


Quando estava a escrever A Aventura de Um Fotógrafo em La Plata, 
perguntei-me se um romance não consistirá numa sucessão de páginas 
que acabam com a união dos namorados, ou pelo menos com a morte 
de um deles. Algumas sondagens entre pessoas próximas confirmaram  
a minha suspeita. Uma amiga a quem contei, num restaurante, o enredo 
do romance, quando ouviu o desenlace quase nem conseguiu reprimir 
um gesto de contrariedade. Pacientemente, esperou que eu acabasse de 
falar e perguntou: «Ele vai-se embora sem a rapariga? O teu fotógrafo 
não será um bocado esquisito?» Não tive coragem de confessar que, 
para mim, Nicolasito Almanza, mais do que esquisito, era corajoso, 
pois seguia a sua vocação.

Algum tempo depois, voltei a ser surpreendido. Duas pessoas, no mes- 
mo dia, perguntaram-me se pretendia aludir, neste livro, àqueles que de-
sapareceram durante a última ditadura. Não tenho a certeza de ter tido 
tal propósito, mas parece-me uma interpretação lógica, no sentido em 
que os desaparecidos estavam entre nós. Quero com isto dizer que não 
era algo que nos contassem, mas com que tínhamos de lidar na prática. 
Uma rapariga, que vivia a um quarteirão da minha casa, na Avenida 
Libertador, certa noite voltou de La Biela, entrou no seu apartamento e 
desfizeram-na. Digo «desfizeram» porque no dia seguinte as paredes do 
apartamento estavam manchadas de sangue. Amigas minhas também 
desapareceram. Não creio que uma pessoa possa sonhar um tão terrível 
pesadelo sem continuar a escrevê-lo depois de acordar.

A. B. C.



I

Por volta das cinco, após uma viagem de autocarro tão longa como  
a noite, Nicolasito Almanza chegou a La Plata. Tinha já atravessado 
um quarteirão da cidade, para si estranha, quando viu alguém a acenar-
-lhe. Não respondeu, por ter a mão direita ocupada com o saco da câma-
ra, as lentes e os demais acessórios, e a esquerda com a mala da roupa.  
Lembrou-se então de uma situação semelhante àquela. Disse para si 
mesmo: «Tudo se repete.» Mas da outra vez tinha as mãos desocupadas 
e devolveu um aceno dirigido a alguém que estava atrás de si. Olhou 
para trás: ninguém. Aqueles que agora o cumprimentavam repetiam  
o aceno e sorriam, o que lhe chamou a atenção, pois nunca tinha visto 
aquelas caras. Pelo modo como se agrupavam, pensou que talvez ti-
vessem descoberto que era fotógrafo e quisessem que lhes fizesse um 
retrato. «Uma fotografia de família», pensou. O grupo era composto por 
um senhor de idade, alto, muito direito, muito aprumado, respeitável, 
de cabelo e bigodes brancos, de pele rosada, de olhos azuis, que o fitava 
bondosamente e talvez com certa picardia; duas mulheres jovens, de 
boa figura, uma loira, alta, com um bebé nos braços, e a outra de cabelo 
negro; uma menininha de três ou quatro anos. Ao lado deles, uma pilha 
de malas, sacos e pacotes embrulhados. Atravessou a rua, perguntou 
em que lhes poderia ser útil. A loira disse:

— Parece-nos que o senhor também não é de cá.
— Mas não será tão de fora como nós — acrescentou entre risos a mo- 

rena —, e queríamos perguntar-lhe…
— Porque devemos sempre desconfiar das pessoas locais, nem que 

seja para revelarmos a nossa pinta de saloios — explicou o homem, 
disfarçando mal o tom grave com um sorriso.

Almanza julgou compreender que, por qualquer razão misteriosa, 
tudo divertia o velho, e o fotógrafo do interior não era excepção, 
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ele que não tinha dito mais de três ou quatro palavras. Não ficou 
ofendido.

A morena concluiu a pergunta:
— Se não haverá por aqui um café aberto.
— Um estabeleciento de confiança, onde nos sirvam um verdadei-

ro pequeno-almoço — disse o homem, para acrescentar, sorrindo, com 
uma alegria de que apetecia participar —, sem que por isso nos deixem 
depenados.

— Lamento não poder ajudá-los. Não conheço a zona. — Após um 
silêncio, anunciou: — Bem, deixo-os agora.

— Pensei que o senhor nos poderia acompanhar — asseverou a morena.
— Só gostava de saber para que é que trouxemos tantas malas — pro-

testou a loira.
Entre as duas, não conseguiam carregar com elas.
— Permita-me — disse Almanza.
— Peço-lhe encarecidamente que nos acompanhe — disse o homem, 

enquanto lhe passava as malas, uma a seguir à outra. — O habitante 
local, e ainda pior caso se dedique ao comércio, é muito trapaceiro.  
Há que apresentar-lhe uma frente unida. Por falar nisso: Juan Lombardo,  
às suas ordens.

— Nicolás Almanza.
— Uma auspiciosa coincidência. Somos homónimos! O meu nome 

completo é Juan Nicolás Lombardo. Às suas ordens.
Almanza viu expressões de assombro na loira, de regozijo na morena, 

de amistosa esperança em don Juan. Este estendia-lhe uma mão aberta. 
Para apertar-lha, preparava-se para pousar no chão as malas em que 
tinha acabado de pegar quando a rapariga de cabelo negro lhe disse:

— Pobre Pai Natal! Vejam só a situação em que o metem. Logo terá 
tempo de apertar a mão ao meu pai.

O grupo penetrou na cidade. Don Juan, com passo enérgico, seguia 
à frente. Almanza ia ficando um tanto para trás, estorvado pela carga, 
mas alentado pelas raparigas. A menininha, nos primeiros quarteirões, 
pediu alguma coisa que não viu satisfeita, pelo que acabou por juntar 
o seu choro ao do irmão. Como quem desperta, Almanza ouviu a enco-
rajadora voz de don Juan, que anunciava:

— Eis aqui um estabelecimento com bom aspecto, salvo melhor opi-
nião do nosso jovem amigo.
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Apressou-se a anuir. Estavam em frente a um café ou bar cujo pessoal,  
fardado, lavava e escovava o chão, entre pilhas de mesas. A contragosto 
lá lhes arranjaram sítio e por fim trouxeram-lhes cinco cafés com leite, 
pão e manteiga e croissants. Comeram e conversaram. Apercebeu-se 
então Almanza de que don Juan era, ou tinha sido, empregado numa 
quinta de Etchebarne, na região da Magdalena, e que tinha um terreno-
zinho em Coronel Brandsen. Ficou também a saber que a loira, mãe das 
duas crianças, se chamava Griselda. A morena, que se chamava Julia, 
anunciou-lhe que estavam à espera deles numa pensão, pensão essa 
que oferecia todas as comodidades a preços razoáveis, muito recomen-
dada por viajantes habituados ao melhor. Por sua vez, opinou don Juan:

— Olhe, meu filho, se vier connosco, aproveita a todos. Empenhar-
-me-ei, como se fosse da família, em que os donos da pensão lhe ofere-
çam alojamento para o poupar a complicações.

Tais palavras receberam o apoio das duas mulheres.
— Agradeço realmente, mas agora é impossível — afirmou. — Tenho 

um quarto reservado na pensão onde está também um meu amigo.
O descanso, a comida, a conversa, tudo aquilo provocou um bem-

-estar geral, a espaços perturbado pelo choro do bebé, tão teimoso que 
roçava o insuportável. Griselda deve ter pensado o mesmo, pois disse 
de repente:

— Com a vossa licença.
Descobriu um peito admiravelmente redondo e rosado e pôs-se a dar 

de mamar ao filho.



II

Acompanhou os seus novos amigos até à pensão que, como viria a per-
ceber mais tarde, ficava entre a Rua 2 e a 54, e levou-lhes a abundante 
bagagem até ao quarto, no andar de cima, para o que teve de subir e 
descer várias vezes as escadas. Nesse vaivém, não se cansou de admirar 
uns vitrais com figuras de cores vivas. Teve o pressentimento de que 
a outra pensão, onde o amigo Mascardi lhe reservara um quarto, não 
seria tanto do seu agrado. O que nesta menos lhe agradava era aquele 
cheiro, vindo talvez da cozinha ou da despensa, não sabia a quê, nem 
forte nem muito repulsivo, que parecia estar em toda a casa.

Embora os Lombardo insistissem em retê-lo, despediu-se, pois es-
tava a fazer-se tarde. Quando o acompanharam à porta, as mulheres 
disseram-lhe que não fosse mal-agradecido e que as visitasse em breve.  
Retumbou então um grito pungente. Depois de um breve silêncio, ou-
viram a voz de don Juan, que entre gemidos chamava pelas filhas, e 
Griselda correu escadas acima. Antes de a seguirem, Julia disse-lhe:

— Não vá ainda. Não nos deixe sozinhos neste momento.
Almanza conversou com a dona da pensão e com um dos hóspedes. 

Perguntavam-se o que é que se estaria a passar. Passado um bocado, 
Griselda regressou, muito nervosa.

— Temos de chamar um médico — disse. — O meu pai não está bem.
A dona da pensão perguntou:
— Médico? Eu tenho os meus contactos no Centro Médico. Se quiser, 

telefono-lhes. Vêm logo.
— Telefone, telefone.
A conversa telefónica da mulher foi continuamente interrompida por  

Griselda, que dava indicações:
— Repita que ele não está bem. Que vomitou sangue. Que têm de lhe 

fazer uma transfusão.
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Saiu Griselda, chegou Julia e perguntou:
— É longe, o Centro Médico?
A dona da pensão disse:
— É lá para trás, a uns quarteirões daqui. Eles vêm já.
— Vou lá.
— Eu vou — disse Almanza.
— Não se vai perder?
— Não, se me derem as indicações.
— É fácil — garantiu a dona da pensão. — Seis quarteirões à direita, 

um à esquerda, outro à direita. Não tem como perder-se.
Sem pensar duas vezes, Almanza correu para a rua. Ia contando em 

voz alta os quarteirões. Ao cabo do oitavo, encontrou uma ambulância 
a sair de um casebre. Levantou a mão para a mandar parar e perguntou 
se iam para a pensão que ficava entre a Rua 54 e a 2. Disseram-lhe que 
sim.

— Vinha buscá-los — disse. — Levam-me convosco?
Na ambulância havia dois homens. O que conduzia, vestido de en-

fermeiro, e o acompanhante, de roupa quase igual, que devia ser o mé-
dico. Quando estavam quase a chegar, o médico perguntou-lhe:

— Hepatite? Alguma doença infecciosa de que se lembre? Venéreas?
— Não sou eu o doente. É um senhor idoso, don Juan Lombardo. Um amigo.
— O que estou a perguntar é se o senhor teve hepatite. Doenças in-

fecciosas? Venéreas?
— Eu? De todo.
Já nas escadas da pensão, o médico disse-lhe:
— O senhor não se vá embora.
Almanza apontou-lhe o quarto dos Lombardo. Dizendo «com licença,  

com licença» para afastar os hóspedes, o médico entrou e fechou a porta.  
Como a espera se fazia larga, Almanza começou a desejar que a por-
ta se abrisse, que Julia assomasse e dissesse que o pai se encontrava 
perfeitamente bem. Tanta vontade investira no seu desejo que quando 
a porta se abriu pensou que tinha sido obra sua. Não foi Julia quem 
apareceu, e sim o médico, que saiu dizendo, como se falasse sozinho:

— Perfeito, perfeito. — De repente fixou os olhos em Almanza e disse- 
-lhe: — Estava a pensar em si.

Ficou satisfeito ao reparar que lhe davam importância. Perguntou:
— Posso ajudar?



A AVENTURA DE UM FOTÓGRAFO EM LA PLATA  13

— Pode.
— Que devo fazer?
— Arregaçar uma manga.
Obedeceu.
— E agora?
— Dou-lhe uma picada.
O médico pôs numa placa de vidro um pouco do sangue que tinha 

tirado.
— Já está? — perguntou Almanza.
— Hoje é o meu dia de sorte. O mesmo grupo! Já viu?
— A verdade é que não estou a ver, doutor.
— Têm os dois o mesmo grupo: A, positivo. O sangue mais comum e 

natural que se pode pedir. Por favor, venha cá, rápido.
— Onde?
Mal podia acreditar que o levassem até ao quarto do doente. O mé-

dico dizia-lhe em voz baixa:
— Tem a certeza absoluta de que nunca apanhou umas belas de umas 

gonorreias? Veja se me entende: não é altura para andar com rodeios. 
Seja por amor-próprio ou por simples vergonha, não faça semelhante 
desfeita ao pobre velho.

Nessa altura da conversa, já compreendia do que é que se tratava. 
Nunca tinha dado sangue, mas conhecia quem o tivesse feito sem que 
se lhes notasse depois o menor mal, de modo que não se preocupou. 
A parte mais feia daquela transfusão foi o fedor do quarto, bastante 
estranho, e o aspecto do velho, com olheiras francamente castanhas, pá-
lido como um defunto. O velho lá arranjou forças para sorrir e comentar:

— Eu sabia que o Almanza não nos ia falhar.



III

Parecia então que o clímax do sucedido tinha sido a reacção favo-
rável de don Juan e o delicioso lanche que ofereceram a Almanza  
no café contíguo. As irmãs Lombardo insistiram em ir com ele, pois 
não queriam que deixasse passar este segundo pequeno-almoço.  
Explicaram:

— Tem de restabelecer as forças.
Tão agradecidas se mostravam que, para o acolherem devidamente,  

deixaram o doente sozinho. Estavam a despedir-se quando entrou  
a dona da pensão.

— O senhor é que é o senhor Almanza? — perguntou. — O senhor 
Lombardo pede-lhe que, antes de sair, tenha a bondade de ir um minuto 
ao seu quarto.

Almanza acedeu. O fedor tinha desaparecido quase por completo, 
substituído por aquele aroma vago próprio da casa. Tanto quanto lhe 
pareceu, o senhor Lombardo estava mais animado. Já ele sentiu uma 
momentânea impressão de mal-estar, como se lhe faltasse o ar. Atri-
buiu o facto à contrariedade de ser tarde e demorar-se ainda. Pensou: 
«É uma vergonha… Se pelo menos pudesse abrir a janela, para entrarem 
a luz e o ar lá de fora.» Don Juan chamou-o:

— Aproxime-se da cama. O senhor salvou-me a vida, de modo que 
lhe devo uma explicação. Quando lhe disse que o tínhamos cumpri-
mentado por julgarmos que era de fora, faltámos à verdade. Não se zan-
gue agora comigo, pois vai ouvir a prometida explicação. Mexericámos 
que era de fora, sim, mas para quê negá-lo? Eu achei-o inteiramente 
parecido com o meu filho. As raparigas não me desmentiram.

— Esse seu filho está vivo?
— O Ventura? Chegaram-nos notícias de que não.
— Onde é que se encontra?
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— Para o coração deste doente, aqui, ao pé da cama. Não me leve 
a mal, nem pense que sou um velho gagá. Se me confundo não é por 
acaso, e o senhor permitir-me-á que, na minha tribulação, o trate  
por filho. O outro não sei onde anda. Deve ter sido há coisa de sete anos 
que, de um dia para o outro, partiu de casa dos seus pais.

— Sem ter uma razão forte?
— Com razão, pobre rapaz. É o que mais me dói. Eu posso ser um 

velho com as minhas manhas, mas sofro como qualquer outra pessoa. 
Houve uma desavença, levantei-lhe a mão, tudo por causa de uma ba-
gatela que não merecia tanto desgosto. Quero dizer que então eu não 
via por que razão ao rapaz lhe caiu aquilo tão mal.

— O que é que lhe caiu mal?
— Se não explicar devidamente, o senhor não vai compreender.
Disse então don Juan que sempre foi franco e aberto com as pessoas 

que amava, mas quando alguém tentava contrariá-lo chegava-lhe a pi- 
menta ao nariz. Confessou que naquela época andava a amigar com 
uma viúva. O filho da viúva meteu-se no negócio dos seguros e ela 
pediu-lhe encarecidamente que comprasse ao rapaz um seguro de vida, 
para o apontar na folha de serviço. 

— Sobre a minha própria vida, nem falar, porque sou supersticioso 
— continuou. — A minha pobre senhora já andava muito em baixo, de 
modo que estava excluída, porque os prémios ou lá como lhes chamam 
iam ficar caríssimos. Pensei: «Quem mais apropriado que o Ventura? 
Um rapaz na flor da idade.» A princípio a operação saiu-me bastante 
cómoda. Em dinheiro apenas, porque em termos de aflições nem me 
diga nada! Vá-se lá saber o que é que deu para imaginar ao Ventura 
por causa daquele seguro. Que eu tinha notícias de alguma misteriosa 
doença sua, a curto prazo mortal. Ou pior ainda: atribuía-me talvez 
uma intenção perversa, não quero nem pensar nisso. Até às mais altas 
horas durou a discussão com o meu pobre filho. No dia seguinte, não 
estava em lado nenhum. Nunca mais o voltei a ver.

Almanza temeu que don Juan tivesse uma recaída, porque parecia 
cansado, prestes a sufocar. A memória da discussão dessa noite terrível 
talvez fosse demasiado dolorosa para aquele velho que acabara de sofrer 
um achaque. Don Juan continuou:

— Já não quero falar mais desse meu filho. Atribuiu-me desígnios 
por demais infames. Por sorte, agora tenho outro, que me salvou a vida.
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A mão que apertou o braço de Almanza não parecia a de um homem 
doente e débil. Era uma garra.

Como se pensasse em voz alta, don Juan disse:
— Nem sequer sei se está vivo ou morto. O mais provável é que esteja 

morto, mas isso não chega para cobrar o seguro.



IV

Quando passou em frente ao hotel La Pérgola, pensou: «Antes de sair, 
vou fotografá-lo. Gostava de ficar aqui.» Ao entrar na Rua 43 avistou 
o seu amigo Lucio Mascardi, a meio do quarteirão, recostado contra  
a moldura de uma porta. Só quando Almanza já estava ao seu lado é 
que Mascardi deu mostras de o ver. Então disse:

— Já pensava que não vinhas.
— Eu explico.
— Não expliques.
— Pus-me à conversa com uma família, gente de Brandsen. Tomá-

mos o pequeno-almoço e quando os acompanhei até à pensão queriam 
arranjar-me lá um quarto, para ficar com eles.

— Era só o que faltava, depois de usar a minha influência para te 
meter neste.

— Não imaginas tudo o que me aconteceu.
— Comigo não tens de arranjar desculpas… Encontrar hospedagem 

em La Plata não é nada fácil. Os preços das pensões estão, como se 
costuma dizer, absurdos. A única solução que encontrei foi pôr uma 
segunda cama no meu quarto, que é bastante grande.

— Não te quero incomodar.
— Nem penses nisso! Não somos amigos de toda a vida?
Percorreram o portal e entraram num pátio que tinha sido coberto 

com um telhado com uma clarabóia, convertendo-o numa sala. Para 
esse pátio, ou sala, davam meia dúzia de portas de duas folhas, altas e 
estreitas, com um numerozinho em cima, numa chapa ovalada, branca, 
com persianas de madeira pintadas de cinzento. As lajes do chão eram 
coloridas. Havia, aqui e ali, dois ou três tapetezinhos velhos, e uma 
mesa de vime, cadeirões desconjuntados, plantas em vasos, um relógio 
de pêndulo. Em comparação, a pensão da família Lombardo parecia  
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imponente e grandiosa, com aqueles vistosos vidros coloridos.  
Congratulou-se por os Lombardo não o terem convencido a ficar, por-
que uma pensão de tal modo luxuosa, quem sabe a que custo extraor-
dinário lhe sairia. Mas uma coisa era certa: quando recebesse o último 
pagamento, mudar-se-ia para lá por uns dias, para gozar que nem um rei.

O ranger de uma dobradiça deteve-os. Da primeira porta a contar da 
esquerda saiu uma mulher robusta, nem velha nem jovem, de cabelo 
negro, de pele branca, de lábios rubros, molhados, que parecia «uma 
freira à civil» e que, segundo disse Mascardi, «antes de aparecer os ti-
nha espiado pela janela da parede». Mascardi falou com desembaraço:

— Doña Carmen, apresento-lhe o seu novo hóspede, o senhor Almanza.
Após examinar em silêncio o nomeado, a patroa disse:
— Muito bem. Vou ser clara. Primeiro ponto: para esta casa não me 

traz mulheres. Se um dia vier a senhora sua mãe, ela que venha e entre. 
Mas não me venha cá com a irmãzinha, com a prima ou a tia, seja em 
que circunstâncias for. Fique a saber que estou a espiá-lo da janelinha 
do meu quarto. Fica então assente que esta é uma casa decente?

— Evidentemente, minha senhora.
Fazendo ecoar os saltos nas lajes, doña Carmen dirigiu-se à única 

porta entreaberta (a encimá-la, uma chapa com o numerozinho 4) e, 
com um amplo movimento de braços, abriu-a de par em par. Virou-se, 
anunciando:

— O quarto! — Após um momento de silêncio, acrescentou em voz 
mais baixa: — Com a nossa mataca1 cá dentro.

— Aimará2, senhora — protestou a rapariga.
— Vai dar ao mesmo. Afeita, como é devido, à sua obrigação: limpar, 

varrer. Na minha casa tudo brilha. Como nos grandes hotéis internacio-
nais, assim que o hóspede sai, a mataca entra, para limpar e arrumar.

— Já acabei, senhora — disse a rapariga.
Agilmente, pegou no balde e nos demais instrumentos de trabalho, 

exibiu um amplo sorriso que nem por isso fazia os seus olhos mais ale-
gres, esboçou um cumprimento e enfiou-se noutro quarto.

— Tenho-a debaixo de olho — explicou Mascardi, num sussurro.

1 Designação por que se conhecem as pessoas integrantes da etnia Wichi, do Chaco Central e 
do Chaco Austral da América do Sul, pejorativamente atribuída pelos Quéchua numa alusão a uma 
espécie de tatu comum na região. [N. T.]

2 Aimará, povo pré-colombiano estabelecido no sul do Peru, na Bolívia, na Argentina e no Chile. [N. T.]
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A dona da pensão reclamou a atenção de Almanza:
— Em matéria de electricidade, não me muda uma lâmpada por ou-

tra de maior potência, nem me liga nada. Acompanha-me até à casa de 
banho?

— A senhora é que manda.
— Entre e veja com os seus próprios olhos. Toma a devida nota da 

limpeza? Quero que os hóspedes a mantenham assim. De modo que nada 
de andar a sujar. Compreendido?

— Compreendido.
— Vou encomendar a sua chave da porta da rua ao chaveiro. Oiça- 

-me bem: o hóspede que volta depois das onze da noite fecha-me a porta  
à chave.

— Não se preocupe, minha senhora.
Doña Carmen respondeu:
— A dona da pensão nunca se preocupa.



V

Já no quarto, encostou as malas à cama e deixou-se cair sobre ela. 
Mascardi, sentado na outra cama, disse:

— Se eu fosse a ti, arrumava agora mesmo as coisas e metia as tuas 
malas ao pé das minhas, atrás do biombo.

O biombo, que parecia feito de papel, era esbranquiçado, ou acin-
zentado, com pescadores dentro de botes, num lago cercado de serra-
nias, pelas quais voavam cegonhas.

— Rija, a senhora.
Mascardi respondeu:
— Comigo, mansinha, mansinha. Claro que sou da polícia e se calhar 

a velha até me respeita. Não te preocupes: a ti também te vai respeitar.
— Pensava que estavas a estudar para advogado.
— Fartei-me disso. Se calhar um dia volto a inscrever-me. Hoje em 

dia passo revista no Corpo de Custódias. Não é trabalho para mim, mas 
descobri-lhe as manhas. Não passo as guardas a dormir, nem colado 
ao rádio, como os meus colegas. Eu estudo, ouve-me bem, estudo para 
investigador, bófia ou detective, o que tu quiseres. Talvez tenha em 
mim o sonho de ser uma personagem lendária, um Sherlock Holmes, 
um Viancarlos, um Meneses3, quem sabe? Estudo interrogatórios, per-
seguições, um pouco de tudo. Porque tudo tem a sua técnica. Não te es-
queças de que nesta profissão a teimosia, a curiosidade, o amor-próprio,  
que a mim nunca me faltaram, dão lucrativos dividendos.

Talvez por causa da transfusão, das agitações dessa manhã e da via-
gem, Almanza só ouvia parcialmente, e deixava entrever algum cansaço.  
Mascardi perguntou-lhe:

3 Alusões a Miguel A. Viancarlos, inspector da Polícia Federal Argentina, conhecido pelas 
investigações que liderou sobre os meandros da máfia argentina, e a Evaristo Meneses, mítico 
investigador da Polícia Federal, célebre pelos milhares de ladrões que capturou. [N. T.]
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— O que é que se passa? Noto-te, não sei como explicar, apagado, 
triste. Não me digas que a conversa da dona da pensão te deixou amargo.

— Porque haveria de me deixar amargo?
— Por proibir a entrada de mulheres. Queres que te diga o que penso? 

Para pessoas como nós, é uma vantagem. A mulher chata, que nunca 
falta, não te incomoda. Uma pessoa entra na pensão e está a salvo.  
Lá fora dispomos da Organização Mascardi.

Não teve outro remédio senão perguntar-lhe o que era aquilo. Mascardi  
explicou que conhecia uns estudantes que tinham um apartamento.  
Em La Plata, nos apartamentos de estudantes, viviam até cinco ou seis pes-
soas. Regra geral, uma vez por semana recebiam a visita de uma mulher.

— Há outra regra importante que deves gravar na memória. Em qual-
quer apartamento, quem empresta a cama reserva-se o direito ao pri-
meiro turno.

Mascardi acrescentou que também não faltam mulheres que à noite 
se oferecem nos passeios, «a grito pelado»4, como dizem os estudantes 
chilenos.

Olhando-o inexpressivamente, Almanza comentou:
— Estás realmente feito um mulherengo.
— Chega de conversa! — disse Mascardi. — Quando falo muito a esta 

hora, como hoje, vem-me uma fome! Proponho-te que festejemos a tua 
chegada com o famoso puchero5 num restaurantezinho que há aqui na 
esquina.

Quando iam a sair, cruzaram-se com a rapariga, que lhes disse:
— Se forem comer, bom proveito.
— Agradecido, menina — respondeu Almanza.
Mascardi fitou-o com uma expressão vaga, como se estivesse a pensar  

noutra coisa, e perguntou:
— Chamaste-me mulherengo por causa desta? Esclareço desde já que 

nessa matéria não sou orgulhoso.
Encostada à porta da rua, do lado de fora, viram uma senhora de cabelo  

castanho, com uma cara juvenil, branca e rosada, e o corpo quase ro-
busto. Almanza murmurou:

— Dá-me licença?
A mulher afastou-se. Passaram e acenaram-lhe.

4 Em português, «aos berros». [N. T.]
5 Espécie de cozido. [N. T.]
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— A senhora Elvira, a esposa do inspector de estações de serviço da 
Y.P.F. — explicou Mascardi. — A doña Carmen está farta de lhe tentar 
explicar que uma senhora assim, parada à porta, dá à pensão uma apa-
rência de casa de alterne. Semana após semana, o marido ausenta-se 
em viagem. A pobre ama-o loucamente e passa horas à porta, na espe-
rança de o ver chegar. Cá para mim, pensa que, se se descuidar por um 
minuto, o marido não volta.




