeiro viu a luz do sol, a promessa de um casamento com Políbio. Não voltou para 

exigir o que lhe fora prometido. Veio amparar a mãe e reavivar no coração a lembrança do 

sino, que aos poucos se calava. 

— Ainda são os mesmos burros? — pergunta. 

— Alguns morreram. 

— Escutava os guizos e corria pra janela. 

— E por que não correu, agora? 

— Não sou mais menina. 

Pedro estranhou que ela deixasse de amar as coisas, apenas porque crescera. Pediu 

licença e partiu de cabeça baixa. 

O segundo milagre aconteceu tempos depois, quando a aldeia se esvaziara de boa 

parte dos moradores, o padre vinha somente para a extrema-unção, as paredes da igreja 

ameaçavam ruir. Mal se ouvia as vozes das crianças, na rua e na escola. Na falta de ocupação, 

Elvira costurava vestidos para as freguesas da mãe, que nunca se conformaram com a perda da 

modista. Sobrava a janela, de onde espreitava o marido, anunciado pelos guizos dos burros e a 

poeira que subia dos cascos. Pedro também vigiava de longe, como se fosse enxergar a 

meninazinha prometida a outro, a trança dos cabelos presa por um laço de fitas, cabelos e fitas 

despencando na moldura da janela. Fazia a conta dos dias gastos longe da esposa, um 

desperdício de enlevos, sussurros e afagos. Não podia carregar a casa nas costas, nem viver 

sem as viagens. 

A porta e a janela da única casa que interessava a Pedro estavam fechadas, sem 

ninguém a esperá-lo, na tarde em que ele gritou com seus burros, desejando que ouvidos mais 

inteligentes o ouvissem. Era a primeira vez que acontecia essa ausência e Pedro temeu o pior. 

Sem ligar para os animais e as cargas, cuidando em não fazer barulho, ele adentrou pela casa, 

à procura da mulher. Estirada na cama, com apenas uma vela a clarear o quarto, Elvira se ardia 

em febre, amarela como se fosse morrer. Há dias não comia, nem bebia, sob os cuidados de 

ninguém. E assim ficou por mais tempo, sumindo, sumindo, parecendo que iria de vez, como 

os moradores da aldeia, deixando apenas o silêncio e o vazio. 

Pedro nunca soube rezar, até a hora em que levantou os olhos à imagem do Coração 

de Jesus, pendurada no quarto onde ele e Elvira se amavam e dormiam. Também não sabia 

pedir, mas implorou àquele Deus de coração ardendo em chama e coroado de espinhos, que 

não levasse a mulher de sua vida. Se, por capricho, Ele tivesse de levar alguém, se oferecia em 

troca. Jurou livrar os burros das cangalhas, soltá-los no pasto e nunca mais sair da aldeia. 

Passou a noite falando coisas ternas, cantando o que imaginava fosse apropriado e por fim 

adormeceu de cansaço. Acordou com Elvira lhe oferecendo uma tigela de caldo. Com medo de 



vingança e agiotagem divina, pagou a promessa e não quis mais deixar a casa. 

O terceiro milagre seria... 

 

— Chega de cismar em milagres, homem. Milagre bastante é estarmos nós ainda sobre 

a terra, não entendes? 

Elvira estava cheia das ladainhas do marido. Agora o velho dera em enumerar milagres 

como quem faz contas de mercearia; tornara-se tão beato que Elvira sentia um rasto de 

incenso quando se aproximava dele. Na cama, a beatice esfumava-se-lhe num instante — 

valia-lhe isso. Mas tinha saudades do cheiro a tabaco e vinho carrascão que se desprendia de 

Pedro quando o conhecera — um cheiro másculo que lhe excitava aquela parte da alma que 

caminha mais encostada à pele. Elvira duvidava que houvesse outra: uma alma desligada dos 

apetites carnais, flutuando pela tralha interior de cada um como um anjo cumpridor e 

controleiro. A alma é uma coisa suja de sangue e memórias, uma coisa que a idade torna cada 

vez mais pesada, como o estômago ou as.pernas. Tomara afeição a Pedro por lhe parecer mais 

livre do que todos ali da aldeia, quando ainda havia aldeia e ela voltara da cidade, 

desenganada. O grande predador local deixara-se conquistar por ela, que se considerava uma 

artista falhada da sedução.  

— Estuda, menina, estuda bastante para arranjares um bom casamento — nunca 

esquecera estas palavras da mãe, tremidas, no abraço em que a despachara para casa da tia, lá 

longe, na cidade. Ganhara amor aos estudos, aos livros onde os sonhos adquiriam a espessura 

dos corpos e depois a um Miguel que estudara música e tocava violino numa orquestra. 

Entregara-se-lhe tanto que empreendera em escrever versos e ficara quase bonita, com os 

olhos acesos e a pele macia como se tivesse sido criada entre cremes e sedas. Aprendera a 

sublinhar a negro os olhos para o puxar para dentro do incêndio da sua paixão. Ele dizia-lhe 

que encontrara nela a sua alma gémea, e Elvira caíra nessa fé. Porém, na véspera da passagem 

de ano, confessara-lhe que não podia festejar com ela porque já era casado e tinha um filho. 

Elvira estava nua e transpirada nos braços dele, numa casa que pensava dele e afinal era 

emprestada por um amigo. Enquanto procurava a roupa, de cócoras, no chão, jurou que nunca 

mais passaria por uma humilhação semelhante. Deambulou até ao nascer do sol pelas ruas 

desertas da cidade, embriagando-se de prédios e progressos inacessíveis, e regressou à aldeia 

nesse mesmo dia.  

O amor não lhe passou tão depressa quanto a fúria: agarrava-se àquela melodia da 

alma gémea que lhe dedilhava o sexo como uma orquestra fantasma. Serviu-se do prazer que 

Miguel lhe revelara para a alfabetização erótica de Pedro, que era nula. Pedro casara com 

Elvira em estado de virgindade quanto ao desejo feminino: nunca sequer lhe ocorrera que tal 



matéria existisse, menos ainda que pudesse ampliar de um modo tão concreto as delícias do 

sexo. A princípio assustou-se: perguntava a si mesmo como podia ter uma só mulher a 

capacidade de lhe apresentar tão variadas versões do paraíso. Mal lhe virava as costas 

desatava a sofrer e tinha ganas de a amaldiçoar por esse feitiço. Todas as outras lhe pareciam 

de repente esboços imperfeitos de Elvira, a ponto de perder a vontade de as subjugar. Olhava 

para a vizinha Ana Maria e, mais do que vergonha do acto praticado, tinha medo de que um 

dia ela o confidenciasse a Elvira. Apavorava-o que o abandonasse, não concebia a existência 

sem os dedos letrados da mulher. Feito de loucura este pensamento; Elvira não se atreveria a 

enciumar-se por casos do passado — não chegara ela a namoriscar Políbio? Mas o coração é 

pouco dado a lógicas. Acresce que Pedro se habituara a racionar o pensamento na mesma 

medida em que gastava o corpo. O deslumbramento por Elvira virara-o do avesso, e levaria a 

vida inteira a acostumar-se, sem sossego, a essa revolução. Por isso não queria mesmo pôr os 

pés na casa do precipício: temia que Elvira farejasse o triste pecado que ali cometera. Da 

intuição de Políbio não havia que cuidar porque nunca chegara a nascer. Homem que é 

homem não desconfia do amigo, nem encosta o nariz no peito do outro à procura de briga. 

Elvira sorria diante do resmonear de Pedro contra a casa do precipício. Estava certa de 

que havia uma história mal resolvida entre ele e Ana Maria — via-se-lhes nos olhos, a um e a 

outro. Uma história que os embaraçava; nunca passavam dos bons-dias, mal trocavam 

palavras. Preferia não fazer perguntas; evitaria assim que lhas fizessem, porque as perguntas 

são contagiosas. Parecia-lhe infantil a superstição de que a passagem de ano naquela casa 

funcionaria como um desafio a deus e aos milagres que dele haviam recebido. Para ela todas 

as passagens de ano eram tristes. Tentara apagar a recordação do fim do seu namoro com 

Miguel procurando-o, uma vez que ele viera tocar na cidade próxima. Dessa noite de suposta 

redenção resultara uma gravidez muito mal desfeita, que a conduzira às portas da morte. 

Elvira sabia que a sua sobrevivência se devia à pureza da raiva e não à ternura oratória de 

Pedro. Decidira, simplesmente, que não podia permitir que um homem que nunca lhe dera 

nada a matasse. 

Ao longo dos anos reformulou esta apreciação; devia a Miguel o conhecimento do 

prazer, a consciência das possibilidades do seu corpo de mulher. Em algumas ocasiões lograra 

mesmo encontrar Miguel no corpo de Pedro: para isso serviam os livros e a imaginação que 

através deles se desenvolvia. No dia a dia, enervava-a a distância insuperável entre um e 

outro; peguilhava com Pedro por insignificâncias, invejosa do excesso de felicidade do marido. 

Pedro aceitava com bonomia esses saltos de humor, isolado no aquário luminoso da sua 

própria paixão. Alquebrado pela velhice, continuava a desejá-la, e os limites do corpo 

ateavam-lhe a criatividade. Amava cada uma das pregas e rugas do corpo da mulher, 



percorria-lhe com dedos vagarosos cada curva e recanto, lavava-a com a língua até a deixar 

brilhante como uma pedra preciosa. Quando finalmente entrava nela sentia-se um jovem com 

asas, um anjo lúbrico em êxtase celestial. Uma boa passagem de ano seria essa: meter-se 

dentro da sua casa, a mulher amada. Era culpa sua que os outros velhos precisassem de 

companhia? Era culpa sua que o milagre do amor não lhes tivesse batido à porta? Tudo o que 

lhe fazia falta estava ali. Ao contrário dos velhos do precipício, que se lamuriavam por não 

terem tido filhos nem disporem agora de netos que lhes alegrassem as festas, Pedro 

alegrava-se por não ter que dividir Elvira com mais ninguém. Filhos e netos eram ralações e 

despesas; na hora da decadência empacotavam a velharia em lares e escabichavam-lhe os 

haveres sem sequer aguardarem pela hora da morte. Pedro tinha uma caçadeira, não tanto 

para se defender dos ladrões, que nenhum se afoitaria a ir tão longe por tão pouco, mas para 

garantir que morreria assim que Elvira se finasse, caso deus ousasse a grosseria de a levar 

primeiro. Pedira à mulher que lhe fizesse gentileza idêntica se a morte o escolhesse antes. 

Elvira argumentara com a zanga de deus contra os que lhe roubam o poder. 

— Não te apoquentes, mulher, deus distingue os que se matam contra ele dos que se 

deixam morrer de amor. O próprio filho dele se deixou matar para nos salvar. 

Elvira pensou que dera demasiado lastro à curiosidade do marido sobre os livros. Era 

um pensamento que lhe acudia muito: para que se metera a ensinar a pensar um homem que 

passava tão bem sem isso? A vaidade não era boa conselheira, não. Pusera-lhe ideias na 

cabeça, e acabava a ter de se defender de prometer matar-se. Disse-lhe que ele baralhava 

tudo, e então o que havia de ser das galinhas, dos porcos, dos gatos e dos cães — e Pedro 

tornava que os vizinhos tomariam conta da bicharada, ele é que não podia entrar no céu sem a 

levar pela mão. 

— Falamos disso mais tarde. Nenhum de nós está para morrer hoje — era a resposta 

dela, pronta a mudar de assunto. 

Nisto ia o penúltimo dia de Dezembro adiantado, Políbio e Ana Maria polindo e 

brunindo e desempoeirando a louça melhor para a despedida do ano. Pedro veio à porta, 

olhou para o céu e anunciou trovoada. 

— Oxalá venha forte, para que nem eles cá nos apareçam com a ceia, à última da hora. 

Elvira retorquiu-lhe de dentro que não fosse mau nem agoirento, mas a frase foi 

engolida pelo estrondo do trovão. O céu desmoronou-se em água grossa açoitada pelo 

vendaval. O mundo transformou-se num animal uivante. Elvira e Pedro trancaram as portas e 

as portadas das janelas, e Pedro ajoelhou-se a rezar diante do Senhor do coração em chamas, 

enquanto Elvira se metia debaixo dos cobertores da cama, de olhos fechados para não ver os 

clarões dos raios, a pedir a Deus que não os levasse aos dois naquele dia. 



O volume dos estrondos crescia, juntando-se ao barulho da chuva nas telhas e da água 

arrastando madeiras e pedras em torno da casa. E gritos — sim, gritos de socorro, 

entrecortados pelo som arrepiante da natureza descontrolada. O casal enfiou as suas capas de 

chuva, em silêncio uníssono, e saiu para a rua. Vislumbraram um par de vultos no meio da 

névoa gerada pelo dilúvio — Políbio e Ana Maria, molhados até aos ossos, sem capas nem 

casacos, desorbitados de pavor. Políbio gaguejava: 

— A nossa casa. Uma desgraça. Acudam-nos. 

A casa fora tragada pelo precipício. Um empurrão impiedoso de deus. Só haviam tido 

tempo de correr para a rua, no instante em que sentiram que as paredes se desconjuntavam e 

o chão lhes deslizava debaixo dos pés. Parecia bruxedo, diria mais tarde Ana Maria, vestida 

com uma roupa de Elvira, com os olhos desorbitados pousados nos olhos de Pedro. Ou 

maldição. 

— E agora, o que vai ser de nós? — perguntava Ana Maria. 

— Ficam conosco — respondeu Elvira. — Temos um quarto de arrumos. E que não 

tivéssemos. Amanhamos aí um colchão e amanhã vamos à vila comprar uma cama. 

Pedro botou a canja no lume e começou a cortar pão e chouriço. Depois da janta a 

chuva amainou. Os homens foram ao celeiro e trouxeram um saco de feno com o qual 

compuseram um colchão. As mulheres começaram a avinhar as carnes e a preparar as louças 

para a noite de ano-novo. 

Nas casas antigas do monte apenas uma tem gente — a casa da ponta da igreja, onde 

moram dois casais mais velhos do que o próprio tempo, rodeados por cães, gatos, porcos, 

galinhas e coelhos. Arrufam-se, resmungam, gemem quando têm de se curvar sobre a terra e 

arrastam os pés. Não têm pressa de chegar à próxima passagem de ano. Os dias não lhes 

custam a passar; nenhum é igual ao outro. 

 


