


Ao próximo amor...
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«É impossível, diz o Orgulho

É arriscado, diz a Experiência

Não vale a pena, diz a Razão

Tentemos, murmura o Coração.»

william arthur ward
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«Pede-se aos passageiros do voo 542 com destino 

a Bombaim que se dirijam à porta de embarque 

número 7. Última chamada.»

A frase temida pelas quatro amigas. As que vão permane-

cer em Paris rodeiam febrilmente a viajante.

— Tens o passaporte, amiga?

— Sim, minha querida Simone.

— Pus amêndoas no bolso da tua mochila — murmura 

Rosalie.

— És um anjo. Assim tenho a certeza de que sobrevi-

verei, caso as assistentes de bordo se recusem a dar-nos os 

tabuleiros das refeições.

Chegaram cedo demais, beberam vários cafés, não toca-

ram nos croissants nem nos sonhos, falaram de todos os tipos 
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de irrelevâncias, depois calaram-se. E foi no exato momento 

da despedida que se lembraram de dizer milhares de coi-

sas indispensáveis. Enquanto uma recupera o fôlego, a outra 

aproveita para falar e a terceira, a quem apetece fazer chichi 

há já uma hora — agora é demasiado tarde, pois não quer 

arriscar-se a percorrer quilómetros de corredores e depois 

perder a partida —, aguarda pela sua vez. Não faltam reco-

mendações e perguntas: «Mastiga pastilha elástica durante 

a descolagem. Não nades no Ganges. Bebe só água engar- 

rafada. Traz-nos quatro saris. Cuidado com o curry verde. 

Não te metas com as vacas sagradas. Usa tampões de ouvi-

dos se houver demasiado barulho. Quantos habitantes tem a 

Índia? Há lá muitos homens que não usam cuecas? Dá notí-

cias, pelo menos para dizer que chegaste bem. E volta.»

— Por favor, lembrem-se de que tenho 47 anos, raparigas.

— Sim, mas é a primeira vez que viajas para tão longe.

Ao lado delas, surgidos do nada, um homem e uma mu- 

lher abraçam-se. No meio daquele enorme terminal a abar-

rotar, elas já só veem o casal. Vestidos de branco, cabeleiras  

misturadas, bocas unidas, soberbos, formam um único corpo  

de quatro mãos. Quatro mãos que percorrem território conhe-

cido, que se acariciam, que se agarram. Então afastam- 

-se. Dois centímetros. Sussurram. Tornam a enlaçar-se. Elas 

perguntam-se se o casal troca palavras de amor, de raiva ou 

de consolo. Se é ele que parte e ela fica ou o inverso. Se se 

separam para sempre. Se ainda não o decidiram. Elas não 

sabem.

— Já me ia esquecendo. A Rainha mandou-te isto. Quando 

te instalares num cantinho bonito, planta-as e pensa em nós.
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Carla aceita a saqueta de sementes de bambu.

— Cuidem dela.

— Claro que sim. Vá, força — diz Simone, que a beija 

uma última vez.

Giuseppina fita Carla, olhos nos olhos.

— Buon viaggio!

— Ah! Pelo menos uma que se lembrou de mo desejar. 

Grazie bella!

Rosalie abraça a aventureira.

— Não te esqueças de nós.

Elas seguem-na com o olhar o máximo de tempo possí-

vel, à semelhança de todos aqueles que acompanham um 

ente querido que parte para ficar muito tempo do outro lado 

do mundo — esperando que, entretanto, ele mude de ideias. 

O que nunca acontece. Carla volta-se, sorri e desaparece.

Simone põe-se a mexer no telemóvel. Telefona para aquela 

que ficou no 5.º andar do prédio.

— Já está. Ela já foi e levou as sementes de bambu. 

Vamos voltar para casa.

Atravessam o aeroporto de braços entrelaçados, ao ritmo 

de Giuseppina, que coxeia ligeiramente. Esqueceram-se do 

casal inseparável, não ouvem uma mulher a gritar que não 

pagará o excesso de bagagem, passam, sem ver, pelas matro-

nas afundadas nos bancos da zona de espera, pelas crianças 

agarradas aos peluches e pelos adultos colados aos tablets. 

Elas não falam entre si, mas estão unidas pelos braços e 

pelos pensamentos.

Instalam-se no banco da frente da carrinha. A parte de 

trás está cheia de mesinhas, poltronas e quadros. Mesmo que  
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não houvesse ali nada, teriam permanecido juntas no mesmo 

banco.

— Lembram-se de quando a Carla chegou…

— Trazia um carrapito e óculos vermelhos.

— E uma mala enorme.

— E não se esqueçam do Traviata, o periquito!

— Que drama!

— E o Jean-Pierre, que se exibia, todo cheio de si!

— Uma só dentada!

— O bairro inteiro ouviu o grito da Carla.

Tinham enterrado o Traviata sob as hortênsias. Naquela 

época, a Rainha ainda saía à rua. Fizera-lhe um haiku à sua 

maneira, que declamara perante o maciço.

Vai-se uma ave

O céu e as nuvens

Primavera luminosa.

Carla quisera partir imediatamente, com a sua enorme 

mala e a gaiola vazia. Rosalie fizera-lhe uma massagem 

ayurvédica na fronte e Simone fritara-lhe pastéis de maçã. 

Era a sua sobremesa preferida. Ficara quatro anos. Então, 

há um mês, anunciara-lhes que ia para a Índia e que encon-

trara alguém para ficar com o seu apartamento. Não preci-

savam de se preocupar, tratava-se de uma rapariga muito 

simpática.

— Chama-se Juliette, a miúda nova.

— Chega quando?

Giuseppina sobe ligeiramente o tom de voz.
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— Não é qualquer uma que pode viver naquele prédio. 

Espero que ela não nos traga chatices.

Rosalie sorri.

— Nem toda a gente consegue adaptar-se à felicidade.

— No entanto, é fácil. Vives connosco. Nada de grave te 

pode acontecer — responde Simone.

— A não ser cair escada abaixo — replica Giuseppina.

— De qualquer forma, estás protegida dos desgostos de 

amor — conclui Rosalie.

As outras riem-se.

— Trava, está vermelho!

É Giuseppina quem escolhe a música. Elas abrem as jane-

las e cantam a plenos pulmões. Giuseppina sabe as letras de 

cor; as outras fazem de conta: «Lasciatemi cantare… con la 

chitarra in mano… lasciatemi cantare… sono un Italiano…»1

Um engarrafamento junto à Porta de Bagnolet abranda 

a marcha. Não há pressa. Elas não têm filhos nem maridos. 

Só Jean-Pierre.

— Giuseppina, um dia destes levas-nos ao teu país?

— Mmmm… — resmunga a interessada.

— Gostava tanto de ver Siracusa.

— Mmmm…

— Lá faz calor.

— Está bem, está bem. Podemos levar a minha carrinha. 

Vou fazer um esforço para a esvaziar.

Simone fica agitada.

— Podemos dar boleia a alguém.

1 L’Italiano, Toto Cutugno.
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Rosalie pousa-lhe a mão no braço.

— Para quê? Mesmo que seja belo como um deus, não 

poderemos sequestrá-lo e levá-lo para casa.

— Os homens… Crio sempre um perímetro de segu-

rança entre mim e eles — declara Giuseppina.

— Vocês acham que a Rainha iria connosco à Sicília? — 

pergunta Rosalie.

— Sabes perfeitamente que ela não abandona os seus  

queridos bambus. Ela não volta a sair à rua. A não ser no dia 

em que o fará de vez.

Rosalie reduz o volume do rádio e volta-se para as outras.

— Há certas perguntas para as quais prefiro não ter a 

resposta.

Giuseppina estaciona a carrinha à frente do portão do 

prédio. As três descem do veículo. Simone acena ao vizinho 

que as observa por trás da cortina.

— Lá está o Sr. Barthélémy, no seu posto.

— Não corremos grande perigo com ele — relativiza 

Rosalie.

Giuseppina põe-se à frente das outras.

— Ei, raparigas! É preciso desconfiar de todos. Do pri- 

meiro ao último.
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—Merda!

— Que se passa?

— Quase tropecei num degrau.

— Acende a luz.

— Já tentei.

Nas trevas da caixa da escada, sucedem-se os comentários.

— Já é a terceira avaria, este mês.

— Se não é a luz da escada, é geral.

— Mas porque é que isto acontece?

— Da última vez, foi por causa do grelhador.

— É proibido! Ainda vais levar uma multa.

— Só a Rainha não está incomodada. Oiço Bach lá em 

cima.
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— Ela tem pilhas. É previdente.

— Pois não é de pilhas que eu preciso… É de ar. Sinto-me 

a asfixiar!

— Senta-te… Respira devagar… Pela barriga…

— Deveríamos deixar uma lanterna de bolso no móvel 

da entrada do prédio.

— Pensas numa onda… que vai… que vem…

— Alguém telefonou à eletricista?

— Inspiras… a onda vem…

— Está de férias.

— Expiras… a onda vai…

— Não vai ser fácil encontrar outra.

— Nem sei se existirão duas mulheres eletricistas em 

toda a cidade de Paris.

No patamar entre o 1.º e o 2.º andar, elas agarram-se 

umas às outras. A bela Rosalie recita um mantra. Giuseppina 

pede-lhe para parar com as parvoeiras. Simone pensa que 

um bom charro seria capaz de acalmar toda a gente.

— JEAN-PIERRE! Assustaste-me!

— Jean-Pierre? Pensei que só houvesse mulheres aqui.

— Quem falou?

— A voz veio da casa da Carla.

— Sou eu, a Juliette. Cheguei ontem à noite. Quem é o 

Jean-Pierre?

— Ontem à noite… já! — exclama Giuseppina.

— O Jean-Pierre é o único macho do prédio.

— Pena que não saiba mudar fusíveis.

— Para ele a luz é pouco importante. Consegue ver no 

escuro.
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— Jean-Pierre, anda cá, meu querido. Elas têm ciúmes 

que tu passes as noites na minha cama.

— Um gato nunca pode substituir um homem!

— Diga lá, ó recém-chegada: a Carla explicou-lhe o regu-

lamento interno?

— Em linhas gerais.

— Aqui não se brinca! Nada de maridos, nada de aman-

tes, nada de canalizadores, nada de eletricistas.

— Nada de entregadores de pizza.

— Nada de homens!

— Nada de homens? — balbucia Juliette.

Giuseppina começa a ficar impaciente.

— Não tem nada que saber. Bom, e agora, que fazemos?

— Se for uma falha geral, já não há cinema para ninguém 

— responde Rosalie.

— Prevejo mais um Scrabble à luz das velas — conclui 

Simone.

— Está bem, mas desta vez sem batota.

— Eu não fiz batota nenhuma! Ganhei com «yakuza».

— Numa palavra que valia a triplicar!

— E, só por acaso, eras tu quem tinha o z e o y!

— «É preciso que o acaso vire a formiga de pernas para  

o ar para que ela descubra o céu.»

— De facto, pareces mesmo uma formiga.

— Vamos para tua casa, Giuseppina. É a que fica mais perto.

Vão agarradas ao corrimão. Simone não larga o braço de 

Rosalie.

— Anda connosco, Jean-Pierre.

— Consegue safar-se sozinha, Juliette?
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Juliette continua sentada no quinto degrau.

Nada de homens!
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Um prédio de habitação peculiar. Uma Rainha fã de 

Bach. Um encontro insólito com vozes sem rosto. 

Juliette ainda não vira os rostos das outras inquili-

nas. A luz ainda não voltara. A comissão de boas-vindas fora 

jogar Scrabble e ela subira para se deitar às escuras.

E, no entanto, ela experimentara uma sensação de paz  

quando entrara pela primeira vez no beco. As fachadas de 

cores deslavadas e as casas de tijolos, cobertas de hera ou  

de glicínias e embelezadas por pequenos jardins ou pátios 

floridos, conferiam um ar campestre ao 20.º Bairro. A calma 

que emanava daquela ilhota preservada, onde o tempo pare-

cia ter parado, fizera-a abrandar o passo, observar o céu, 
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escutar os pássaros. Quando empurrara o portão de ferro 

forjado do número 15, o gesto parecera-lhe familiar. Aquela 

sensação de já ter visto, de já ter vivido, regressara nos dias 

seguintes. Finalmente encontrara o sítio certo. Era ali, e não 

noutro local qualquer, que devia viver.

Porquê tanta certeza se só ali ia ficar por alguns meses? 

Talvez por causa do banco, sentado no qual um casal idoso 

parecia ter os seus hábitos. A velhota, minúscula, caminhava 

com dificuldade. Já ele, mais forte, apoiava-a segurando-lhe 

o cotovelo. Juliette reparara que ele sacudia conscienciosa-

mente com o lenço o local onde ela ia sentar-se. E ali ficavam  

os dois, em silêncio. Por vezes, ele voltava a pôr no lugar 

uma madeixa de cabelo branco da companheira com uma 

delicadeza infinita. Talvez por causa das hortênsias, bastante 

adiantadas naquele ano. Sempre as adorara, e no pátio empe-

drado havia enormes arbustos, cor de malva, framboesa,  

e um pouco mais além um índigo de matizes cambiantes, 

tão especial porque nasce azul e se torna rosado. Talvez por 

causa do divertido diabinho de orelhas pontiagudas escul-

pido na porta de madeira. Tinha a língua de fora e isso fazia-a 

rir-se. Observando mais de perto, era uma diabinha… Talvez 

por causa do móvel de madeira de pereira existente no átrio, 

e também por causa do vaso de opalina cheio de ranúnculos 

reverentes.

A menos que a sua sensação de bem-estar não viesse 

daqueles pormenores encantadores, mas sim da história tão 

romanesca daquela grande casa. Um italiano perdidamente 

apaixonado oferecera-a à atual proprietária. Então, certa noite, 

desaparecera.
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Depois de lhe ter descrito o bairro, Carla tinha simplesmente 

acrescentado: «As tuas futuras vizinhas são mulheres cati-

vantes, muito diferentes umas das outras. O que nos une é 

uma mesma escolha: não existem homens nas nossas vidas, 

e isso convém-nos perfeitamente.»

Juliette apreciara a escolha do verbo «convir».
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No primeiro andar, vivia Giuseppina Volpino. Na sua  

terra tinham-lhe dado a alcunha de Cosetta. «Coisi- 

nha», no dialeto da sua região. Nunca mais ninguém 

voltaria a chamar-lhe isso. Quando respondera ao anúncio 

por causa do apartamento, contara a sua história à Rainha 

de uma assentada, como que para se livrar dela definitiva-

mente. Na sua voz rouca, de fumadora, explicara o motivo 

pelo qual não teria homens em casa.

— Finito! Basta!

Quando se nasce em Caltanissetta, numa colina a cem 

quilómetros da Catânia, e se tem um pai e três irmãos, só 

há um caminho a seguir: o deles. Uma só forma de com-

portamento: a que é ditada pelos códigos e pela reputação 
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deles. Não se respira sem o consentimento deles. A família 

siciliana: uno poulpo con tentacoli!

Como a sua terra se tornara demasiado árida, os Volpinos 

tinham tido de abandonar as vinhas e as oliveiras para ir tra-

balhar numa mina no Norte de França. Mas continuavam a 

viver como sicilianos e era assim que conservavam a parte 

mais preciosa de si mesmos: a alma. Marcello, o Padre, nunca  

sorria. Arriscava a vida todos os dias nas galerias da mina e 

isso não tornava a sua personalidade mais agradável. Com 

centenas de metros cúbicos de terra por cima de si, tinha 

medo de ser esmagado como um figo no fundo de um cesto. 

Depois do trabalho, podiam encontrá-lo na tasca, fosse inverno  

ou verão, com a boina colada à cabeça. Taciturno, não jus-

tificava as suas decisões; bastava uma sobrancelha mais 

erguida do que a outra para assinalar a sua desaprovação.  

Já a Mamma tinha o corpo tão rugoso quanto o coração. 

Nunca se sentava: trabalhava do nascer ao pôr do sol, ao ser-

viço dos homens do clã. Não se podia proibir que pensasse, 

mas tinha o dever de se manter calada. Apenas numa ocasião,  

no final de um jantar — estavam todos presentes, quatro 

filhos em cinco anos —, ela ousara exprimir-se.

— Vou sair — dissera o Padre, verificando que tinha a 

boina bem posta.

— Beberrão! — resmoneara a Mamma entredentes.

Ele agarrara na cafeteira Bialetti de metal, cheia de líquido 

fervente até cima, e atirara-a à cabeça da mulher. No verão, 

a marca ficava disfarçada graças ao bronzeado da pele, mas 

durante o inverno a Mamma andava com uma sombra que 

ia da garganta ao busto.
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Na família, todos se comportavam como se aquela marca 

não existisse. Giuseppina ainda era muito pequena na altura 

do acidente, todavia, 40 anos mais tarde, os seus olhos ainda 

se ensombravam quando pensava no rosto da mãe.

Os irmãos, Tiziano, Angelo e Fabio, eram parecidos uns  

com os outros: cabelo negro com brilhantina, barba mal feita, 

camisa aberta sobre uma floresta de pelos onde brilhava uma 

corrente e uma cruz de ouro. Calças justas, mãos nos bol-

sos, caminhavam indolentemente, observando as mulheres 

com uma mistura de cobiça e arrogância e os homens, como 

adversários. E ai de quem lhes chamasse italianos, o pior dos 

insultos para um siciliano.

Os guarda-costas seguiam Giuseppina para todo o lado e 

repetiam-lhe o dia inteiro:

— Nessuna confidenza con i ragazzi!2

Para eles, as raparigas não deviam sair, beber, fumar. As ra- 

parigas deviam ser modelos de virtude. Então, no dia em que 

ela voltara da escola com um chupão no pescoço, bateram-lhe.  

Três vezes. Uma bofetada por irmão. Encontravam-se desen-

raizados e ela era a última radícula; não podia transformar-se 

em erva daninha. Do alto dos seus 13 anos, ela permanecera  

direita, fitando-os nos olhos, sem chorar, com as faces a arder.

Q

A renda era moderada, mas os inquilinos tinham de agra-

dar à proprietária. A Rainha apreciara a força de caráter que 

2 «Nada de confianças com os rapazes!»
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evidenciava o relato daquela mulher de andar claudicante, 

cujo corpo seco lembrava um inseto. Uma madeixa cinzenta 

na cabeleira negra, olhos escuros e vivos, estava vestida em 

pleno inverno com collants floridos e um vestido de seda dos 

anos 1950 sob um velho casaco de camurça que lhe ficava 

demasiado grande. Completava o conjunto um interminável 

xaile violeta tricotado por alguém que ignorava em absoluto 

o que estava a fazer.

Giuseppina é o oposto de uma coisinha. De pé diaria-

mente às 5 horas, sem lançar um olhar para o céu, sobe para 

a sua carrinha, com um cigarro Muratti ao canto da boca, 

e vai abrir a sua barraca no Marché aux Puces3, procurar 

pechinchas ou explorar sótãos.

A Rainha aceitara-a sem hesitação e nunca se arrepen-

dera. Giuseppina ainda menos.

3  Mercado de antiguidades e de artigos em segunda mão, comparável a uma 
feira da ladra. [N. do T.]
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Juliette é convidada a ir ao último andar do prédio. Ouve 

na caixa da escada um som estranho que lhe lembra o 

canto das cigarras. Sorri.

Na parede do patamar do 5.º andar, um cartaz numa mol-

dura carunchosa com uma deslumbrante rapariga em pon-

tas e de tutu branco. «Opéra Royal — Stella dança Coppélia 

— sábado, 16 de dezembro de 1972.»

— Já olhei demasiado para ele. É por isso que o pus no 

patamar.

Juliette ergue a cabeça. A mulher do cartaz está à sua 

frente, encostada ao lambrim. Graciosa, longilínea, é a Rai- 

nha! De costas direitas, ombros descaídos, com os pés às  

10 para as 10, traz umas calças cinzentas de corte impecável, 
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uma camisola de caxemira cor de pérola e sabrinas. O seu 

cabelo grisalho preso num carrapito valoriza-lhe o rosto oval  

ainda perfeito. Uma elegância e uma simplicidade que fazem 

sobressair os olhos de uma incrível cor de ametista. É uma 

aparição, efetivamente, régia.

Aos 75 anos, a estrela ainda não esqueceu a ovação daquela 

noite em Estocolmo: o público de pé, a aplaudir durante  

12 minutos, a família real sueca no camarote, os buquês de  

flores lançados para o palco. Após a representação, um primo 

do rei dissera-lhe no camarim: «Acabei de viver instantes 

excecionais. A menina é a mais bela bailarina do mundo.»

A mais bela bailarina do mundo observa a sua nova inqui-

lina. Fresca, com curvas agradáveis num vestido de bolinhas 

multicoloridas, uma tez aveludada sob uma espessa cabe-

leira de caracóis acaju. O rosto de Juliette é iluminado por 

grandes olhos verdes estriados de dourado.

— Não fiques espantada por ouvires cigarras. Tenho sau-

dades do verão… do calor, da lavanda, do meu corpo nu na 

areia.

Carla, não me contaste tudo!

— Entra e fecha a porta. Estas maquinetas são magní-

ficas — prossegue a proprietária designando o seu iPod.  

— Não há só cigarras lá dentro. Também tenho o riso do 

meu irmão, que mora muito longe daqui. Os sinos da aldeia 

de Sainte-Eulalie, onde nasci. O rouxinol que só vem cantar a 

partir do mês de maio. Gaivotas também, e muitos aplausos.

Juliette descobre, maravilhada, que duas paredes intei- 

ras da sala são ocupadas por vidraças. Tem a impressão de 

estar no céu.
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— Bem-vinda ao meu reino!

Com um gesto sofisticado que Juliette lhe inveja, a Rainha 

sugere-lhe que se sente ao seu lado no imenso sofá de veludo 

vermelho. Sobre uma mesa baixa em acrílico, uma jarra 

redonda transborda de peónias rosa-pálido, das quais uma 

grande quantidade de pétalas atapeta o chão. Dois copos tur-

quesa e uma garrafa da mesma cor cheia de néctar de pera 

estão dispostos num tabuleiro espelhado, juntamente com 

tartes de limão em miniatura e uma pirâmide de macarons.

Mais parece um micado. Se tiro um, tudo o resto desaba.

— Então, querida… Não tens nenhum homem na tua 

vida?

Agora, não. Mas não por muito mais tempo.

— É uma das regras para se viver aqui. Os homens ficam 

do outro lado do portão.

E podemos enviar-lhes mensagens por telemóvel durante a 

noite?

A autoridade daquela mulher e o código de conduta da  

casa incitam Juliette a permanecer em silêncio. Precisa daquele 

apartamento. No entanto, não lhe apetece mentir-lhe.

— Bom, há o Max, o meu melhor amigo…

A Rainha interrompe-a.

— Nada de homens em casa! Sem exceções! Mas a cidade 

é grande.

Ela deve cortar a cabeça daqueles que lhe desobedecem, tal 

como a Rainha de Copas do livro do Lewis Carroll.

— Que fazes tu da vida?

— Sou produtora.

— Isso consiste em quê?
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— Neste momento, trabalho na montagem de cenas de 

culto. Para uma retrospetiva.

A Rainha serve o néctar de pera. Enche um primeiro 

copo, ergue a cabeça, encara Juliette, enche o segundo copo 

e, antes de pousar a garrafa, pergunta:

— E como é que escolhes essas cenas?

— Acho que sou guiada pela emoção — responde Juliette.

As duas mulheres observam-se.

— Escolho as cenas que mexem comigo, aquelas que 

consigo rever sem nunca me cansar, como as de Homens  

e Deuses. Já viu?

— Três vezes!

É de loucos! Estou a beber néctar de pera, no meio das nuvens, 

com uma rainha cortadora de cabeças e fã de cinema!

— Está a ver aquela cena, com a música de Tchaikovsky, 

quando a câmara varre, um a um, os rostos dos monges que 

decidiram renunciar à vida?

— Ti li li… Ti li li… Ti li li li… Também entra no Lago dos 

Cisnes.

A Rainha dá rapidíssimas reviravoltas à mão, como se 

fosse uma borboleta agitada, relembrando os passos da co- 

reografia. Juliette não desvia os olhos daquela mão.

Da próxima vez que vir esse filme, hei de recordar-me deste 

instante.

A Rainha recupera a calma, regressa à realidade.

— Qual é a tua cena preferida?

— Romy Schneider e Philippe Noiret em O Velho Fuzil,  

o encontro no café — responde Juliette sem hesitar.

— Não me lembro do que eles dizem.
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Juliette representa a cena, mudando de voz em cada 

réplica: uma voz luminosa para Romy, uma voz grave para 

Noiret.

Clara: Que faz na vida?

Julien: Sou médico. E você?

Clara: Eu? Nada.

Julien: Rigorosamente nada?

Clara: Enfim, vou tentando. Mas não é fácil… Que se passa 

consigo?

Julien: Amo-a.

Juliette desvia o olhar para a varanda: um jardim sus-

penso que prolonga a sala.

— Bambus em vasos! Mas é magnífico!

— É o meu orgulho e a minha obsessão.

— Porquê a sua obsessão?

— Eles poderiam florir.

— E então?

— Trata-se de um momento único, que só acontece com 

alguns a cada 127 anos. Todos os bambus de uma mesma 

espécie florescem em simultâneo em todo o mundo, onde 

quer que estejam, independentemente do momento em  

que tenham sido plantados. Pouco tempo depois, morrem de  

exaustão, todos ao mesmo tempo. Se nesse dia houver vento, 

diz-se que é possível ouvir os bambus chorarem.

— Também é botânica?

A Rainha desata a rir-se.

— Sabes, as plantas são tão surpreendentes quanto os 

seres humanos. Comunicam entre si através de moléculas 

químicas voláteis.
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— Um suicídio coletivo?

— É mais uma forma de memória genética. Imagina que 

todos os espécimes do género masculino eram genetica-

mente idênticos, como os bambus. Também eles entregariam 

a alma ao criador no mesmo instante!

A voz da Rainha torna-se subitamente sensual.

— E são precisos muitos homens ao longo da vida de 

uma mulher. Mil homens… mil centelhas!

Mil! Estão bem escondidos.

— O homem que lhe ofereceu este prédio…

— Parece que já estás bem informada.

— Foi a Carla que me contou. Desculpe… não sabia que…

A Rainha permite que se instale um momento de silên-

cio antes de prosseguir.

— O Fabio. Foi o Fabio que me ofereceu o prédio. Ainda 

consigo escutá-lo: «Faça dele um local onde esteja protegida, 

mi amore…» Só nos palcos podemos dançar todos os dias 

com o nosso parceiro a mesma coreografia sem cair. Na vida 

real, é mais perigoso.

A Rainha levanta-se, esboça uma pirueta, o seu pé roça  

as flores, as últimas pétalas das peónias caem.

Juliette observa-a, divertida.

Ah, já percebi. Ela fumou folhas de bambu!

A Rainha vira-se de costas para Juliette. Quer ocultar-lhe 

o seu rosto, onde a dor transparece. Sempre aquela maldita 

anca. Vai sentar-se numa poltronazinha, dispõe as tartes de 

limão em miniatura em dois pratos. A luz da vidraça banha-a 

em âmbar.

Ela é bonita quando está calma.
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— Amar é lançar-se ao vazio — segreda a Rainha. — Os ho- 

mens têm vertigens, agarram-se às mães, aos filhos ou aos 

brinquedos. Faz-me lembrar o Henri…

Juliette aproxima-se da beira do sofá, para não perder uma 

sílaba daquela confidência.

— Ele tinha 62 anos, os olhos brilhavam-lhe quando falava 

da sua paixão. Quando entrei na casa dele, descobri que todo 

o espaço da sala estava ocupado por aquela paixão: um com-

boio elétrico!

O Expresso do Oriente, com um homem! Os compartimen-

tos polidos cor de acaju, a luz velada dos candeeiros, as camas 

com lençóis brancos engomados, fazer amor entre Istambul e São 

Petersburgo…

— Ele passava o ano inteiro à espera do momento em  

que partia para Amesterdão para comprar, numa loja alta-

mente especializada, uma carruagem ou uma cancela para a 

estação. Os homens colecionam para combater a angústia da 

morte. Eles não podem morrer enquanto ainda houver três 

selos ou uma locomotiva que não tenham na sua coleção.

Porque me diz ela todas estas coisas? Deve aborrecer-se de 

morte aqui. Já não tem público. Sou a única ouvinte disponível, 

e estou na primeira fila.

— E as mulheres também o fazem?

— As mulheres raramente colecionam. No que me diz 

respeito, colecionei homens.

A Rainha e os seus amantes efémeros.

Juliette declara com um sorriso:

— Já eu colecionei livros: Anita na Praia, Anita no 

Campo…
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— A Anita é demasiado certinha para mim.

A Rainha compõe o carrapito. O olhar de Juliette salta 

para as mãos enrugadas como um pergaminho.

Estas mãos já foram finas, belas, lisas, acariciaram.

— Mil homens, uma fulguração. Todos me amaram lou-

camente. Semanas inteiras de corte ardente antes de um voo 

nupcial, único.

Ah! Então é por isso que lhe chamam «Rainha»! A morte do 

macho!

— A dificuldade, quando havia dez homens a oferecer-

-me cestas de rosas ou joias, era escolher. Eu aparecia, desa-

parecia, escutava, observava. É cativante observar os homens.

— O amor — diz Juliette — também são as pequenas 

coisas do quotidiano: ir às compras em conjunto, cozinhar a 

quatro mãos todas as noites enquanto se conta o que aconte-

ceu durante o dia.

— O amor de que falas é uma viagem obstinada. O ver-

dadeiro amor é selvagem, não um jardim que se cultiva.

Um zangão entra na sala e vai pousar ao canto de uma 

moldura. A Rainha levanta-se, agarra-o delicadamente com 

dois dedos, deposita-o na palma da mão e fecha-a. A seguir 

abre a vidraça, aguarda um instante e parece hesitar antes de 

lhe devolver a liberdade.

Este foi agraciado!

— A cada pirueta que fazia via os olhos desses homens 

iluminarem-se, como os do meu pai, quando me viu dançar 

pela primeira vez.

O rosto de Juliette ensombra-se e a Rainha recorda-se  

instantaneamente da história do «braço partido» que Carla 
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lhe contara: aos 10 anos, Juliette usara gesso falso para cha-

mar a atenção do pai e da mãe. Mantivera-o durante oito 

dias. Os pais não tinham dado por nada.

Com um gesto brusco, Juliette serve-se de um macaron. 

A seguir, de outro. A pirâmide desmorona-se.

A Rainha observa a perturbação da rapariga, levanta-se, 

faz-lhe uma festa no rosto e caminha lentamente para a 

varanda.

Tornou a ver-se jovem, bela, adulada.

— Vivo com as minhas lembranças e o portão do outro 

lado do pátio é o meu parapeito.

Ela é magnífica. Ainda é capaz de seduzir.

A Rainha volta as costas a Juliette e permanece imóvel, 

de frente para os bambus.

— Podes ir… Já sabes o caminho.
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