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Quando Flora desembarcou no Aeroporto Salgado 
Filho e não encontrou o marido conforme o combinado, 
percebeu que algo incomum estava acontecendo. Não po-
dia ser engano decorrente do fuso horário, acertara seu 
relógio antes da partida e aí estava a tela do celular con-
firmando. Então não tinha nenhuma dúvida: era manhã 
de sábado, dia 15 de março de 2014. Em quarenta anos 
de casada, nunca vivera situação semelhante. Antes da 
partida da casa da filha, onde passara um mês ajudando-a 
nos cuidados dos netos gêmeos, telefonara para o marido 
e combinaram tudo, a companhia aérea, o número do voo, 
o horário da chegada e, mesmo assim, ele não estava espe-
rando por ela? Logo João Faleiros, homem conhecido pela 
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pontualidade nos compromissos, iria se atrasar? Era escra-
vo do relógio, até zombavam seus amigos. Depois de aguar-
dar por vinte minutos no interior do aeroporto e tentado 
ligar diversas vezes para o celular do marido,  Flora decidiu 
por tomar um táxi.

Ao chegar a sua casa acionou o controle do portão 
eletrônico em vez de tocar a campainha. Era melhor  evitar 
preocupações desnecessárias. Se ele não respondesse ao 
chamado da campainha, o que podia imaginar? Não es-
tava em casa? Sim, estava, mas por estar muito doente, 
não saía da cama? Se atendesse, mas estiver bravo, o que 
concluiria? Da parte dela, motivos não havia, pelo con-
trário, estava com saudade das rabugices do velho. Tendo 
passado um mês afastada, algo podia ter acontecido de di-
ferente na vida dele, não podia? Nunca se sabe, talvez, só 
algo corriqueiro. Era um apaixonado pela sua horta e pelos 
seus passarinhos do quintal. Envolvera-se tanto com esses 
afazeres, que se esquecera de apanhá-la no aeroporto? Só 
podia ser isso, claro! 

Ao entrar pela garagem e ver o carro estacionado, Flo-
ra afastou, pelo menos, uma de suas preocupações: ele não 
havia sofrido nenhum acidente no caminho para o aero-
porto. Assim que entrou na sala e chamou por João, sem 
obter resposta, seguiu apressada para o quarto do casal. Es-
taria doente e acamado? Como aí também não estivesse, 
dirigiu-se ao gabinete. Estaria absorto nas suas longas leitu-
ras, por certo, ou navegando na internet? Por não encontrá
-lo, dirigiu-se à cozinha. Provavelmente, não teria ouvido 
seu chamado, estaria fritando bifes para o almoço a dois, 
como costumava fazer. Com o exaustor ligado,  porém, não 
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a ouviria. Como na cozinha também não estivesse, decidiu 
procurá-lo no último reduto possível, o pátio.

Sim, aí estava o marido, envolvido com suas verduras 
da pequena horta. Vários sabiás e pardais comiam alpis-
te, butiazeiro carregado de frutos, jabuticabeira florida. 
Apenas um pequeno detalhe diferente: só duas pombas 
comiam milho. Vendo que João se movia ágil, como de 
hábito, Flora decidiu fazer-lhe uma surpresa:

– Finalmente te encontrei, amor! Por que não foste 
me buscar no aeroporto, conforme o combinado? Por que 
a comida dos pássaros está no comedouro e não nas bande-
jas? – perguntou, tentando envolvê-lo num abraço, como 
fazia quando passavam algum tempo afastados.

– Aeroporto? Ah, sim! A que horas chegaste, Flora? 
Pensei que virias amanhã – desconversou, olhando para 
os lados.

– Como amanhã, João, se nós combinamos ontem, 
por telefone, o dia e a hora da minha chegada e tu me res-
pondeste que estarias me esperando?

– Na verdade, pensei que não voltarias mais, Flora. Já 
estava me acomodando aqui sozinho no meu Centro do 
Mundo. 

– Como assim, não voltarias mais?... Que história 
maluca é essa, se meu lugar sempre foi e sempre será aqui 
ao teu lado? Pelo visto, não estavas com saudade como eu 
estou. E que novidade é esta de Centro do Mundo?

– Sei lá, pelo menos foi o que pensei, com tua partida 
inesperada. Dei esse nome ao meu recanto porque daqui 
faço minhas viagens pelo mundo. 
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Percebendo que o marido não parecia mais a mesma 
pessoa, Flora decidiu agir com cautela. Podia ter sofrido 
um acidente vascular cerebral, como há anos acontecera 
com o pai dela. Num dia de visita para o ajuste de conversa 
e um café passado, assim que chegara à casa onde se cria-
ra, percebera que algo errado acontecia. Até então, sempre 
que puxava conversa com o pai, nunca o ouvira falar de 
forma desconexa. Assustada, levara-o logo a um neurolo-
gista. Mas não foi fácil convencê-lo, ele somente aceitou 
atender seu pedido depois da interferência da mãe dela, 
que, usando palavras carinhosas, aceitou o pedido de se-
guirem para o hospital. Tinha agido de forma correta, pois 
o médico diagnosticara logo que se tratava de acidente vas-
cular cerebral em evolução. Tratado durante uma semana, 
o pai recuperou quase todos os movimentos, permanecen-
do com uma leve deficiência da memória para assuntos da 
atualidade. Da vida pregressa, lembrava fatos em mínimos 
detalhes. Por recordar a dificuldade que tivera com o pai, 
Flora percebeu que devia usar a mesma cautela com o ma-
rido, não forçá-lo a tomar decisão contra a vontade. Mes-
mo que estivesse cansada da longa viagem, não deixaria de 
fazer sua parte. 

Segurando o braço de João e falando de modo cari-
nhoso, Flora começou a ser mais clara e convincente. Es-
tava preocupada porque ele mostrava o rosto cansado e os 
olhos fundos, como alguém que tivesse passado noites sem 
dormir. E percebendo que o marido continuava absorto, 
como se não tivesse ouvindo o que ela falava, decidiu per-
guntar:
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– Por que não vamos procurar um médico?
– Procurar um médico? Eu estou muito bem aqui no 

meu canto. Aliás, pensei que não voltarias mais.
Disfarçando a tensa situação com leve sorriso, Flora 

insistiu:
– Vamos procurar um médico. É melhor.
Parado, com o olhar perdido, João deu a mesma res-

posta: 
– Pensei que não voltavas mais, Flora. Já tinha me con-

formado a ficar sozinho aqui no meu Centro do Mundo. 
Atônita com esse seu modo alienado, Flora decidiu 

entrar em casa e telefonar para a filha. Era enfermeira, te-
ria sugestões para lhe dar. Depois de ouvir tudo o que a 
mãe lhe descrevera, ela sugeriu-lhe que chamasse o mesmo 
médico do avô para examiná-lo em casa. Sabia que seria di-
fícil conduzi-lo ao consultório. Arrumasse uma desculpa 
qualquer para que o neurologista pudesse conversar com 
ele. Experiente, ele identificaria o que estava acontecendo. 
Houvesse  necessidade, providenciaria a internação num 
hospital. 

Seguindo o conselho da filha, Flora telefonou para o 
doutor Silveiro e relatou como encontrara o marido após 
sua viagem. Por conhecer a família de longa data, ele combi-
nou com ela a desculpa que dariam ao marido para que não 
desconfiasse do real motivo de sua visita. Precisava conhe-
cer o quadro de perto para saber como deviam proceder. Só 
depois de examiná-lo, saberia se recomendaria que ficasse 
em casa ou se devia ser internado. Para todos os efeitos, sua 
visita teria como objetivo a aquisição de duas pequenas es-
culturas para presentear amigos que faziam aniversário. 
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Assim que Dr. Silveiro chegou, Flora contou o que 
estava acontecendo. Na conversa que tivera com o  marido 
no quintal, algo estranho lhe chamara sua atenção: só duas 
pombas comiam quirera nas bandejas, quando aí havia sem-
pre trinta ou até quarenta. E, ao abraçá-lo, como fazia cada 
vez que voltava de uma viagem, ao invés de retribuir-lhe o 
afetuoso abraço, permaneceu estático, sério, teso e com o 
olhar vago. Quando lhe perguntou o que estava acontecen-
do, ele passou a dar-lhe a mesma resposta  absurda: 

– Pensei que não voltasses mais, Flora. 
Além desse estranho comportamento, insistia em di-

zer que se encontrava muito bem no seu Centro do  Mundo. 
Ao chegar, Dr. Silveiro cumprimentou João com um 

sonoro bom-dia. E, percebendo indiferença ao seu anima-
do cumprimento, tratou logo de esclarecer o porquê da 
sua visita:

– Vim comprar uma obra de arte da Flora, mas decidi 
conhecer o teu famoso Centro do Mundo, João. 

 Percebendo que ele continuava indiferente, depois 
de elogiar tudo em volta, Dr. Silveiro perguntou-lhe: 

– De onde te veio essa ideia de cuidar de um pomar 
e de uma horta e denominar teu quintal de Centro do 
 Mundo, João?

– Foi do Homero, meu primo, que copiei essa ideia, 
doutor. Ele sempre morou numa casa com terreno gran-
de, quase um sítio dentro da cidade. Assim, habituara-se 
a tratar dos pássaros livres, de plantar árvores frutíferas, 
de cultivar flores e verduras. Cada vez que o visitava, ele 
fazia questão de me dizer que vivia no Centro do Mundo. 
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Logo que me aposentei, decidi fazer o mesmo: cuidar das 
árvores, da horta, alimentar os pássaros e dar o nome de 
Centro do Mundo ao nosso quintal.

– Por que só duas pombas comiam milho hoje? D. 
Flora me disse que havia sempre trinta ou até quarenta. As 
outras não voltaram?

Mostrando-se animado pelo interesse do médico, 
João respondeu-lhe com outra pergunta:

– O senhor sabe qual é a relação que existe entre uma 
máquina de lavar roupa e o desaparecimento das minhas 
pombas, doutor? 

Surpreso por ouvir outra pergunta, Dr. Silveiro res-
pondeu-lhe:

– Claro que não sei, mas estou curioso para saber...
– Pois vou lhe contar. Antes, porém, preciso saber 

outro pormenor: o doutor dispõe de tempo para ouvir 
uma longa explicação? 

– Tirei este sábado para conhecer as novas obras da 
Flora, mas, estando ocupada, podemos conversar à  vontade.

– Primeiro preciso lhe fazer outra pergunta: O  senhor 
veio de carro?

– Não, aos sábados eu descanso de tudo, do consultó-
rio, do hospital e da direção.

– Então, me acompanha num uísque?
– Claro que te acompanho! Mas a relação entre as 

pombas e a máquina de lavar roupa, como fica?
– Tomamos uma dose, depois seguimos com nossa 

conversa. 
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Feito o brinde, João começou a mostrar para o mé-
dico como estavam seu pomar e sua horta. De repente, 
parou diante de uma obra de Flora e passou a descrever 
a  sensação que sentia quando sua mulher lapidava uma 
 pedra. De manhã, quando ela começava a esculpir, via ape-
nas riscos na superfície dura do bloco, mas, ao voltar ao 
meio-dia, já podia vislumbrar pessoas saindo de uma pe-
dra. No fim da tarde, já dava para ver que desta matéria 
natural saía uma ciranda. E, quando lhe perguntava como 
acontecia a transformação, sorrindo, obtinha dela sempre 
a mesma resposta: – Tiro da pedra o que tenho dentro da 
cabeça. Somente reproduzo a relação que há entre meu 
imaginário e o que a pedra guarda em sua intimidade. 
Quando lhe perguntava por que não a desenhava antes, 
ela respondia sempre do mesmo jeito: – Isto é para quem 
conhece Arte, eu só sei o que as pedras querem me dizer. 

Vendo que João se perdia em divagações, Doutor 
 Silveiro decidiu novamente intervir:

– E a relação da máquina de lavar roupa com as pom-
bas, como fica?

– Ah! Já ia me esquecendo. Vamos descer lá embaixo 
na lavanderia que vou lhe mostrar, Dr. Cordeiro.

Dr. Cordeiro?... Teve vontade de corrigir seu nome, 
mas, lembrando que recomendava aos colegas mais novos 
a não interferirem na fala dos pacientes enquanto esti-
vessem relatando fatos de sua vida, decidiu ater-se ao que 
João tinha para dizer.

Parado, olhando para um lado e para outro, como se 
estivesse sendo vigiado, João aproximou-se do médico e, 
baixinho, fez-lhe outra observação: 
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– Antes de contar qual a relação que existe entre a 
máquina de lavar roupa e as pombas, preciso lhe fazer 
duas perguntas que meus netos me fizeram, sem que eu 
 soubesse responder. 

– Que perguntas tão sérias são essas que interrompem 
nosso assunto principal, João? – atreveu-se Dr.  Silveiro, 
para ver se a conversa deslanchava. 

– Muito simples, doutor. Preciso saber o que se faz 
com gato que come filhotes de passarinho e com homem 
que mata pombas!

Pego de surpresa com mais duas perguntas inusitadas, 
em vez de dar uma resposta direta, Dr. Silveiro decidiu en-
trar na onda da  divagação: 

– Ora, João, até alguns anos atrás, quando o homem 
ainda não convivia de modo harmônico com os animais 
hoje caseiros, do couro de gato fazia-se cuíca. Agora, não. 
Agora ninguém tem coragem de cometer crime tão medo-
nho, pois há leis que os protegem. Sobre  homem que mata 
passarinho... Aí não sei responder, mesmo. 

Mostrando-se inconformado com a falta de respos-
tas para suas perguntas, João sentou à mesa e pediu que o 
médico ocupasse a outra cadeira. Enquanto tomavam mais 
um gole de uísque, encadeava as ideias para a resposta. So-
bre a relação existente entre a máquina de lavar roupa e as 
pombas, descreveria o que sabia. Era uma simples equação 
de causa e efeito. Isto é, se a máquina não tivesse se estra-
gado, não teriam sumido as pombas. Veja, doutor, em casa, 
quem sempre cuidou da manutenção dos aparelhos de uso 
doméstico foi Flora. No dia que a máquina de lavar rou-
pa enguiçou, ela chamou logo um técnico de uma firma 
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 autorizada. Como o problema era com o registro da água 
e não com o equipamento, foi chamado um profissional 
do ramo recomendado pelo técnico. A pedido de Flora, 
ele também fez uma revisão nas três caixas de descarga dos 
banheiros, que vinham apresentando vazamentos inter-
mitentes. Identificados os problemas, deu sua avaliação. 
Nenhuma delas tinha conserto, a do banheiro do casal 
devia ficar interditada e as outras duas podiam ser usadas, 
mas com muita cautela. Só havia uma solução definitiva: 
abrir as paredes e trocar as velhas hidras por novas. Faria o 
levantamento de preços na praça e mandaria o orçamento 
pela internet. 

No dia seguinte, ao receber o orçamento, um valor 
exorbitante, Flora decidiu chamar outro profissional que 
encontrara na  internet. Ele veio, fez o estudo, deu o pare-
cer, nada precisava ser trocado e consertava as três caixas 
por dez por cento do valor que o outro havia apresentado. 
Se ela concordasse, voltaria em horário combinado e repa-
raria tudo, sem necessidade de abrir parede. No dia seguin-
te, acabado o serviço, ele passou a relatar as caçadas que 
fazia nas fazendas dos amigos, de onde trazia marrecos, co-
dornas, perdizes e pombas campeiras. Duas vezes por ano 
preparava um banquete com massas caseiras e carne de 
aves para casais amigos. Então, quando viu as trinta pom-
bas campeiras comendo milho no pátio, não se conteve: 

– Pombinhas mais gordinhas! Com cinco dessas e 
minha massa faço um banquete para dez pessoas – acres-
centou com jeito de quem propõe cumplicidade, e saiu. 
Mas, de vez em quando, olhava para trás e balançava a 
 cabeça, como se dissesse eu volto... 
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Depois de contar essa estranha história, João calou-se 
e começou a olhar para os lados. Parecia estar à procura de 
alguém. 

Observando que ele agia como se estivesse sozinho no 
quintal, Dr. Silveiro perguntou-lhe: 

– Como é que terminou essa história das pombas, 
João?

– Ah! Ia me esquecendo, doutor. Sabe o senhor que, 
passado mais ou menos um mês, decidi colocar uma esca-
da e olhar por cima do muro para saber que tipo de refor-
ma o vizinho estava fazendo na casa. Foi então que come-
cei a entender tudo. Sabe que o homem que reparava os 
canos da casa do vizinho era o mesmo que havia gostado 
tanto das minhas pombas? Foi então que entendi por que 
tinham sumido as minhas pombas campeiras, doutor – 
encerrou, ofegante, a longa explanação. 

– Por falar nisso, o senhor, por acaso, sabe o que se faz 
com os homens que praticam tiro ao alvo e matam pom-
bas? – João voltou à carga, ao ver que o médico ensaiava a 
retirada.

– Não, não sei, mas vou me informar. Combinarei 
com dona Flora uma nova visita para o próximo sábado e 
continuaremos a conversa – despediu-se o médico. 

– Doutor! – atalhou João. – Preciso saber mais uma 
coisa muito importante para mim. Talvez o senhor conheça 
duas pessoas por quem estou ansiosamente  procurando...

– Que pessoas são essas? – perguntou o médico, apres-
sado. 
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– Trata-se da artista plástica de nome Priscyla de 
 Oliveira Souto, e a cantora Victória Saraiva Aguirre, mais 
conhecida por Gardelita. O senhor as conhece?

Ao ouvir mais essa pergunta despropositada, Dr. Sil-
veiro decidiu encerrar a conversa com a lacônica resposta:

– Não, não conheço. 
Mas, tentando afastar-se do pátio, por entender que 

não devia partir sem conhecer melhor o que pretendia seu 
paciente, resolveu indagar: 

– Qual o motivo dessa pergunta?
Olhando a esmo, como se estivesse à cata de algo na 

vastidão de sua memória, João começou a esclarecer: 
 – Sabe o senhor doutor que, não raro, o mundo nos 

prega suas peças. Coisas estranhas. Inusitadas, surpreen-
dentes e inexplicáveis, diria até. Coisas transcendentais, 
como pensam os que acreditam em forças superiores... 

– Mas que mistério é esse, agora? 
– Ora, doutor, não é nada comigo. Aconteceu com 

meu primo Homero. Estou muito preocupado com ele. 
Há questão de duas semanas, depois de se separar da mu-
lher, ele, acreditando que podia arrumar nova companhei-
ra, envolveu-se com duas mulheres bem mais jovens. As 
espertas, depois de lhe prometerem relação duradoura, su-
miram. Desde então, ele anda num desespero que dá pena. 

– Não conheço nenhuma delas, mas vou procurá-las 
nos aplicativos do Google e no sábado te trago seus ende-
reços – despediu-se o médico.

 Ao reencontrar-se com Flora no interior da casa, o 
médico perguntou-lhe:
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– O que há de verdade sobre os gatos que teriam 
 comido os passarinhos e sobre o encanador que teria ma-
tado as pombas do teu marido, Flora? Ele está invocado 
principalmente com essas duas questões. 

– Meu Deus, ele não consegue esquecer esses episó-
dios! Sobre o gato que comeu os passarinhos, isso é tão 
corriqueiro que nem vou falar. Quanto ao sumiço das 
pombas, isso me parece mais verdadeiro e pertinente. João 
começou a se queixar depois que um encanador esteve 
aqui fazendo os reparos nos banheiros. 

– Mas, então, há um quê de real sobre aquilo que teu 
marido conta, Flora! 

– Bem, não sei. Como disse antes, assim que cheguei 
de viagem, duas coisas chamaram minha atenção: ape-
nas duas pombas comiam milho e o nome de Centro do 
 Mundo que João dava ao pátio.

– Sobre Homero, o primo dele, o que aconteceu com 
ele? – insistiu Dr. Silveiro.

– Primo Homero? Nunca ouvi falar neste! – respon-
deu Flora, arregalando os olhos.

Percebendo que nem tudo se encaixava entre o que 
ouvira do paciente e as respostas da esposa, Dr. Silveiro 
perguntou:

– Sobre a artista plástica de nome Priscyla e a cantora 
conhecida por Gardelita, sabe algo? 

– Não, nunca ouvi falar dessas mulheres – respondeu 
Flora, movendo os braços, intrigada com mais essa estra-
nha pergunta do  médico.
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– Pois bem, como teu marido trocou meu nome ape-
nas duas vezes e não encontrei sinais de  comprometimento 
motor no exame que fiz, ele fica em observação em casa. Se 
tudo continuar assim, voltarei no sábado para prosseguir 
meu exame – despediu-se Dr. Silveiro.

Enquanto os dois trocavam ideias na sala, João, cabe-
ça encostada à porta dos fundos, festeja o sucesso de sua 
iniciativa: 

– O médico, bem informado como é, na próxima 
visita, ele me trará o endereço dessas duas impostoras. Se 
me perguntar detalhes de minha relação com elas, conta-
rei tudo o que me aconteceu, mas usarei o nome de um 
suposto primo, o tal de Homero, como se tudo tivesse 
 acontecido com ele. 


