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Os pais dormem a sesta, do meio-dia às duas, horário 
em que são castigados os menores barulhos. Por isso, a 
menina brinca muito quieta com Viví a boneca de lou-
ça. Sob a fresca varanda, amamenta seu bebê: dois limões 
 recém colhidos, cheirosos e quase iguais, avolumam a 
blusinha de algodão. O braço esquerdo sustém a boneca 
junto ao peito, enquanto os dedinhos da mão direita ins-
tigam o verde seio. A boca entreaberta de Viví,  moldada 
para a chupeta, encaixa-se, perfeita, na ponta da fruta. 
E a boneca suga o leite doce, e as palavras macias, ditas 
no silêncio. Falar desse jeito, sem qualquer som ou movi-
mento, apertando bem os lábios para que nada escapasse, 
isso a  menina aprendera bem atrás no tempo, ao tentar 

Depois Do almoço
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dizer suas primeiras vontades. Muito cedo, deu-se conta 
do perigo de falar. Mas pensar e sentir, ah!, pensar e sentir 
não era proibido.

“Os bebês mamam tão devagar... parecem não ter 
nada mais a fazer na vida”, reclama o pai toda vez que a 
mãe está dando o peito à irmãzinha bem na hora em que 
ele – o pai – precisa ou quer alguma coisa. A mãe, então, 
ergue os olhos para o céu, pedindo ao bom Deus que lhe 
dê muita paciência. E ela, a garota, também gostaria de 
revirar os olhos para o alto, não fosse o perigo de ficar 
cega, ao olhar direto para a luz.

O sol arde para além da sombra do telheiro. Vento 
nenhum. O basalto queima os pés das galinhas que cis-
cam, aos pulos, no pátio lajeado. O gato dorme sob a ban-
queta em que a menina está sentada, esperto que é para 
encontrar sombra e vida mansa. Das pedras da rua sobe 
uma fumaça baixa, igualzinha à do deserto que a  garota 
viu no cinema, num filme sobre as arábias. (Olhando fixo 
para as ondulações mormacentas da areia, podia-se ter 
uma miragem, enxergar um oásis, que é o lugar no deser-
to onde tem água, sombra, árvores e frutos. Miragem é 
quando o árabe vê o oásis, arrasta-se até ele, cheio de sede 
e esperança, mas quando chega lá... puf !, o oásis não exis-
te!) Oásis, mesmo, seria agora um picolé de uva, ou uma 
gasosa gelada.
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A boneca termina, por fim, de mamar. A mãezinha 
afasta o lençol de cambraia que resguarda o gesto tão ínti-
mo de amamentar. Depois de fazer a boneca arrotar, dei-
ta-a no berço e inicia a preparação do jantar. Da caixa de 
brinquedos retira um fogão esmaltado, que acomoda na 
mesa baixa, ao fundo da varanda. Sobre as quatro bocas, 
distribui panelinhas de alumínio, brilhantes de novas, ga-
nhas do último Natal. À tardinha, chegarão do colégio 
os filhos maiores; depois, o marido, que, igual a todos os 
maridos, não ajuda em nada e quer ser atendido em pri-
meiro lugar. 

Um barulho chama-lhe a atenção: não é alto, mas ar-
ranha como as unhas da professora arranham, sem querer, 
o quadro-negro. Arrepiada, tapa os ouvidos e sai para o 
pátio. Avista a bicicleta, quase voando. É o Marcos; passa 
como um risco na direção do rio. Logo desaparece na cur-
va. Está só de calção: por certo vai nadar, refrescar-se um 
pouco. A bicicleta dele é linda, o guidão todo listrado de 
vermelho e preto, uma cobra coral. 

Antes que Marcos possa ter vencido metade do ca-
minho, a menina ouve uma freada grande, de ônibus ou 
caminhão; em seguida, a tarde se enche de pavorosos ruí-
dos de ferragens. Pensamentos em fogo, a pequena desce 
a rua. Ao chegar mais perto, avista, por entre a nuvem de 
medo, ferros, vidros, aquela massa informe. A cobra coral 
está ali, jogada ao chão. Um homem fala a outro, a voz tre-
mendo: “Passei por cima dele... meu Deus! Será que...?”. 
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Esfrega os olhos, e há sangue em suas mãos. O outro, 
cheio de pavor, responde: “Está morto, mortinho. Acho”.

A garota, sem poder olhar a morte, volta-se e, outra 
vez correndo, sobe em direção à loja e oficina dos pais de 
Marcos, na outra ponta da rua principal. Vai contar-lhes 
a terrível notícia, antes que saibam por outros, acordados 
da sesta com o barulho, ou mesmo que vejam a cena com 
seus próprios olhos de pais, ao buscarem água na fonte 
junto ao rio, o que fazem todas as tardes.

É longa a subida, o sol e o medo dificultam a respira-
ção. Dentro do peito, cresce uma bola peluda. A menina 
chega ofegante à porta: a loja está quase às escuras. Por 
causa do calor, não acenderam as luzes. Surpreende-se: os 
pais de Marcos conversam com um freguês, todos rindo e 
bebendo água, as pedrinhas de gelo repicando nos copos 
de vidro. Os pais e o freguês estão alegres... o que quer di-
zer que Marcos não morreu. Se tivesse morrido, estariam 
chorando, desesperados. A mãe arrancaria os cabelos, e o 
pai bateria com a cabeça nas paredes, sem poder acreditar. 

– O que é, menina? Quer alguma coisa? – a mãe de 
Marcos foi quem falou primeiro.

A bola sobe-lhe à garganta. Não encontra voz para 
dizer: “Nada, não quero nada, obrigada”. Um sonho, com 
certeza, um pesadelo. Sempre fora de inventar  coisas, a mãe 
dizia. E o calor dá sono, ainda mais depois do  almoço. Por 
certo pegara no sono e sonhara tudo aquilo sobre Marcos. 
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Cheia de vergonha, inicia a volta para casa, colando-se 
aos muros e paredes; por pouco, por muito pouco mes-
mo, não dera uma notícia mentirosa, um  alarme falso. Se 
a bola peluda não estivesse lá, se as palavras  tivessem saído 
de sua boca, os pais de Marcos fariam queixa aos dela, isso 
se, antes, não tivessem morrido do coração. No melhor 
dos casos, a menina sentiria, no  rosto, a mão ardente do 
pai. Deus foi muito bom, fazendo-a calar-se a tempo. E, 
também, Deus foi bom por não ter deixado Marcos mor-
rer daquele jeito, esmagado por um caminhão de cervejas, 
em meio a ferros e cacos de vidro. 

Tinha vontade de gritar a notícia: não morreu! não 
morreu! Marcos não morreu! Mas ela já tinha feito muita 
besteira, hoje. Então, gritou apenas para dentro de si. Por 
fora, um silêncio quieto, miudinho. Desceu a rua,  menina 
tão pequena, com seu enorme e pesado segredo. 
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A pergunta está nos olhos do delegado Leonel. Res-
pondo que sim, com a cabeça. Estendo os braços para al-
gemas invisíveis. Alguns pacientes que aguardam consul-
tas nos longos bancos da emergência voltam-se, aos meus 
primeiros soluços.

– Não, professora Marga, por favor – o delegado pe-
dira, embaraçado, tomando as minhas mãos nas suas. Os 
outros policiais afastam-se um pouco. As mãos de  Leonel 
estão frias e úmidas. Nervosas. Mas foi um gesto tão cáli-
do, esse de tomar as minhas mãos, que desencadeou um 
primeiro soluço e o choro todo que fez os doentes me 
olharem, com a meia-curiosidade que a dor permite.

Leonel fora um dos melhores alunos de nossa escola: 
a família era pobre mas limpinha, como se dizia naquela 
época de classes e raças bem separadas. Só o tive em mi-
nhas turmas a partir do sexto ou sétimo ano. Era tímido e 

1. Do fim ao começo
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sério. Pensava quase por silogismos; a lógica era a água em 
que nadava, sem mesmo sabê-lo. Pequeno para a idade, 
tinha de ser o primeiro na fila diária e o último no pelotão 
Semana da Pátria. Não gostava. Nos dias úmidos, Leonel 
tinha sempre o nariz trancado e espirrava vezes sem fim, 
produzindo risos nos colegas. Miúdo ainda agora, quan-
do tenta ajudar-me, é olhando de baixo para cima que per-
gunta se desejo alguma coisa, um médico, um calmante.

Quero responder que não, não preciso de nada, que 
apenas desejo que tudo acabe de uma vez; eu, pagando o 
que devo e recebendo meus créditos para, ao final e em 
paz, deitar sob a terra quente e dormir. Quero responder, 
preciso responder. Porém, um aro de fogo fecha-me a gar-
ganta, e as palavras queimam-se antes. Acabo por brandir 
a cabeça de um lado para outro, confusa e exausta. 

Leonel guia-me de volta ao quarto. Faz-me sentar na 
cadeira junto à mesa, e, como um pai, ajeita o casaco de li-
nha que me escorrega pelos ombros. Uma freira se aproxi-
ma, traz água e copos. É a mesma freira que me  conduzira 
até os policiais.

– E então, professora? – o delegado tenta, cauteloso. 
Pode estar se perguntando se estou melhor, se quero falar 
agora, se consigo falar, ou pura e simplesmente se matei 
Rudy Treibel, meu marido por trinta e três anos. 

Volto a chorar, agora alto, fora de controle. E a tossir. 
O delegado pede um médico, mesmo eu não querendo. 
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E diz que não há pressa nenhuma para as respostas, que é 
compreensível o meu abalo. O que ele não sabe é do anel 
de fogo, do cativeiro das palavras. Leonel diz que voltará 
amanhã e espera que eu esteja melhor. Avisa que um poli-
cial ficará à porta, questão de praxe. Temo mais a presença 
do médico que a da polícia.

 
O doutor aparece logo depois, mede minha pressão, 

ausculta-me pulmões e coração, indaga sobre assuntos 
 gerais (acho que quer saber se estou em perfeito juízo, se 
digo coisa com coisa). Anota tudo, aos garranchos, na pla-
nilha. Pergunta se quero atendimento de um colega em 
especial, quem sabe o médico da família. Também quer 
saber se desejo visitas, e de quem. A tudo, respondo com 
gestos ou por escrito, conforme sejam perguntas breves ou 
não. Visita, só queria de Dona Beta, nossa empregada – 
governanta, como seria chamada na família de Rudy. 

É Natal. Durante a noite muita gente circulou pela 
cidade, visitando parentes e indo à Missa do Galo.  Mesmo 
em noite tão movimentada, não passei despercebida che-
gando ao hospital, madrugada e sozinha, tremendo mui-
to e apertando o peito com as duas mãos. E sem conseguir 
falar nada.

Seguindo ordens invisíveis, enfermeiras libertam-me 
das roupas que uso e vestem-me uma espécie de bata. A 
picada da injeção é a última lembrança.
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Ora, eu não sou propriamente uma pessoa anônima 
entre os 50 mil habitantes de Cruzeiro. Dou aulas na Fa-
culdade, tenho um livro publicado e escrevo para o jor-
nal uma vez por semana. Metade dos jovens frequentou 
minhas classes, nas escolas em que lecionei nos últimos 
dezoito anos.

Vim de táxi para o hospital, e os motoristas são mui-
to observadores. Também os atendentes de hospital. As-
sim, ao ser informado da morte de Rudy Treibel, o dele-
gado – como é de seu dever – ouviu pessoas, juntou fatos 
e procurou por mim. Anunciou que realizariam uma pe-
rícia em minha casa.

Avisada pelas freiras de que a autoridade me esperava 
no corredor, mal ajeitei os cabelos sob a tiara de veludo, 
e joguei sobre os ombros o casaco de linha, pois tudo o 
que sinto é frio, muito frio. O tempo lá fora é quente: 
um dos verões mais tórridos dos últimos anos, as pesso-
as queixam-se. Em mim, o frio arrepia-me o corpo e a 
 consciência ainda sombria do que fiz. Ou não fiz. Uma 
lembrança perdida na neblina.

O meu gesto de, como em um filme, estender as mãos 
para as algemas foi patético. Só trouxe constrangimento 
a Leonel, aos policiais, aos que assistiram à cena, e a mim.


