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María Pilar



Os Ventura y 
Ventura Os cônjuges Os primos Idade

1. ADELAIDA
(57 anos)

Cesareón del 
Real y Ventura, 

morto

1) Melania 16

2) Higinio 15

3) Aglaée 13

4) Ruperto 10

5) Cirilo 8

2. HERMÓGENES

(55 anos)

Lidia Frías y 

Ventura

1) Casilda 16

2) Colomba 16

3) Cosme 15

4) Justiniano 15

5) Clarisa 12

6) Casimiro 12

7) Amadeo 5

3. SILVESTRE

(53 anos)

Berenice Galaz y 

del Real

1) Mauro 16

2) Valerio 15

3) Alamiro 13

4) Clemente 6

4. CELESTE

(52 anos)

Olegario Ventura 

y de la Mora

1) Juvenal 17

2) Abelardo 15

3) Morgana 12

4) Hipólito 10

5) Avelino 7

As PersonAgens



 

5. TERENCIO
(50 anos)

Ludmila de la 
Mora y Frías

1) Fabio 16

2) Arabela 13

3) Rosamunda 12

4) Cipriano 10

5) Olimpia  8

6. ANSELMO
(50 anos)

Eulalia Valle y 
Galaz

1) Cordelia 16

2) Malvina 15

3) Esmeralda 13

4) Clelia 12

5) Teodora 10

6) Zoé 7

7. BALBINA
(47 anos)

Adriano Gomara 1) Aída, morta 8

2) Mignon, 
morta

6

3) Wenceslao 9



Parte I

A PARTIDA



CaPítulo I

A EXCURSÃO

1

Os crescidos tinham falado muitíssimo acerca de ser absolutamente 
indispensável partir cedo nessa manhã, quase ao amanhecer, se 
queriam chegar ao seu destino a uma hora que justificasse a via-
gem. Mas as crianças piscavam os olhos ao ouvi-los, sorrindo sem 
levantar a cabeça dos seus torneios de bésigue ou de xadrez que 
pareciam durar o Verão inteiro.

Na noite anterior à excursão que me proponho utilizar como 
eixo deste romance, Wenceslao deixou a mãe a roncar com o láu-
dano que tomou para conseguir dormir após a efervescência dos 
preparativos, e escapuliu-se do seu leito para se ir aninhar junto de 
Melania. Com a voz atenuada para que os lacaios não os surpreen-
dessem a falar depois do toque de recolher, apostou uma coroa com 
ela em como os seus pais, que complicavam tudo, seriam incapazes 
de partir antes das onze da manhã, se é que partiam, e que tanta 
exaltação e preâmbulo ficariam convertidos na insuportável retó-
rica com a qual costumavam encobrir os seus fracassos. Melania 
puxou-lhe os caracóis para o castigar por este desrespeitoso vaticí-
nio: na intimidade dos lençóis, teria gostado de o reduzir ao pranto 
para lhe secar as lágrimas dos olhos azuis com beijos, e as suas 
bochechas de boneca de loiça com a sua trança preta.

Mas como Wenceslao não cedeu nem chorou, na manhã seguin-
te Melania não lhe pagou nem meia onça da aposta ao comprovar 
que o prognóstico do menino se cumpria: soaram as doze antes 
de os crescidos terem terminado de fechar a historiada cancela da 
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vedação do parque, e de dar a volta à chave àquelas janelinhas do 
pátio do mercado por onde Casilda, Colomba e o tio Hermógenes 
costumavam atender os nativos nus que chegavam equilibrando 
cestas de fruta sobre a cabeça, dobrando molhos de pintadas, car-
regando fardos de lâminas de ouro ou transportando, pendendo de 
uma vara suspensa entre os ombros de dois deles, um cervo ou um 
javali caçado na planície. 

Do recinto definido pela vedação, as crianças observaram como 
o tio Hermógenes, após se ter certificado de que os ferrolhos fica-
vam bem seguros, distribuiu as chaves pelos bolsos. E depois de  
as mães terem advertido os seus filhos pela última vez, de dedo em 
riste, para que fossem comedidos e tomassem conta dos mais novos, 
elas, apanhando as esplêndidas pregas das suas saias de viagem,  
e eles, fazendo resplandecer o verniz das suas botas, subiram para 
as carruagens que iam partindo, umas a seguir às outras, seguidas  
pelos veículos repletos com o vociferante exército de servido-
res encarregados de almofadões e tapetes para repousar debai-
xo das árvores, de administrar os complexos utensílios destinados  
a que os senhores matassem o tempo, e do farnel que os cozinheiros  
tardaram semanas a preparar suando sobre panelas que exalavam 
vapores fragrantes de trufas e especiarias.

Os trinta e três primos ficaram fechados no parque, encava-
litados nas árvores e encostados às varandas, agitando lenços de 
despedida enquanto os mais pequenos mostravam rostos chorosos 
através de uma paliçada de ferro, observando a cavalgada que, ao 
fim de algum tempo, se perdeu entre as gramíneas que ondulavam 
na paisagem plana até ao horizonte.

— Bem! — exclamou Wenceslao com um suspiro ao apear-
-se do joelho de Melania quando os carros desapareceram na  
lonjura. 

— É uma sorte terem prometido regressar antes que escureça — 
comentou ela, tentando assegurar-se de que tal promessa se revela-
ria infalsificável, e levantou-se da cama de rede da varanda de onde 
presenciaram a partida. 



CASA DE CAMPO  15

Mauro esticou as pernas na mesma cama de rede, vendo a sua 
prima erguer Wenceslao para o sentar na mesinha de vime e deixá- 
-lo a uma altura conveniente para lhe pentear os canudos à l’anglaise,  
tal como a tia Balbina lho encomendara. Erguendo o indicador 
como as mamãs, Melania admoestou o menino:

— Não te mexas daí… — E entrou em casa para aquecer a tenaz 
para o encaracolar.

Então, com o propósito de fazer em fanicos o ar de candura com 
que Mauro ficara a coçar o acne dos primeiros pêlos da sua barba, 
Wenceslao perguntou-lhe:

— Não te parece que toda esta despedida teve uma aparência 
fictícia do mais suspeito que há, como a cena final de uma ópera?

— Na nossa vida aqui, tudo parece uma ópera. O que é que es-
tranhas, então?

— Estou convencido de que partiram com o propósito de nunca 
mais voltar.

— Que opinião a tua, que não passas da poupée diabolique!
— Pergunta à tua Amada Imortal o que é que eu sou — desafiou-o  

Wenceslao, para que o primo, hoje agitado apesar dos seus esforços 
para simular o contrário, se revelasse. — Ela está bem ciente de tudo 
o que se refere ao meu sexo.

— Mentes, Wenceslao. E já ninguém acredita nas tuas mentiras. 
A única coisa certa é que a tonta da tua mãe te veste de menina e é 
assim que te devemos tratar. 

— Queres ver o que eu sou? Olha. — E, levantando as saias, bai-
xou os calções de renda, brandindo uma virilidade respeitável para 
um menino de nove anos. — Gostas?

— Asqueroso! Tapa-te! — exclamou Melania ao regressar, expe-
rimentando as tenazes quentes num pedaço de papel que se enca-
racolou ao chamuscar-se. — Somos Ventura, Wenceslao: portanto, 
nunca devemos esquecer que a aparência é a única coisa que não 
engana.

E como Wenceslao não obedecera à sua ordem, ela própria lhe 
subiu os calções, dando-lhe ainda um beliscão no traseiro que  
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o imobilizou na mesinha onde conseguiu começar a penteá-lo.  
Melania, didáctica, prosseguiu:

— Não deves ser tão tonto, Wenceslao. Como é que tu podes 
julgar que são capazes de esquecer os seus deveres de pais e deixar-
-nos sozinhos para enfrentar a noite e os antropófagos?

— Queridíssima Melania — respondeu Wenceslao enquanto ela 
lhe ia organizando os caracóis —, que eu seja tonto é altamente dis-
cutível. O que em contrapartida não parece discutível a ninguém 
é que tu és, ou preferes parecer, ingénua. Deves ser dos poucos 
primos em Marulanda que se obstinam em continuar a confun-
dir as convenções de A Marquesa Saiu Às Cinco com a verdade.  
Até o meu bom lugar-tenente Amadeo, que é o mais pequeno, sabe que  
só nesse jogo, quando tu és a Amada Imortal e Mauro o Jovem Conde,  
é que existem pais solícitos e abnegados. 

— Não adiro às tuas teorias — respondeu Mauro, mas, mantendo  
o olhar fixo na paliçada de ferro que traçava o contorno do parque, o seu  
rosto foi-se ensombrando enquanto o pequenote, tolerando que a pri- 
ma o penteasse, continuou, agoirento:

— Não. Não voltarão. Se o sítio onde foram passear for tão por-
tentoso como eles esperam, não voltarão nem hoje, nem amanhã, 
nem nunca. Para que é que vão voltar, se levaram cartas e bando-
lins para se divertirem, e redes para caçar borboletas e canas para 
pescar? E papagaios de tela enfeitados com medronho para porem  
a voar, se soprar um vento propício? Não levaram, por acaso, todas 
as armas, todos os veículos, todos os cavalos da casa? E todos os ser- 
vidores, para que mantenham à volta deles um muro de comodida-
de do qual não são capazes de prescindir nem durante aquilo que 
nos asseguram ser uma só tarde de passeio? Não, meus priminhos: 
não voltarão. A verdade, devo repeti-lo, é que fugiram porque têm 
medo de que os antropófagos assaltem esta casa.

Ao ouvi-lo, Melania maldisse a tenaz que arrefecera na sua mão, 
porque assim não pôde queimá-lo como castigo por ser mau, mau 
por propagar patranhas sobre antropófagos e toda a sorte de desa-
grados…, queimá-lo na cabeça, como costumava fazer, vingativa, 
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quando o penteava, porque em certas noites não ia para a sua cama 
para ir para a de outra prima. Wenceslao era seu e não devia dizer 
nem fazer senão coisas que a comprazessem; e Mauro, o Jovem 
Conde destinado a desposar a Amada Imortal, também, ainda que 
de outra maneira, era seu; e também era seu Juvenal, a Pérfida 
Marquesa da fábula, sempre disposto a satisfazer os seus desejos 
manifestados com educada vozinha infantil e com as covinhas da 
sua vontade inquebrantável. Hoje, quando os crescidos não esta-
vam presentes para a ajudar a correr o espesso véu que utilizavam 
para ocultar o que era mais elegante não ver, temeu que Wenceslao 
revelasse a Mauro — e, dado que neste dia insólito faltava o véu,  
a este ocorresse pela primeira vez acreditar nele — que ela o fazia ir 
para o seu leito para se entregar a actividades que não podiam ser 
censuráveis…, não, não, como é que o podiam ser, como seriam com 
Mauro, por exemplo, se Wenceslao não passava de um brinquedo, 
uma sofisticada boneca decorativa desprovida de outra função que 
não a do jogo, aprisionado nos seus vestidos de menina por capri-
cho da tia Balbina. Melania fez um laço celeste para prender um 
cacho de caracóis no lado esquerdo da cabeça do primo, que conti-
nuava a emitir oráculos:

— … e, uma vez que não voltarão, a nós irão faltar-nos os víveres 
e vão acabar-se-nos as velas e não saberemos o que fazer…, e, en-
tão, os antropófagos, usando umas escadas que tecem com os talos 
das gramíneas, treparão a vedação do parque e entrarão, a uivar, 
nesta casa para nos comerem…

Nas vésperas do passeio, a existência dos antropófagos que ron-
davam a casa de campo, antipatia apenas formulada pelos cres-
cidos nos Verões de Marulanda, foi avivada graças aos augúrios 
de Wenceslao, convertendo-se numa fogueira que iluminava tudo 
com labaredas tétricas. Os primos mais pequenos — viam-nos lá 
em baixo, a correr atrás dos pavões pelas escadarias do parque — 
acreditavam em tudo e agora, depois da partida dos crescidos, cer-
tamente perseguiam aqueles desabridos passarões com o ingénuo 
propósito de se aprovisionarem de carne para o caso de sobrevir  
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a emergência anunciada por Wenceslao. A noite, o toque de recolher 
que apagava implacavelmente vozes e luzes, inaugurava o terror:  
a essa hora, na planície sem limites que começava do outro lado 
da vedação de ferro, o vaivém das altíssimas gramíneas produzia 
com o roçar dos seus talos um murmúrio que, por ser constante, era 
quase imperceptível durante o dia, e de noite vagueava pelo sono 
dos Ventura como o portentoso rumor do oceano rodeia aqueles que  
o navegam. Aquele uníssono vegetal exumava vozes inidentificá-
veis no silêncio dos quartos onde as crianças, de olhos desorbitados 
sob os dosséis de seda que lhes protegiam os sonhos, ficavam a es- 
candir os sussurros, não fossem estes conter ameaças dos antropó-
fagos do presente ou do passado, da verdade ou da ficção.

Wenceslao terminou a sua peroração proclamando:
— E tu, Melania, serás a primeira a ser comida! Essas mamas, 

essas nádegas faustosas…, os antropófagos vão violar-te e, depois 
de perderes o teu dom mais precioso, vão comer-te viva…

E Wenceslao fez um gesto feroz de morder.
— Bate-lhe! — ordenou Melania a Mauro.
Este, possuído pelo seu papel de Jovem Conde que protege  

a Amada Imortal, aprisionou Wenceslao e, fincando-o sobre os joe-
lhos enquanto esperneava e guinchava e prometia, a chorar, que 
nunca mais, ajudado por Melania, levantou-lhe as saias, baixou-lhe 
os calções, açoitando-lhe o traseiro infame até este ficar a arder.

O passeio dos Ventura foi levado a cabo certo dia após a primeira 
metade do Verão, quando, como habitualmente, abafados no ca-
sarão e no parque, os ânimos dos trinta e três primos e dos seus 
pais se começavam a deteriorar com a monotonia do croquet, do 
descanso nas camas de rede, dos magníficos crepúsculos e das 
opíparas refeições, sem que nada de novo restasse para fazer ou 
dizer. Era a época em que brotavam espontaneamente, como bro-
ta a vida na água estagnada que apodrece, rumores malsãos, por 
exemplo, aquele tão inquietante de alguns anos antes quando se 



CASA DE CAMPO  19

disse que os nativos que trabalhavam nas minas azuis que tingiam 
o horizonte estavam a ser vítimas de uma epidemia que deixaria 
toda a população deformada e, consequentemente, a produção de 
ouro, cimento da opulência dos nossos Ventura, diminuiria, se não 
cessasse de todo. Mas não passou de um rumor infundado: meia 
dúzia de nativos mortos de vómito negro numa aldeia muito dis-
tante das montanhas nas quais os nativos martelavam o ouro para  
o converterem nas finíssimas lâminas que a família exportava pa- 
ra dourar os palcos e os altares mais sumptuosos do mundo. Adrian 
Gomara, pai do nosso amigo Wenceslao, foi visitá-los porque era 
médico. Examinou-os, curou aqueles que conseguiu, regressando  
à casa de campo para apaziguar o pânico incipiente com a sua pala-
vra serena: era apenas um desses boatos característicos de meados  
do Verão, quando o isolamento parecia insuportável, todos os pas-
satempos esgotados, todas as relações conjugadas até ao cansaço 
sem que a ninguém ocorresse nada mais interessante em que se 
entreter, excepto ir contando os dias que ainda faltavam para que 
as gramíneas amadurecessem completamente e, ao erguer, por fim, 
os seus soberbos penachos platinados antes de começarem a secar e 
a soltar fios, a própria planície assim os advertisse de que chegara 
o momento de fazer as malas e preparar os carros para o regresso 
à capital levando com eles os seus filhos, os seus servidores e o seu 
ouro: estes preparativos, não obstante, constituíam uma maneira 
irrepreensível de matar o tempo.

Naquele Verão — aquele que imaginámos como ponto de partida 
para esta ficção —, assim que a família se instalou em Marulanda,  
os crescidos sentiram que os seus filhos tão amados andavam  
a tramar alguma coisa. Era bastante estranho que as crianças não 
só fizessem pouquíssimo barulho, mas que também interferissem 
muito menos do que em anos anteriores no descanso dos adultos.  
Seria possível que tivessem finalmente aprendido a pensar no con-
forto dos seus pais? Não. Era outra coisa. Obedeciam a uma espécie de 
senha. Os seus jogos pareciam não só mais silenciosos, mas também 
mais distantes, mais incompreensíveis do que os jogos dos outros  
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Verões: os crescidos, instalados na varanda virada para sul, de re-
pente davam-se conta de que tinham passado quase toda a tarde 
sem os verem ou ouvirem e, depois de refrearem o sobressalto, fi-
cavam atentos para apanhar os ecos que lhes chegavam do sótão ou 
dos confins do parque onde descortinavam um grupo de crianças 
correndo entre os ulmeiros. Os grandes continuavam a tomar chá,  
a bordar, a fumar. A fazer paciências, a folhear o folhetim. Às vezes 
alguém ousava chamar o seu filho, que aparecia imediatamente, 
talvez demasiado imediatamente, como um títere mecânico que salta  
da caixa. Esta situação, rebelde a toda a exegese, estava a tornar-se 
intolerável. Mas o que é que era intolerável? Só o silêncio das crian-
ças? Ou aqueles sorrisinhos com que guarneciam a sua aceitação 
de tudo? Ou a sua decrescente ansiedade por receber os privilé-
gios concedidos aos mais crescidinhos, como o de descer depois do 
jantar ao gabinete dos mouros para oferecer caixas de charutos e 
bandejas com pequenas chávenas de café e bolinhos de maçapão? 
Sim, pormenores desta índole espessavam a atmosfera, deixando  
os Ventura a apenas um passo do terror. Mas, afinal de contas, terror  
de quê? Era o que se perguntavam os grandes ao beber um gole de 
água à noite, acordando com a garganta cheia de fios imaginários, 
vítimas de um pesadelo de degolações e navalhadas. Não. Absurdo. 
Os pesadelos, toda a gente sabe, são produto de uma alimentação 
demasiado rica: é preferível ter um pouco de cuidado e não dar 
importância aos produtos da gula. Não havia, certamente, nada  
a temer de crianças bem-educadas que os adoravam. Mas… e se, no 
fundo, não os adorassem? Se os seus rebentos interpretassem como 
ódio os seus desvelos por eles, como tentativas de os anular quando 
se recusavam a acreditar nas suas doenças, como desejo de lhes rou- 
bar individualidade quando os equiparavam com regras que a todos 
regiam por igual? Não. Não. Era uma hipótese demasiado absurda!  
Os seus filhos, como devia ser, sentiam confiança nos pais e eles, em 
consequência, não podiam abrigar nem medo nem ódio pelos seus 
petizes. Pelo contrário, demonstravam-lhes continuamente que 
eram as suas riquezas. Bastava ver como se ocupavam deles: Teodora,  
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adoração, cuidado com essa vela, que ainda morres esturricada 
numa fogueira; Avelino, meu anjo, vais cair dessa balaustrada em 
que te estás a pendurar e vais rebentar a cabeça nas pedras; Zoé, 
filhinha, se não pedes a alguém que te limpe essa ferida, o joelho 
vai infectar e se gangrenar vamos ter de te cortar a perna inteira…, 
mas as crianças eram tão perversas, tão teimosas, que repetiam e 
repetiam as suas malfeitorias apesar de as saberem condenadas por 
castigos nos quais encarnava o amor paternal. 

Foi quando o desassossego estava prestes a emudecer os Ventura  
que apareceu, como uma borbulha irisada, vinda quem sabe de onde 
e seduzindo-os para que a seguissem, a ideia de efectuar o pas- 
seio de que vos estou a falar, a certa paragem muito doce e muito 
remota.

— L’embarquement pour Cythère… — comentou Celeste, apontando  
para aquele quadro que estava pendurado numa parede de seda 
amarela. 

Não havia disparate mais perfeito para evitar aquilo que as crian- 
ças pudessem estar a tramar: só quando fixaram a data do passeio 
puderam descontrair-se, porque ao elaborar os pormenores deste pas-
satempo inaudito era necessário falar dele e deixava de ser impe-
rativa a conversa que devia definir o medo para lhe conceder toda 
a sua dimensão. Esta prazenteira negligência permitia que o esta-
belecido, especialmente a autoridade na sua forma mais venerável, 
conservasse o seu prestígio intacto.

Escusado será dizer que ninguém perguntou de onde surgira 
a ideia do passeio: a perplexidade não tinha lugar em personagens 
da estatura dos nossos Ventura. No entanto, é possível que alguém, 
em resposta a alguma coisa, dissesse recordar que em criança ouvira  
um avô de longas barbas aludir à existência — ou seria só à expres-
são do seu desejo de existência? — de certa paragem maravilhosa 
escondida numa qualquer prega das suas extensíssimas terras.  
Outros escoraram estas recordações com histórias ouvidas na in-
fância e desde então relegadas para uma cave da memória, dando 
corpo, ao exumá-las, a esse hipotético éden que foi adquirindo,  
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pouco a pouco, sedutora consistência. Começaram a perturbar  
a reclusão de Arabela na biblioteca, e esta, escolhendo chaves no 
molho que pesava no seu cinto, abriu arcas e armários de madeira 
aromática. Debaixo das teias de aranha e do pó do caruncho apare-
ceram mapas, planos, crónicas, cartas que desbotadas e manchadas 
e pouco nítidas tinham ficado esquecidas desde quem sabe quando. 
E Arabela, focando os seus pequenos óculos, decifrava os signos 
dos idiomas secretos, proporcionando dados que era lícito interpre-
tar como provas irrefutáveis da existência do éden que os estava  
a obcecar.

Então, os homens da família, estendidos debaixo das tílias, fi-
zeram comparecer perante eles delegações de nativos que podiam 
saber alguma coisa: certos anciãos, de cabeças baixas e costas cur-
vadas de respeito e temor, por intermédio de rudes onomatopeias 
conseguiram confirmar a existência da paragem que agora todos 
ansiavam que existisse. A sua configuração, ao que parecia, não 
era muito inferior àquilo que as fantasias do ócio estival fizeram 
fermentar. Porque não ir, então? Porque não utilizar os esquadrões 
de carros e de cavalos em que tinham chegado a Marulanda para 
se lançarem nesta expedição que seria de puro entretenimento?  
As mulheres, ao princípio inamovíveis na sua dependência da 
comodidade, negaram-se a participar: não se queriam ver en-
volvidas, declararam, em algo que as expusesse aos antropófa- 
gos, fosse ou não discutível a existência destes. Apesar de tanta  
hesitação, os homens despacharam revoadas de nativos para  
os quatro ventos, para que noticiassem: os guias regressaram  
com uma flor açucarada, com um pássaro de cabeça de pedrarias, com  
tigelas cheias de areia de prata, com tenazes purpúreas de crus-
táceos desconhecidos. As mulheres entusiasmaram-se com isto, 
acabando por alegar que, ao fim e ao cabo, sendo elas quem su-
porta a carga mais pesada das férias de Verão, já que o seu dever 
é cuidar das crianças, mereciam como prémio este dia de espaire-
cimento, e transformaram-se nas propulsoras mais entusiastas do  
projecto. 
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O ritmo da casa mudou então: fervilhante, divertido, impediu 
que se continuasse a pensar em coisas desagradáveis, porque era 
mais urgente organizar o passeio. Às crianças, entretanto, era cada 
vez mais difícil conciliar o sono à medida que se aproximava a data 
da partida, certas de que os antropófagos tinham fome de carne 
humana e de que, assim que os grandes as abandonassem com o ob-
jectivo de pôr a salvo as suas peles, iriam atacá-las. À medida que 
aumentava a azáfama dos preparativos, aumentava nas crianças  
a certeza de que tudo caminhava para um fim total e inevitável 
para elas, já que só os grandes tinham o privilégio de se salvar 
do holocausto porque pertenciam à classe de pessoas que controlam  
os meios de o fazer. Às mulheres, claro, não competia preocuparem- 
-se com estes temas espinhosos: em vez disso, consultavam figuri-
nos e, sobre cabeças sem feições talhadas em madeira, construíram 
chapéus que protegeriam do sol as suas testas de alabastro, deco-
rando as suas criações com a plumagem dos assombrosos pássaros 
do Sul. O batalhão de servidores descurava as suas vis tarefas de 
espias decorativos para se juntar à confusão: os homens da casa 
dedicavam-se a fazer exercitar os cavalos, inspeccionar as carrua-
gens, puxar o lustro aos arneses, selas e cabeções, e ensebar os eixos  
de todos os carros, até os das carroças e tartanas nas quais viaja-
riam centenas de ajudantes de cozinha e de jardineiro. Entretanto, 
do torreão onde a sua malvada parentela o mantinha encerrado, 
como se também ele quisesse participar em tanta animação, Adriano  
Gomara gritava que o salvassem, que o matassem, que não o dei- 
xassem continuar a sofrer. Até que Froilán e Beltrán, que cuidavam 
dele, conseguiam metê-lo de novo na camisa-de-forças e amordaçá-lo 
para que não perturbasse, com os seus uivos de louco, os passatem-
pos dos Ventura. 

Adriano Gomara, porém, gritava no seu torreão havia já tantos anos  
que os Ventura tinham aprendido a viver sem fazer caso dos seus 
impropérios e advertências.
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Momentos após a partida da cavalgada, Wenceslao apercebeu-se 
de que os gritos do seu pai, que não tinham amainado durante toda 
a manhã, tinham cessado.

— Canalhas! — resmungou ao deixar de os ouvir enquanto mer-
gulhava o seu maltratado traseiro no bidé de porcelana cor-de-rosa 
da sua mãe. — Adormeceram-no com láudano.

Vestiu os calções, segurando as suas saias de cambraia. Trepou  
para o tamborete do toucador onde Balbina o sentava para lhe  
cobrir o rosto com os enfeites que o deixavam transformado num 
boneco enjoativo: hoje, com a pressa da partida, a mãe não tivera  
tempo de o fazer. Wenceslao viu-se ao espelho. Fez uma careta  
coquete, inclinando a cabeça sobre o ombro esquerdo: igual a um 
cromo. Mas logo a seguir endireitou as costas e franziu o cenho. 
Procurou entre frascos e cisnes, entre garrafinhas voltadas e pin-
turas para o rosto, encontrando finalmente a tesoura. Espalhou  
os seus caracóis de ouro para a frente cortando-os um por um, quase  
rente ao crânio, deixando-os cair em cima do toucador onde se em-
paparam em charcos de loção e se engorduraram com unguentos. 
Levantando a cabeça, olhou outra vez para o espelho. Do azougue,  
observava-o um rapazinho cujos olhos não eram de porcelana.  
O seu queixo, já livre da moldura dos canudos, desenhava-se sempre  
delicado, embora agora firme; e, desvanecidos os mórbidos con-
tornos de querubim, revelou-se a sua boca lúcida, talhada com 
um corte audaz, que sorria, trocista, ao reconhecer-se. Estendeu  
a mão para o espelho para apertar aquela que, do outro lado, lhe era  
oferecida.

— Olá! — exclamou. — Sou Wenceslao Gomara y Ventura…
Para não desperdiçar o seu tempo, prescindiu das demais for-

malidades da apresentação. Tinha pressa: assim como era provável 
que os grandes nunca mais regressassem, não se devia descartar  
a possibilidade de voltarem dentro de pouco tempo. Erguendo  
as suas saias, lançou-se pelos corredores, atravessando quartos e 
salas, quartinhos de estudo e de estar, de costura e de brinquedos, 
entrando pelos corredores e alcovas da imensa casa abandonada, 
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contornando os primos errantes que tentavam detê-lo para lhe per-
guntarem que pinta de piolhoso era aquela, até chegar ao alto da 
aparatosa escada que caía como uma cobra de bronze e mármore ao 
desdobrar-se pela parede do grande vestíbulo oval. Durante meio 
minuto, Wenceslao titubeou junto do candeeiro que iniciava o tobo-
gã do corrimão de bronze que quatro lacaios de uniforme dourado  
e carmesim, com o pretexto de estarem incansavelmente a poli-lo,  
costumavam vigiar para que nenhuma das crianças cumprisse  
o seu desejo de deslizar por ele. Vendo que já estava ocupado por 
um sem-fim de primos que riam e guinchavam e se atropelavam ao 
resvalar pela polida superfície, preferiu descer a correr pela escada. 
Em baixo, atravessou a rosa-dos-ventos do pavimento do vestíbulo 
a toda a brida, atravessou o gabinete dos mouros e a salinha onde 
o tio Anselmo improvisara o ringue de boxe em cima do tapete de 
Beauvais e a galeria das mesas de malaquite, até chegar, ofegando, 
à porta da biblioteca, onde se deteve. Bateu à porta para se fazer 
anunciar, entrando sem que a abrissem por dentro.

— Arabela? — perguntou.
— Já desço — respondeu a prima da mais alta das quatro galerias 

de livros. — Já foram?
— Já. Mas o Froilán e o Beltrán traíram-me: não vou poder vê-lo 

até…
— É uma questão de esperar um pouco.
— Há cinco anos que estou à espera.
Enquanto Arabela descia, e com o propósito de respeitar o pudor 

da prima — teria respeitado também o pudor das outras, se nos seus 
gestos dengosos visse algo além de simulacros —, escondeu-se atrás 
do biombo para trocar o seu vestido de menina por calças azuis, 
camisa branca e sapatos confortáveis. Então, disse:

— Estou pronto.
Ao defrontar-se com Wenceslao vestido de homem e com o cabelo  

curto, Arabela não fez qualquer comentário nem mostrou surpresa: 
no entanto, viu tudo através dos óculos que lhe deslizaram pelo 
narizinho, obrigando-a a inclinar a cabeça para trás, para focar, 
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dotando os seus olhos de visão quádrupla. Podia-se contar com  
a ausência de espavento em Arabela: aos treze anos, sem nunca 
sair da biblioteca, já sabia tudo o que é possível saber. Wenceslao  
apercebera-se disto desde pequeno, quando comprou as suas pri-
meiras calças e um gorro para dissimular os caracóis. Ao princípio, 
escolheu Arabela porque lhe era útil como aliada para esconder  
naquela biblioteca, onde nunca ninguém da família ia, o disfarce 
daquilo que ele nunca duvidou ser. Quando à noite se escapava do 
leito, iludindo a vigilância dos lacaios, ia à biblioteca e ficava quieto,  
sem fazer nem dizer nada, vestido de homem durante horas e horas 
para recuperar o tempo falsificado pelos seus atavios de menina. 
E diante dele instalava-se Arabela, que, benigna e sorridente, com 
as mãos cruzadas sobre a saia, desprovida da pungente urgência de 
se entreter ou de justificar a sua existência, permanecia sentada na 
cadeirinha de concerto, à janela, mergulhada na meditativa apren-
dizagem do seu próprio rancor. Ao vê-lo agora, perguntou-lhe:

— Vais para o torreão?
— Vem comigo.
— Não.
— Porquê?
— Porque a tua voz treme.
— Parece-me que tenho motivos de sobra.
— Por causa daquilo a que as pessoas chamam esperança?
— Sem dúvida.
— Não creio que gostasse de sentir esperança se isso me tornasse 

tão vulnerável como te torna a ti.
— Se uma pessoa não sente esperança, Arabela, fica fria e só du-

rante toda a vida, e quando chega a idade de se entregar a alguém 
ou a alguma causa, não consegue fazê-lo. 

— Eu entreguei-me à causa de os afastar daqui e, no entanto, 
desconheço a emoção que te embarga.

— Pergunto-me se um rancor como o teu, móbil em si respeitável 
porque bem fundado, pode ser cimento da esperança.

Arabela não precisou de pensar para responder:
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— Não, mas ao impulsioná-los, por rancor, a empreenderem esta 
excursão e a perderem-se nesta miragem, junto-me à tua esperança 
sem partilhar o teu programa.

— Eu sou muito pequeno para ter outro programa além do meu 
pai.

— O que pode ser bastante perigoso.
Entre os muitos ritos de Marulanda existia a «hora dos afagos», 

durante a qual as mães, umas diante das outras, para fazerem gala 
da sua ternura, reuniam os filhos com o propósito de os beijarem e 
acariciarem apaixonadamente, assegurando-lhes que morreriam se 
lhes acontecesse algo de mau. Uma vez, durante estas competições  
afectivas, Arabela, então pequena, caiu fulminada por uma síncope.  
Ludmila, sua mãe, presa do mais indescritível sofrimento, tentou 
enforcar-se com uma meia de seda e assim exibir a magnitude da 
sua aflição, mas atraindo sobre ela os cuidados dos médicos e da fa-
mília. Apesar do perigo em que se tinham precipitado uma à outra, 
mãe e filha depressa recuperaram, e Ludmila, vencedora com isto 
nas justas da ternura, foi consagrada como modelo absoluto, como 
monumento admirável ao amor maternal pelo seu marido Terencio 
e por todos os seus parentes. Desde esse momento, Arabela cresceu 
pouco, tornando-se mestre na arte de parecer não estar presente. 
O seu corpo propiciava o esquecimento dos pais, como se quises-
se proteger-se deles, ficando desprovido de sucos, frágil como flor 
seca num livro, como insecto que ao morrer se desfizesse em vez de 
apodrecer. Mentia, no entanto, ao postular o rancor como seu único 
móbil: a verdade é que tudo nela era encolhido, não por causa do 
peso do chaveiro que lhe pendia do cinto, mas pela dor de se saber 
incapaz de ser fonte de prazer para os seus pais, os admiráveis 
Terencio e Ludmila. Neste sentido, o seu destino não era diferente 
daquele dos demais primos. A ela, porém, que não o suportava, 
reduzia-a, ficando o rancor como parte visível do seu sofrimento. 
Como corolário daquilo que os grandes sentiam — ou não sentiam 
— por ela, quis que deixassem de facto de existir: não os matando,  
é certo, mas impulsionando-os a empreender o passeio com o fim de 
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os eliminar. Muito me comprazeria poder anunciar aos meus leitores 
que a ideia do passeio teve origem nesta rapariguinha singular, tão 
grave e esquiva. No entanto, não foi assim: ela, como Wenceslao,  
como todos os habitantes da casa, incluindo Adriano Gomara,  
ignorava a origem exacta da ideia da excursão. Mas foi ela quem 
providenciou os dados mais convincentes para dirigir os seus pais 
para a paragem com a qual as suas banais imaginações sonhavam. 
Ela enganou os lacaios para que enormes arcas repletas de papela-
da descessem do sótão para a biblioteca. Refinou as dissimulações 
que iriam servir para os despachar exumando fólios poeirentos do 
fundo de baús e, com a ajuda de Wenceslao, aplicou-se a trans-
formar em cordilheiras as manchas de bolor de alguns mapas e  
os buracos de térmita em certos mapas em sugestivas casualidades 
que podiam ser interpretadas como pistas seguras. Os grandes fi-
caram pasmados com a perícia com que Arabela parecia traduzir 
velhas línguas cifradas com alfabetos ininteligíveis. Mas assim que 
abandonavam a biblioteca, Arabela desaparecia-lhes dos pensa-
mentos, para se materializar fugazmente neles outra vez quando 
era necessária uma explicação qualquer: era isso que não suportava. 
Que não a molestassem mais! Que partissem, como por fim tinham 
feito, e, logo que Wenceslao a deixasse tranquila dentro de um mo-
mento, a sua verdadeira existência poderia começar, eternamente 
instalada na sua cadeirinha à beira da janela, sem outra tarefa,  
da manhã à noite, além da de registar na sua mente a deslocação da 
luz pelo enganoso parque dos seus pais. Beijou Wenceslao na testa 
para iniciar a despedida que a deixaria em paz.

— Cumprimenta o teu pai da minha parte — disse-lhe.
— Vou trazer-to.
— Peço-te que não o faças.
— Vais gostar dele. E ele gostará de ti.
— Isso seria apenas um estorvo para mim.
— Precisamos de ti, Arabela.
— Já conseguimos despachá-los. Terminou, portanto, toda a minha 

participação na acção colectiva. Agora, por favor, deixa-me em paz.
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Wenceslao conservou na sua, ao despedir-se, a mão sem tempe-
ratura, quase vegetal, da prima. Dirigiu-se para a porta, para sair: 
estava convencido de que o pai seria capaz de reelaborar a dor da 
prima transformando o seu potencial em algo sem dúvida mais 
denso, embora também mais acessível, de que talvez não estivesse 
desterrada a ironia. Como seria Arabela se a dor fosse apenas uma, 
não a única, das suas possibilidades? Perturbada, a pequena trope-
çava ao subir as escadas de caracol em direcção às galerias de li-
vros, em virtude de os seus óculos se tornarem opacos com o ligeiro 
vapor que o temor fazia emanar do seu rosto. Bastaria um leve em-
purrão para a fazer sair da clausura do seu rancor e dos seus livros. 

— O que é que tu ganhas por teres lido todos os livros, Arabela, 
se…

Viu-a inclinada sobre o corrimão da galeria mais alta: o rosto de 
Arabela amadureceu com a chacota que ela lhe dirigia e que, mais 
tarde, pensou Wenceslao, quando começassem a desaparecer os es-
pessos véus familiares, se transformaria na ironia de ser ela mesma 
quem os rasgaria um a um e os outros não teriam outro remédio 
senão aceitar esses rasgões. De cima, ouviu Arabela perguntar-lhe:

— De que livros estás tu a falar-me?
— Destes que me rodeiam — replicou ele, com orgulho de Ventura.  

— Os da famosa biblioteca do bisavô. Julgo saber que contém alguns 
incunábulos. 

Arabela riu generosamente dele:
— Queres ver alguns incunábulos, meu primo?
Com esta proposta, Wenceslao apercebeu-se de que Arabela  

carecia por completo do sentido das prioridades…, o que não era de 
estranhar, tanto tempo fechada entre livros…

— Suponho — respondeu — que te darás conta de que agora não 
tenho tempo.

— Porquê? O teu pai está drogado. Não acordará até tarde. Podes 
passar o dia muito agradavelmente comigo a manusear incunábulos.

— Não entendes que, mesmo que seja só vê-lo… — murmurou ele 
ao abrir a porta. 
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Antes de sair, porém, ainda viu que Arabela pressionava uma 
secção das talhas da biblioteca e que painéis de lombadas alinhadas 
muito apertadas nas prateleiras saltavam como capas, revelando 
que no seu interior não havia nem uma página, nem uma letra 
impressa.

2

Wenceslao não sabia deste segredo, tal como não conhecia tantos 
dos segredos dos grandes, porque estes esperavam que as crianças 
ascendessem à classe superior, à qual eles próprios pertenciam,  
a dos mais velhos, para lhos revelarem. Aquele que inventa esta 
história, contudo, aquele que escolhe narrar ou não, explicar ou 
não, o que está relacionado com ela, e em que momento deve fazê-lo, 
prefere prestar aqui a informação sobre o segredo que deixou Wen-
ceslao estupefacto, o qual, ao encaminhar-se para o torreão do 
seu pai, não pôde senão meditar: se a «biblioteca» é assim, onde é que  
a Arabela vai buscar tanta informação? Como é que sabe tantas coisas?  
A resposta, na sua cabeça, assumiu a forma de um tropel de ou-
tras perguntas imediatas: mas será verdade que sabe tantas coisas?  
Ou sou apenas eu, que sei muito poucas, que julgo que assim é e 
julgam os grandes quando vão consultá-la porque lhes é cómodo 
que as saiba?

A biblioteca dos Ventura não podia satisfazer os empenhos de 
aprendizagem de ninguém, como também não o podiam as decla-
rações dos grandes a respeito dos livros: «Ler só serve para estragar  
a vista.»; «Os livros são coisas de revolucionários e de professorzi-
nhos pretensiosos.»; «Através dos livros ninguém consegue adquirir 
a cultura que o nosso exaltado berço nos proporcionou.» Por es-
tas razões, proibiam o acesso das crianças à extensa sala de qua-
tro pisos guarnecidos com balaustradas e remates de pau-santo.  
Esta proibição, no entanto, não passava de uma das muitas proibições 
retóricas que eram utilizadas para domar as crianças: sabiam que 
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por trás daqueles milhares de lombadas de peles soberbas não existia 
nem uma só letra de forma. O bisavô mandou construí-los quando,  
num debate do Senado, um liberal de meia-tigela e muito resplen-
dor lhe chamou «ignorante, como todos os da sua casta». Como vin-
gança, o avô contratou uma equipa de sábios da capital, muitos 
deles liberais, para que compilassem uma lista de livros e autores 
que compendiassem todo o saber humano. Correu o rumor irrisório 
de que o avô se propunha ilustrar-se. Mas, longe de ler fosse o que 
fosse proposto pelos sábios, mandou fabricar em couro da melhor 
qualidade, copiando exaltados modelos franceses, italianos e espa-
nhóis, painéis que simulassem as lombadas desses livros, nelas gra-
vando com o ouro das suas minas os títulos das obras e os nomes 
dos autores, e fê-los instalar na sala que preparou em Marulanda  
para esse propósito. Fingindo amizade e discernimento, convidou para  
as suas terras o liberalzeco acusador que, lisonjeado pelo convite 
e florido de untuosa admiração, expressada com arroubos líricos 
que pretendiam sublinhar o seu próprio pretenso parentesco com  
a cultura, percorreu a biblioteca. Mas, de acordo com a lenda, ao 
querer arrancar um livro de uma das galerias mais altas e ao não 
compreender por que razão não se desprendia do sítio, fez tanta 
força que tropeçou, partindo a balaustrada e caindo em cima de um 
mapa-múndi cujo eixo de bronze se lhe enterrou no cérebro. Foi o úl- 
timo visitante não pertencente à família que teve o privilégio de 
ser convidado para a casa de campo dos Ventura. E a balaustrada 
permaneceu partida para provar que este acontecimento não era 
uma invenção igual a tantos boatos sobre Marulanda, como por 
exemplo o assunto dos antropófagos. Wenceslao nunca duvidara 
de que estes fossem outra coisa além de uma fantasia criada pelos 
grandes com o fim de exercer a repressão através do terror, fan-
tasia em que eles próprios acabaram por acreditar, ainda que este 
autoconvencimento os obrigasse a tomar dificílimas medidas de 
defesa contra os hipotéticos selvagens. É verdade que a sua exis-
tência vinha sendo assegurada na família de geração em geração, 
uma história baseada em tradições imemoriais sem a qual, talvez,  
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a família perdesse coesão e, portanto, poder. Dizia-se que a ordem ci-
vilizadora dos primeiros antepassados que entraram em Marulanda  
fora de guerra à antropofagia, a necessidade, que se antepôs a tudo 
o mais, como uma mística, de limpar a região deste crime, o maior 
dos crimes colectivos, a mais horrenda encarnação da barbárie.  
Degolando tribos e queimando aldeias, os primeiros próceres saíram 
triunfantes dessa cruzada que afiançou aos Ventura não só o orgu-
lho do seu labor esclarecido, mas também o gozo de terras e minas 
conquistadas aos aborígenes que, ao cabo de algumas gerações, se 
tornaram vegetarianos já esquecidos dos sangrentos pormenores da 
sua história, perdendo até a memória das armas que lhes tinham 
sido confiscadas. Continuaram, é certo, a ser óptimos caçadores.  
No entanto, caçavam apenas com armadilhas muito complexas para 
as quais, batendo com corridas e gritos a planície de gramíneas que 
se estendia de horizonte a horizonte, cercavam presas de categoria 
que acabavam por apanhar. Não como dieta para eles, é certo, que 
desde há sabe-se lá quanto tempo não provavam carne, mas para  
a mesa dos senhores, já que todos os anos os Ventura passavam três 
meses de Verão em Marulanda e dos poucos prazeres que podiam 
exigir durante a sua permanência numa região tão isolada era o de 
uma mesa rica e amena.

Claro que agora, ao ver os nativos, era difícil acreditar que nou-
tros tempos tinham constituído uma raça nobre e, escusado será 
dizê-lo, feroz. Sabia-se que outros proprietários mais afortunados 
utilizavam os nativos dos seus feudos, pertencentes a tribos menos  
primitivas, como servidores nas suas residências estivais, mas  
os Ventura não tinham essa sorte e tinham de recrutar toda a cria-
dagem, ano após ano, na capital. Este incómodo procedimento não 
deixava de ter vantagens: servia sobretudo para que ninguém na 
casa de campo visse alguma vez os nativos. Sabiam, porém, que 
trabalhavam para eles nas suas hortas, cabisbaixos, de sobrolho 
franzido, cinzenta a cor da pele, cabeças demasiado grandes, dema-
siado grossos os braços de tanto martelar o ouro com as suas ma-
ças de madeira, criando com igual desânimo os seus filhos sujos e  
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os seus animais no casario de choupanas miseráveis construídas 
com os talos secos das gramíneas que, se alguém espreitava nos 
torreões mais elevados da casa, conseguia divisar ao longe, agru-
padas como fungos na planície. 

Na noite anterior ao passeio, febris nos seus quartos após o toque 
de recolher, os primos mais pequenos ficaram a sussurrar receitas 
para os cozinhados suculentos que os selvagens, ao assaltar a casa, 
fariam com os distintos membros do corpo de Cipriano, conhecido 
por boccato di cardinale, por ser o mais gordo, o mais branco, o mais 
tenro. Então, demasiado aterrorizado para calcular as consequên-
cias, Cipriano fugiu em busca do pai, porque lhe bastaria ouvi-lo 
para transformar os murmúrios infantis na realidade severa mas 
isenta de fantasmas dos grandes. Descalço, em bicos de pés, atra-
vessando as cavernosas trevas das escadas e dos desertos aposentos 
de aparato, chegou à porta do gabinete onde os homens da família 
se encontravam a fumar os últimos charutos antes de irem dormir. 
A voz do seu pai, o admirável Terencio, assegurava que até há al-
guns lustros ainda restavam restos de práticas antropófagas apesar 
da repressão secular: danças de simbologia evidente, banquetes em 
que devoravam amálgamas vegetais às quais davam forma huma-
na, instrumentos musicais construídos com ossos de origem sus-
peita…, não, não era uma ideologia, assegurava Terencio, como  
a forma de vida deles, os Ventura, representava uma ideologia: a dos  
nativos era apenas o veneno do ódio que traziam no sangue, um 
instinto de crueldade que porfiava por subsistir apesar dos castigos, 
desumanidade na qual sobrevivia a coerência pertinaz da sua raça 
como pretensão ao direito a ser o que eram. A cruzada, portanto, 
que não passava de uma defesa, tinha de continuar. Ao ouvi-lo, 
Cipriano, afogado em pranto, deixou cair a sua atormentada cabeça 
sobre as grinaldas talhadas na porta de sândalo; então era verdade 
que os antropófagos existiam, já que os seus pais se preparavam 
para se defender deles no passeio de amanhã…, desde que estes não 
escolhessem atacar, em vez da cavalgada, a casa de campo, onde come-
riam todas as crianças, começando por ele, que era o mais gordinho.
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De repente, uma mão brutal, enluvada de branco, saltou das tre- 
vas e agarrou Cipriano por uma orelha:

— Canalha! O que é que estás aqui a fazer a esta hora? Não sabes 
qual é o castigo por se violar o toque de recolher?

Era o Mordomo, a sua silhueta de enorme estatura reluzindo 
com os emblemas do seu cargo e os cordões de ouro que adornavam 
a sua libré, mas conservando o rosto, lá em cima, embuçado pela 
escuridão.

— Não sabes? — insistiu, sacudindo Cipriano sem misericórdia. 
— Não sabes, malandro?

Responder a esta retórica de suspense que precedia a violência 
estava fora de questão. Depois do toque de recolher, era o Mordomo, 
com a sua tropa de lacaios, quem decidia o que era delito e que 
castigo merecia. Nas suas mãos, a justiça — se os meus leitores 
me permitem que lhe chame assim — era imprevisível, já que nem  
o Mordomo nem os seus esbirros tinham de dar conta aos Ventura 
do que acontecia depois do terceiro toque do gongo: eram estupen-
damente pagos para que mantivessem a ordem…, e a ordem, claro, 
não podia existir se a imagem de pais amáveis e serenos não fosse 
cultivada nos corações infantis. Se a ronda dos lacaios considerava, 
por exemplo, que as mãos debaixo dos lençóis ao adormecer era delito, 
porque as crianças «não se devem tocar» — vício imundo de segura 
origem antropófaga —, o culpado era arrastado até às caves e açoitado 
enquanto era interrogado acerca das suas relações com os selvagens. 
Mas os castigos não deviam deixar marcas que as crianças pudessem 
mostrar aos pais para reclamar justiça: cada grupo anual de lacaios 
foi aperfeiçoando técnicas assombrosas de disciplina, temíveis látegos 
de hipócritas pontas de feltro, algemas da mais resvaladiça seda des-
tinada a amarrar os pulsos por detrás das costas aos calcanhares, con-
vertendo o culpado numa dolorosa comba enquanto era interrogado. 
Por vezes uma das crianças tentava acusar um servidor. A resposta 
dos pais era sempre mais ou menos a mesma: 

— Se a tortura foi assim tão terrível, se é assim que optas por 
designar a tua fantasia, devia ter deixado sinais. Onde estão?…  
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Vamos, mostra-mos…, não os vejo, e para acreditar em alguma coisa  
preciso de ver provas. Concluo, portanto, que não estás a dizer  
a verdade. E não deves mentir, meu filho tão amado, pois isso é um 
hábito muito feio apenas digno dos nativos, os quais, como é do 
conhecimento público, têm a alma carcomida pelos vícios. Cabe aos 
servidores a elevada missão de velar para que ninguém da nossa 
estirpe seja corrompido pelos antropófagos.

Lidia, a esposa de Hermógenes, o mais velho dos Ventura, tinha 
nas suas mãos o comando do exército de servidores, cozinheiros, 
lacaios, moços de cavalariça, responsáveis pela adega, carpinteiros,  
alfaiates, jardineiros, lavadeiros e passadores a ferro. A família 
reconhecia-a como uma tarefa monumental que ninguém, excepto  
Lidia, seria capaz de enfrentar. Tratava-se de tirar o máximo rendi-
mento dessa legião durante os meses de Verão, controlando invejas,  
roubos, altercações, preguiça, faltas de cumprimento do dever ou  
de adesão total ao místico extermínio de qualquer marca dos an-
tropófagos. Além deste primeiro mandamento, que os elevava  
à categoria de cruzados, havia o segundo mandamento: manter  
a rigidez das hierarquias com o propósito de que nem um eco sequer 
das suas próprias individualidades imperfeitas chegasse aos salões 
onde decorriam as aprazíveis férias de Verão dos Ventura: era tudo 
uma questão de tenue, de conduta irrepreensível reflectida em for-
mas irrepreensíveis. Se a tenue fosse perfeita, não seria necessário 
ultrapassar a identificação da sua indumentária — e do cargo por 
esta simbolizado — e ver-se misturados com pessoas inferiores cuja 
essência era serem suplantáveis. Fora daqueles três meses de servi-
ço na casa dos Ventura, as suas vidas não existiam, de modo que 
a tarefa de Lidia se reduzia a concertar uma estratégia que durasse 
apenas esse período. De regresso à capital, todos os anos e com um 
suspiro de alívio, Lidia licenciava o contingente após a devolução  
dos equipamentos. Nenhum servidor desejou alguma vez repetir  
a experiência de outro Verão em Marulanda. Eram bem pagos, 
numa soma total no regresso à cidade, soma essa reduzida pelas 
multas que cada falha merecia e pelo consumo mais insignificante 
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além do que lhes era oferecido, contabilizado sem misericórdia por 
Lidia. Mas as exigências da disciplina eram demasiado amargas, 
aquela humilhação de terem de se fundir com a libré do lacaio, com 
o guarda-pó azul do jardineiro, com a camisa parda do palafre-
neiro, com o avental branco do cozinheiro, se bem que uma certa 
rigidez no seu andar, uma certa proclividade para a submissão, que 
lhes ficava para toda a vida, fizesse com que se reconhecessem en-
tre eles muitos anos depois, formando uma casta, sem importância, 
por certo, mas fácil de identificar.

Todos os anos, da sua tribuna e com o novo contingente orde-
nado diante dela, Lidia, ao finalizar a preparação e antes de partir 
para Marulanda, explicava-lhes como deviam ser as suas relações  
com as crianças. Estas, assegurava-lhes na sua arenga, eram os seus  
inimigos, empenhados na destruição deles porque queriam destruir 
tudo o que era estável através do seu questionamento das regras. 
Que os servidores ficassem alertados a respeito da brutalidade de  
seres que por serem ainda crianças não acediam à classe iluminada 
dos adultos, capazes de tudo apenas para abusar, desobedecer, sujar, 
reclamar, destruir, atacar, minar a paz e a ordem através da crítica 
e da dúvida, e aniquilá-los a eles, servidores, por serem guardiães, 
justamente, daquela ordem civilizada, tão venerável que desafiava 
qualquer crítica. O perigo das crianças era apenas inferior ao dos  
antropófagos, dos quais não seria impossível que, ignorantes e talvez  
sem má intenção, talvez até sem o saberem, fossem agentes: nenhu-
ma severidade seria exagerada, embora fosse recordado ao pessoal 
o seu dever de manter a aparência de obediência total às crianças, 
já que, apesar das suas funções, não podiam esquecer que eram 
seus servidores. Lidia, e os restantes Ventura pela sua boca, delega-
vam nos servidores a faculdade de organizar redes de espionagem 
e sistemas de castigo com os quais impor as leis cujos pormenores 
escritos ela em breve entregaria ao chefe de todos eles: o Mordomo. 
Deixava nas suas mãos a organização de perpétuos turnos de vigi-
lância, dia e noite, implacáveis sobretudo após o toque de recolher, 
quando a sua autoridade seria única e total, cega, surda e muda, 
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destinada a impedir que as crianças incomodassem os grandes: entre  
os muitos papéis de importância que os servidores desempenhavam 
durante o Verão — e apenas inferior ao de os protegerem com armas 
contra hipotéticos ataques durante o regresso à capital, altura em 
que viajariam carregados com o ouro das suas minas — encontrava- 
-se o de agirem como filtros das condutas infantis, de modo que  
as suas feitorias não impedissem que os seus pais amantíssimos 
desfrutassem do bem merecido descanso. Deviam ter em conside-
ração que as pobres crianças acreditavam em tudo: as suas mentes 
eram tenras, vulneráveis a historietas de toda a índole, diferen- 
tes das mentes já formadas dos grandes, e que por essa razão os pobres  
anjos eram frequentemente vítimas de persuasões nas quais acre-
ditavam a pés juntos, todas negativas porque não procediam da  
família, vindas sabe-se lá de onde, mas certamente de fontes nefastas  
que ela, Lidia, preferia não voltar a nomear.

Para terminar, dizia, duas palavras apenas: os servidores dos 
Ventura eram o seu orgulho. Sempre o tinham sido. Tradicional-
mente, quando caminhavam pelas ruas da capital rumo ao com-
boio no qual fariam o primeiro troço da viagem para Marulanda,  
as pessoas aproximavam-se das varandas para admirar o poder da 
família simbolizado pela tenue do seu pessoal. Que soubessem me-
recer esse reconhecimento público, e Lidia terminava recordando-
-lhes que às vezes, para defender, é necessário sermos os primeiros 
a atacar. 

O maior dos problemas com que Lidia se deparava todos os anos 
era o de encontrar um substituto para o Mordomo do ano anterior. 
O sítio apropriado para o procurar era nas casas de outras famílias 
como a deles, preferindo, escusado será que se diga, aquelas que im-
pusessem aos seus servidores a mais estrita disciplina. Candidatos  
nunca faltavam: o treino nos complicados organismos de qualquer das 
grandes casas limitava-lhes sempre os intuitos ancilares, eliminava- 
-lhes as imaginações, proporcionando-lhes rancores tão bem en-
caminhados pela disciplina de todos aqueles anos em que não 
conheceram mais nada que, sob o nome de fidelidade ou valor,  
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a crueldade florescia como corola suprema que na casa de campo 
se punha ao serviço dos Ventura, e a obediência inculcada pela 
longa formação que começava habitualmente na infância podia ser 
apodada de perícia. 

Os Ventura tiveram muitos Mordomos, todos iguais: ninguém 
lhes recordava os nomes ou as características pessoais, porque  
os seus deveres estavam de tal forma regulamentados que se era 
automaticamente um Mordomo perfeito cumprido certo número de 
anos de serviço. O que ninguém esquecia, porém, o que não aban-
donava os pesadelos das crianças nem as suas obsessões de adultos,  
era a célebre libré do Mordomo, o tradicional traje de veludo carmim  
bordado com enfeites de ouro, carregado de insígnias e emblemas, 
duro e pesado e teso de cordões, alamares e estrelas, que refulgia 
na imaginação de todos como símbolo da ordem, dotado de uma 
temível vida própria muito menos transitória do que os irreconhe-
cíveis Mordomos que sucessivamente a ocuparam. Esta libré era tão 
imensa que o que era na verdade difícil era encontrar um candidato 
de dimensão suficiente para que não ficasse larga. Uma vez cum-
prido este requisito e concluído o treino devido, era possível contar 
com o facto de todos os Mordomos serem igualmente desprovidos 
de iniciativas que pretendessem inovar os rituais e não aspirarem 
a outro emolumento além da honra de serem o que eram, e à casinha  
na capital, com que os Ventura os obsequiavam como prémio, num 
bairro semelhante ao bairro onde viviam os senhores, mas plebeu, 
com fachadas vulgares que imitavam as fachadas nobres alinhadas 
nas grandes avenidas de palmeiras onde as pessoas como os Ventura  
habitavam. 

As crianças acabavam por conhecer muito bem os lacaios, cujas 
artimanhas, ao fim e ao cabo, eram tão limitadas como as suas 
imaginações: apercebiam-se de que era possível suborná-los com 
pouco, com um elogio ou com um sorriso; que, longe de constituí-
rem corporações unânimes, as suas lutas internas eram desavenças;  
e, acima de tudo, que temiam qualquer pessoa que ocupasse um car-
go superior. Sabiam-nos ignorantes, fracos por estarem demasiado  
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impressionados com o poder que de noite tinham sobre aqueles que, 
bem vistas as coisas, de dia tinham de servir e a quem tinham de 
obedecer em silêncio, tão inseguros de cada golpe que davam que 
os transformavam em assuntos demasiado enfáticos, por exemplo, 
aqueles golpes que o Mordomo dispensou a Cipriano na noite que, 
como narrador desta história, preferi registar mais acima e que 
aproveitarei para devolver aos meus leitores ao presente da minha 
narração:

Apesar do seu olho dorido com o bofetão, apesar da sua orelha  
quase arrancada, Cipriano conseguiu aproveitar a retórica do  
Mordomo para virar uma cadeira nas trevas, perdendo-se por de-
trás de móveis entalhados e armaduras, fugindo escada acima antes 
de o lacaio principal conseguir distinguir a identidade do culpado. 
Ao reentrar no falso silêncio dos quartos de dormir, Cipriano não 
perdeu tempo e fez circular segredos que revelou aos primos, que 
não eram senão a informação obtida atrás da porta de sândalo, 
avalizando com os detalhes que tinha acabado de ouvir os terrores 
dos quais ele fora a principal vítima mas que agora manipulava. 
Zoé e Olimpia, que eram as mais pequenas, tremiam, agarradas 
uma à outra, na mesma cama, imaginando cortinas que respiravam 
como presenças, ouvindo queixumes, ruídos, murmúrios. E quando 
o vento se abateu vingativo sobre a planície e a maré de vozes ve-
getais parecia uma inundação, a tosse da pobre Cordelia — a quem, 
durante o dia, era proibido que fingisse essa tosse absurda de he-
roína tísica — acordou com o seu desespero aqueles que tinham 
conseguido conciliar o sono, e os passos embriagados de Juvenal 
ressoaram pelos corredores atapetados da casa à procura de um 
companheiro que o ajudasse a aplacar o medo até que a chegada da 
aurora fizesse calar a planície.

Juvenal recusou-se a ir ao passeio. Como primo mais velho, 
o único considerado isento de vícios, por pertencer à classe dos 
«grandes», já que acabara de cumprir dezassete anos, tinha esse 
privilégio. Porém, preferiu ficar. Na casa de campo, sem as limita-
ções impostas pelos seus pais e pelos servidores, A Marquesa Saiu 
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Às Cinco poderia transfigurar tudo, parque, casa, estátuas, primos, 
roupa, diversões e comida em algo diferente, superior, e floresce-
riam outras convenções, aquelas que ele escolhesse. Era preferível 
não especular sobre o que podia acontecer se algum dos boatos 
que circulavam entre as crianças fosse verdade. Mas os boatos, até 
os mais verosímeis, tinham a vantagem de ser possível voltar-lhes 
as costas. Isto, em contrapartida, seria impossível na realidade do 
passeio, no qual apenas seria humilhado como o cavaleiro mais 
desajeitado e o caçador de coração mais compassivo.

Ninguém insistiu mais do que o exigido pelas convenções da 
boa educação para que Juvenal fosse ao passeio. Aos grandes con-
vinha deixar para trás um representante das suas ideias e privilé-
gios: ao fim e ao cabo, Juvenal já era «um homem» e encarnaria  
a autoridade paterna enquanto eles estivessem fora. 

Ao princípio, os Ventura tinham contado deixar uma parte da 
criadagem para cuidar das crianças durante a sua ausência. E assim  
determinou Lidia. Mas também desde o início, e paralelos aos boatos 
do medo, começaram a circular boatos a respeito da paragem que 
visitariam: a esbelta cascata despenhando-se numa lagoa coroada 
por um arco-íris, as folhas dos nenúfares gigantescos estendidas 
como ilhotas dispostas sobre a água e nas quais seria encantador 
sentarem-se a jogar às cartas ou a pescar, as árvores engalanadas  
com trepadeiras de folhagem azul, as borboletas indescritíveis,  
os pássaros de peito de opala, os insectos inofensivos, a fruta, 
o aroma, o mel. A partir do momento em que Lidia determinou 
quais os servidores que deveriam ficar sem passeio, surgiram  
as complicações: nas caves fétidas escavadas debaixo da casa, onde 
os servidores de nível mais baixo amontoavam as suas vidas, fer-
vilharam escaramuças e intrigas, vinganças e delações, ameaças de 
revelação de confidências vergonhosas, de cobrança de dívidas que 
não eram apenas monetárias, a compra e venda e a aposta — ganha 
por quem virasse um ás — da maravilhosa sorte de assistir à recrea-
ção dos amos e participar no mundo dos privilegiados, ainda que 
fosse apenas de libré e a servi-los. Em vista do que Lidia convocou  
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um conselho de família no qual decidiram, para cortar pelo são  
e não dar mais voltas ao assunto, levar todos os servidores no pas-
seio, deixando as crianças sob a vigilância oficial de Juvenal e res- 
guardadas de todo o perigo pela inexpugnável vedação de lanças de 
ferro que circundava o parque.

Então, os servidores, que deste modo se sentiram promovidos 
a uma classe em certo sentido superior à das crianças, prepararam- 
-se polindo alegremente os seus botões dourados e passando  
a ferro os seus jabots de renda, fervendo centenas de pares de luvas 
brancas destinadas a cobrir as mãos servidoras, engomando bar-
retes e ajustando aventais às circunferências sempre crescentes de 
ajudantes de cozinha e cozinheiros, enquanto os jardineiros e os mo- 
ços de estrebaria, para se darem uma importância da qual, na 
opinião dos lacaios e dos cozinheiros, careciam, se aproximavam  
a cada instante para fazer perguntas desnecessárias aos senhores.

Às crianças, algumas das quais protestaram ao ver-se excluídas  
do passeio, prometeram que no ano seguinte, quando eles já conhe-
cessem a paragem que se dizia ser de sonho mas que podia revelar- 
-se perigosa, ou incómoda, ou simplesmente não justificar uma  
expedição tão esgotante, então levá-las-iam também.

— Mas não nos levarão — respondia Wenceslao a quem quises-
se ouvi-lo. — Mesmo que voltem do passeio. E isso é muito pouco 
provável.

Depois de deixar, como vimos mais acima, Arabela na biblioteca, 
Wenceslao pensou que a prima tinha razão: para quê apressar-se?  
O láudano não foi economizado para adormecer o seu pai no torreão,  
eliminando-o durante o único dia que, segundo os ingénuos zela-
dores julgavam, duraria o passeio. Mas existe o amanhã e o passado  
e talvez o sempre, meditou Wenceslao com paixão, deambulando 
pela galeria das mesas de malaquite e gozando as calças da sua 
masculinidade que finalmente ia ser pública. Observou, através da 
vidraça, aquela raça de aleijados emocionais que eram os primos,  
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reunindo-se, pouco a pouco, na varanda sul. Todos aleijados?  
Não todos: um ou dois talvez fossem recuperáveis. No entanto, pen-
sou, pertenciam a essa paisagem artificial, às escadarias e às urnas,  
às perspectivas de relva aparada e aos pavilhões, às flores subme-
tidas às bordas decoradas dos alegretes. As suas peripécias eram  
semelhantes às do pavão real refugiado em cima da cabeça da Diana  
Caçadora, cuja cauda a malvada Zoé — que tinha pouco discerni-
mento — tentava alcançar para a puxar, sem que as gargalhadas 
do seu bochechudo rosto de chinesa alterassem a superioridade do 
pássaro. Cordelia, a triste, a bela, a pálida Cordelia, penteando a sua 
longa trança loura digna de uma heroína medieval, parecia esperar 
algo para sair da prisão dessa doença em que ninguém queria acre-
ditar. Mauro seguia Melania, que não fazia coisa alguma porque,  
como a maioria dos varões dos Ventura, nada sabia fazer, mas 
talvez pensando que durante a ausência dos pais se resolveria  
a entregar-lhe finalmente o seu corpo como quem entrega um pedaço 
de carne a um cão esfaimado, para que o consumisse, não para que 
o degustasse e ela o degustasse também. Juvenal, ao espreguiçar-se,  
ergueu os braços para esfregar o cabelo e bocejar, transformando-
-se por instantes num casulo de seda granada pelas amplas mangas 
da bata que o pai o proibia de vestir fora dos seus aposentos pri-
vados. E nas escadarias centrais que desciam para o roseiral, com 
o mundo em ordem, colocados como se posassem para um quadro, 
os xadrezistas, Cosme, Rosamunda e Avelino, dispunham as peri-
pécias das peças no tabuleiro de xadrez. Juntar-se-lhes para passar 
o tempo, para fingir, como todos pareciam fingir, que aquele era 
um meio-dia de Verão igual a todos os outros, repleto dos peque-
nos passatempos que não satisfaziam ninguém? Nenhum deles era 
capaz de se evadir da anedota que o trazia preso. Só ele adivinhava 
mudanças, ansiava projecções: ainda que o pai estivesse a dormir, 
iria lá acima vê-lo. Hoje, não havia razão para temer os lacaios bis-
bilhoteiros ao subir as escadas interiores até aos andares mais altos, 
mais, mais acima das mansardas, até às açoteias e sótãos de onde 
os torreões surgiam em direcção às nuvens como dedos contorcidos  
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cobertos de escamas de cerâmica, tão altos que pareciam dobrar-se 
no céu vertiginoso. Na noite anterior, porém, a casa parecera eriçada 
de ameaça, atenta de olhos delatores, metálica de cintilações de librés 
que venciam a escuridão, alarmante de mãos enluvadas de bran- 
co prontas para agarrar: foi necessário esmerar-se mais do que  
o habitual para que, ao abandonar o leito de Melania levando a sua 
taleiga repleta, os esbirros do Mordomo não o apanhassem e deitas-
sem a perder o seu plano. Conseguira sair para a varanda sul gati-
nhando entre os móveis, quase sem respirar, deslizando pela brecha  
de um vidro partido. Desceu ao roseiral, atravessou o labirinto 
de buxo dissimulando a sua forma nas extravagantes esculturas  
vegetais, e dirigiu-se para os estábulos onde as cavalgaduras patea-
vam e os carros reluziam, prontos para o passeio do dia seguinte.  
Assegurou-se de que não tinham preparado o veículo com um dos 
lados protegido por barrotes, no qual transportavam o seu pai de  
e para a capital: então não o levariam a passear, como tinham  
estado a discutir fazer. Sim, sim, as rodas da carroça estavam ferru-
gentas, por olear, o que significava que o seu pai ficaria na casa de 
campo e que juntos iriam poder realizar os seus planos. Atravessou 
de novo o parque, desta vez na direcção inversa, e desatou a correr. 
Agora seguro, entrou na casa e subiu ao torreão do seu pai, sem se 
preocupar com a possibilidade de deixar algum rasto na intrincada 
escuridão. Ao chegar à porta da mansarda de Adriano, batera:

— Froilán?
— Sim.
— Beltrán?
— Sim. Wenceslao?
— Sim. O meu pai está a dormir?
— Não.
— Trouxe o dinheiro. Abram.
— Não. Sabes muito bem que não te deixaremos falar com don 

Adriano até depois da partida.
— Se não me abrirem a porta não poderei entregar-vos o dinheiro  

e não poderão ir ao passeio.



CASA DE CAMPO  4544  JOSÉ DONOSO

Perante esta ameaça, soaram as chaves, e no silêncio ecoaram 
os ruídos de ferrolhos e correntes. Os dois gigantones fecharam 
o vão da porta: Froilán, quadrado, de braços longos e peludos, com 
a testa suada que retrocedia audazmente a partir do seu nariz de 
picareta; e Beltrán, cuja pesada mandíbula acromegálica caía sobre 
o peito nu eriçado de sardas. Ambos tinham os sorrisos ternos,  
quase nostálgicos, dos seres que vivem nas orlas das grandes  
tragédias que porém não conseguem partilhar nem compreender.  
Wenceslao entregou-lhes o dinheiro. Perguntou aos zeladores:

— Tudo pronto?
— Sim. Os servidores da casa são tantos que ninguém notará  

a nossa presença nas carruagens da cauda da cavalgada. Com este 
dinheiro, pagaremos a Juan Pérez, que prometeu tratar de tudo para 
nos arranjar lugar.

— Juan Pérez? — perguntou Wenceslao. — Quando eu era pequeno 
ouvia o meu pai falar dele.

— Mas não é o mesmo Juan Pérez — respondeu Froilán. — Todos 
os anos há um Juan Pérez diferente. É um nome muito comum, não 
é como Froilán…

— Vão dar-me as chaves? — perguntou-lhes Wenceslao, ao  
entregar-lhes a sua taleiga gorda de coroas.

— Agora não. Deixamo-las aqui quando formos, escondidas atrás  
dos pés desta virgem neste nicho.

No dia seguinte, depois de se despedir de Arabela na bibliote-
ca, tal como vimos, Wenceslao, a ofegar imediatamente depois de 
subir a correr as escadas até ao torreão, empinou-se para procurar 
a chave no nicho. Durante um segundo, temeu que aqueles dois 
seres simples e aterrados, que se arriscaram a abandonar os seus 
deveres para partilhar por um dia o boato dos seus senhores,  
o tivessem atraiçoado não só dopando o pai, mas também levando  
as chaves. Mas não. Estavam lá. E o menino abriu fechaduras e 
trincos como se os conhecesse de cor. 

O quarto do pai era amplo, de vigas muito baixas, deixando 
acima o vazio de uma encimada cúpula parabólica onde as pombas 
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faziam ninho: os zeladores teriam de se acocorar para circularem  
por ali. A princípio, Wenceslao julgou que não estava nada nem nin- 
guém na divisão, que o tinham levado por medo de o deixarem sem 
vigilância, que ele, uma criança, tivesse de enfrentar sozinho um 
futuro de desolação, de falta de guia para ordenar a vida na casa 
de campo sem a vigilância dos grandes e dos servidores: durante 
um segundo, chegou a desejar a presença desse execrado terror. 
Mas depressa se deu conta de que, cego pela luz das duas lucarnas 
ao nível do chão, as únicas que iluminavam o quarto, não distin-
guira entre elas uma cama com vigas de ferro tão sólidas e negras 
como as de uma prisão. O seu pobre pai tinha então de se pôr de 
quatro patas como um animal, humilhado, reduzido, de cada vez 
que lhe gritava, pelas lucarnas, mensagens e directivas disfarçadas 
de desvarios de louco que o resto da família tinha aprendido a não 
ouvir? Na cama jazia um vulto. Chamou-o. Mas não obteve resposta.  
Apesar disso, disse:

— Sou Wenceslao.
Durante um segundo, teve a esperança de que ao pronunciar o seu  

nome o pai se pusesse de pé, abrindo os braços para o acolher após 
quatro anos de separação. Mas ao avançar em direcção ao seu leito, 
viu-o estendido, envolto numa camisa-de-forças como numa crisá-
lida brutal, amordaçado, com uma venda nos olhos: um ser humano 
que era seu pai jazia sobre mantas imundas de sangue e babas e vó-
mitos hediondos. Wenceslao inclinou-se sobre a mordaça húmida.

— Láudano — resmungou. — Para que não comunicasse comigo 
até regressarem do passeio. E o meu pai vai acordar e a sua fúria 
será terrível.

Wenceslao não titubeou. Com uma navalha, abriu de um só golpe,  
começando pelo queixo e terminando nos pés, a camisa-de-forças  
que se dividiu em duas como uma vagem, revelando o corpo nu 
e branqueado como um cadáver repousando na sua mortalha.  
A seguir, cortou a mordaça e desatou a venda dos olhos, deixando 
descoberto o belo rosto do seu pai que mal recordava: no entanto,  
a emoção que nesse momento f luiu fê-lo reencontrá-lo naquela 



CASA DE CAMPO  4746  JOSÉ DONOSO

boca encovada pela magreza, no osso daquele nariz translúcido 
e naquelas pálpebras azuladas pelo sono do ópio. A barba loura  
chegava-lhe ao peito, o cabelo, aos ombros.

— Pai — murmurou Wenceslao acariciando-lhe o cabelo sujo, 
sem esperança de que, para já, respondesse, porque sabia que o sono 
do láudano é prolongado.

Sentou-se então no chão, junto à cabeceira dele, olhando por ve-
zes para ele, por vezes através de uma lucarna pela qual distinguia 
daquela altura alguns anões a brincar nos prados do parque que pa- 
recia uma esmeralda cravada no meio da planície. Era isto que  
os grandes faziam aos seres que não conseguiam absorver na sua 
estrutura; o que tentavam fazer a todos os que não eram exacta-
mente como eles; o que lhe fariam a ele, Wenceslao, quando tivesse 
a idade do pai; o que faziam aos filhos por intermédio da incredu-
lidade, através da vigilância dos servidores, através da sua falta de 
prazer neles, através das leis arbitrárias inventadas e consagradas 
por eles próprios, mas a que se atreviam a chamar leis naturais: 
comentar tudo isto com Arabela teria aliviado o seu desespero.  
Mas Arabela tinha ficado à margem do problema, encerrada na sua 
biblioteca vazia. Devia ter insistido em que o acompanhasse para 
não ser o único a escutar a respiração do pai, que parecia prestes 
a esgotar-se. Estava só junto dele. Para já. Tinha de ter paciência 
e esperar.

E Wenceslao esperou um grande bocado, descendo de vez em 
quando, como veremos mais adiante, para se misturar com os primos  
e preparar e sondar o ambiente, mas subindo uma e outra vez para 
vigiar Adriano, suavizando-lhe a cabeleira desgrenhada, limpando  
com o seu lenço aquele rosto tisnado, refrescando-lhe os lábios 
ressequidos com um pouco de água, até que nos olhos sem foco 
de Adriano Gomara, muito mais tarde, voltou a flutuar suficiente  
lucidez para perceber que não era Froilán nem Beltrán quem velava 
à sua cabeceira, mas Wenceslao.

Então, Adriano Gomara esticou debilmente a mão para que o filho  
a tomasse, e os seus lábios tentaram pronunciar as quatro sílabas do 
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seu nome sem, no entanto, ter forças senão para enunciar a palavra 
de duas:

— Filho.
Adriano tardou muito, até já ter decorrido grande parte dos 

acontecimentos que na primeira metade deste romance me propo-
nho narrar, a adquirir fortaleza suficiente para iniciar um sorriso. 




