


Para o Tano Díaz Yanes,
após quarenta e cinco anos de amizade,
por me dar sempre uma ajuda
quando o touro me cai em cima

E para a Carme López Mercader,
que inverosimilmente não se cansou
de me ouvir. Ainda não



I



11

Aquela história não aconteceu há muito tempo 
— menos do que costuma durar uma vida, e uma vida é 
tão pouco depois de terminada, quando já pode ser contada 
nalgumas frases e deixa apenas na memória cinzas que se 
soltam ao menor solavanco e esvoaçam com a mais leve 
brisa — e, no entanto, hoje seria impossível. Refiro -me 
sobretudo àquilo que lhes aconteceu, a Eduardo Muriel e 
à sua mulher, Beatriz Noguera, quando eram jovens, e não 
tanto àquilo que me aconteceu com eles quando eu era 
jovem e o seu casamento uma longa e indissolúvel desdita. 
Esta última, sim, continuaria a ser possível: aquilo que 
aconteceu comigo, uma vez que agora também acontece, 
ou talvez seja mesmo aquilo que nunca acaba. E supo-
nho que também poderia dar -se aquilo que sucedeu com 
Van Vechten e com outros acontecimentos daquela época. 
Devem ter existido Van Vechtens em todas as épocas, não 
desaparecerão e continuarão a existir porque, ao que parece, 
a índole das personagens nunca muda, as da realidade e 
as da ficção, sua gémea, repetem -se ao longo dos sé culos 
como se as duas esferas carecessem de imaginação ou não 
tivessem escapatória (afinal, sendo ambas obra dos vivos, 
talvez haja mais inventividade entre os mortos), por vezes 
dá a sensação de que desfrutaríamos apenas com um único 
espectáculo e um só relato, como as crianças de tenra idade.  
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Com as suas infinitas variantes que as disfarçam de anti-
quadas ou inovadoras mas, na essência, sempre as mesmas. 
Portanto, também devem ter existido Eduardos Muriel 
e Beatrizes Noguera em todos os tempos, e não falemos 
dos parceiros; e mais que muitos Juanes de Vere, assim me 
chamava e assim me chamo, Juan Vere ou Juan de Vere, 
consoante quem diga ou pense o meu nome. A minha 
figura nada tem de original.

Nessa altura ainda não havia divórcio, e muito menos 
se poderia esperar que viesse a haver algum dia, quando 
Muriel e a sua mulher se casaram uns vinte anos antes 
de eu me ter imiscuído nas suas vidas, ou melhor, foram  
eles que se atravessaram na minha, quase a de um princi-
piante — por assim dizer. Contudo, a partir do momento 
em que um indivíduo está no mundo começam a aconte-
cer-lhe coisas, a sua roda débil impregna-o de cepticismo  
e tédio e arrasta-o enfastiada, pois é velha e já triturou 
muitas vidas sem pressa à luz da sua preguiçosa vigia, a lua 
fria que dormita e observa apenas com uma pálpebra entrea-
berta, que já conhece as histórias antes de estas acontece-
rem. E basta que alguém fite outro — ou lhe deite um olhar 
indolente — para já não conseguir esquivar-se, mesmo que 
se esconda e permaneça quieto e calado e não tome a inicia-
tiva nem faça nada. Mesmo que alguém queira desaparecer, 
já foi avistado, como um vulto longínquo no oceano que 
não se pode ignorar, do qual já só resta fugir ou aproximar; 
conta para os outros e os outros contam com ele, até que 
desaparece. Ao fim e ao cabo, também não foram estas as 
minhas circunstâncias. Não fui de todo passivo nem fingi 
ser uma ilusão óptica, nem sequer tentei passar por invisível.

Sempre me perguntei como é que as pessoas se atre-
viam a contrair matrimónio — e têm-se atrevido ao longo 
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dos séculos — quando este possuía um carácter definitivo; 
em especial as mulheres, a quem era mais difícil encon-
trar consolos, ou deviam esmerar-se o dobro ou o triplo a 
ocultá-los, o quíntuplo se regressavam carregadas desses 
consolos e tinham então de esconder um ser novo muito 
antes que este tivesse um rosto e pudesse exibi-lo à face da 
Terra: desde o instante da sua concepção, ou da sua detec-
ção, ou do seu pressentimento — para não dizer desde o 
seu anúncio —, e fazer dele um impostor durante toda a 
sua existência, geralmente sem que este alguma vez sou-
besse da sua impostura ou da sua origem bastarda, nem 
sequer quando já era um ser velho e estava prestes a deixar 
de atrair as atenções de quem quer que fosse. É incontável 
o número de seres que tomaram por pai aquele que não  
era o seu e por irmãos aqueles que só o eram por metade, 
e que foram para a campa com a crença e o erro intactos, 
tal como incontável é o engano a que os submeteram as 
intrépidas mães desde o seu nascimento. Ao contrário das 
doenças e das dívidas — as outras duas coisas que em espa-
nhol mais se «contraem», as três partilham o verbo, como se 
todas fossem de mau prognóstico, de mau agoiro ou, pelo 
menos, custosas —, para o matrimónio era garantido que 
não havia cura, remédio ou liquidação. Ou só se resolvia 
pela morte de um dos cônjuges, por vezes longamente 
ansiada em silêncio e menos vezes tentada, induzida ou 
procurada, de uma maneira geral ainda mais em silêncio 
ou, melhor, num inconfessável segredo. Ou a morte dos 
dois, como é evidente, e então já não havia mais nada, 
apenas os ignorantes filhos nascidos, se é que tinham exis-
tido e sobrevivido, e uma breve recordação. Ou, quiçá, 
por vezes uma história. Uma história ténue e quase nunca 
contada, tal como não é costume contarem-se as da vida 
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íntima — tantas mães intrépidas até ao último alento,  
e também tantas não mães; ou talvez não, mas em sussur-
ros, para não se deixarem ficar como se não tivessem sido, 
para não se ficarem pela almofada muda contra a qual 
enterraram a cara em pranto, nem apenas à vista daquele 
sonolento olho entreaberto da lua sentinela e fria.
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Eduardo Muriel tinha um bigode fino, como se o 
tivesse deixado crescer quando o actor Errol Flynn era 
um modelo e depois se tivesse esquecido de o aparar ou 
espessar, um desses homens de hábitos fixos no que diz 
respeito ao seu aspecto, daqueles que não se apercebem de 
que o tempo passa e as modas mudam nem de que vão 
envelhecendo — é como se isso não lhes dissesse respeito e 
o pusessem de lado, e se sentissem a salvo do transcurso —, 
e até certo ponto têm razão em não se preocupar nem 
fazer caso: ao não se agarrarem à sua idade mantêm-na à 
distância; ao não cederem a ela por fora acabam por não 
a assumir, e assim os anos, temerosos — enlevam-se com 
quase todas as pessoas —, rondam-nos e cercam-nos mas 
não se atrevem a apropriar-se deles, não assentam no seu 
espírito nem sequer lhes invadem a aparência, sobre a qual 
vão apenas espalhando uma mais do que lenta geada ou 
penumbra. Era alto, bastante mais do que a média dos seus 
companheiros de geração, aquela que se seguiu à do meu 
pai, se é que não é já a mesma. Por isso, ao primeiro golpe 
de vista, parecia forte e estilizado, embora a sua figura não 
fosse varonil ortodoxa: era um tanto estreito de ombros para 
a sua estatura, o que fazia parecer que o abdómen se lhe 
dilatava, apesar de não exibir qualquer gordura nessa zona 
nem impróprias ancas protuberantes, e daí surgiam-lhe 
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umas pernas muito compridas que não sabia como colocar 
quando estava sentado: se as cruzava (e era aquilo que prefe-
ria fazer com elas, ainda assim), o pé da que ficava por cima 
chegava ao chão naturalmente, isso que algumas mulheres 
ufanas das suas pernas — não desejam mostrar uma pen-
durada, nem engrossada ou deformada pelo joelho que a 
suporta — só conseguem com artificialidade, pose e a ajuda 
dos seus saltos altos. Devido a essa estreiteza de ombros, 
Muriel costumava usar casacos com chumaços dissimu-
lados, penso eu, ou então o alfaiate confeccionava-os com 
uma ligeira forma de trapézio invertido (nos anos setenta 
e oitenta do século passado ainda ia ao alfaiate ou este 
visitava-o em sua casa, quando isso já não era frequente). 
Tinha um nariz muito recto, sem sombra de curvatura 
apesar do seu bom tamanho, e no cabelo espesso, penteado 
com risco ao lado com água, como, com certeza, a sua 
mãe o penteara desde pequeno — e ele não vira razão para 
contrariar este remoto ditame —, brilhavam-lhe algumas 
cãs dispersas pelo castanho-escuro dominante. O bigode 
fino pouco atenuava o seu sorriso espontâneo, luminoso 
e juvenil. Esforçava-se por refreá-lo ou esconder, mas em 
geral não o conseguia, pois havia um fundo de jovialidade 
no seu carácter, ou um passado que emergia sem ser preciso 
lançar a sonda a grandes profundidades. Não obstante, 
também não o convocava em águas muito superficiais: nes-
tas flutuava uma certa amargura imposta ou involuntária, 
da qual não devia sentir-se o causador, mas antes vítima.

No entanto, o mais chamativo para quem o via pela 
primeira vez em pessoa, ou numa fotografia de frente da 
imprensa, muito escassas, era a pala que usava no olho 
direito, uma pala de zarolho do mais clássica, teatral ou 
mesmo cinematográfica, preta e abaulada e bem fixada 
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por um elástico fino da mesma cor que lhe cruzava a testa 
na diagonal e se ajustava sob o lóbulo da orelha esquerda. 
Sempre me questionei por que razão essas palas têm relevo, 
as que não se limitam a tapar, como as de tecido, mas que 
ficam imóveis, como que encaixadas, e não sei de que mate-
rial rígido e compacto são feitas. (Parecia baquelite, e dava 
vontade de tamborilar nela com a parte rosada das unhas 
para saber como era ao tacto, o que nunca ousei averiguar 
na do meu empregador, como é lógico; em contrapartida, 
soube como soava, pois, por vezes, quando estava nervoso 
ou se irritava, mas também quando se detinha a pensar 
antes de proferir uma sentença ou um discurso, com o 
polegar na axila como se fosse a pequena chibata de um 
militar ou de um cavaleiro enquanto passa revista às suas 
tropas ou às suas montadas, Muriel fazia exactamente isso, 
tamborilava na pala dura com o branco ou a ponta das 
unhas da mão livre, como se invocasse em seu auxílio o 
globo ocular inexistente ou que não servia, devia gostar do 
som e, com efeito, era agradável, cric cric cric; todavia, até 
nos habituarmos a esse gesto, era um pouco desagradável 
vê-lo chamar assim pelo ausente.) Talvez aquela forma 
abaulada pretendesse transmitir a impressão de que por 
detrás havia um olho, apesar de este talvez não existir, mas 
antes uma cavidade vazia, um buraco, uma profundeza, 
um afundamento. Quem sabe se, nalguns casos, estas palas 
são convexas precisamente para desmentir a concavidade 
horrenda que ocultam; quiçá não estarão cheias de uma 
acabada esfera de vidro branco ou de mármore, com a sua 
pupila e a sua íris pintadas com inútil realismo, perfeitas, 
que jamais se hão-de ver, coberta de negro, ou que apenas 
verá o seu dono, terminado o dia, ao destapá-la, cansado, 
diante do espelho e, porventura, extraí-la.
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E se isto chamava inevitavelmente a atenção, não 
menos atraía o olho útil e a descoberto, o esquerdo, de um  
azul-escuro e intenso, como de mar vespertino ou quase 
já anoitecido, e que, por ser só um, parecia captar tudo  
e dar conta de tudo, como se nele se tivessem concentrado 
as faculdades próprias e as do outro invisível e cego, ou 
a Natureza tivesse querido compensá-lo com um suple-
mento de agudeza pela perda do seu par. Tamanhas 
eram a força e rapidez desse olho que, por vezes, gradual  
e dissimuladamente, eu tentava situar-me fora do seu 
alcance para que não me ferisse com o seu olhar pene-
trante, até que Muriel me repreendia: «Chega-te um pouco 
mais para a direita, assim quase que sais do meu campo 
de visão e obrigas-me a torcer-me, lembra-te de que é mais 
limitado do que o teu.» E, ao princípio, quando a minha 
vista não sabia onde pousar, dividida a minha atenção 
entre o olho vivo e marítimo e a pala morta e magnética, 
não fazia cerimónia em chamar-me à ordem: «Juan, estou 
a falar contigo com o olho que vê, não com o defunto, por 
isso faz-me o favor de me ouvires e não te distraias com 
aquele que não larga palavra.» Muriel referia-se assim sem 
rodeios à sua meia visão, ao contrário daqueles que esten-
dem um incómodo véu de silêncio sobre qualquer defeito 
ou deficiência próprios, por mais conspícuos e aparatosos 
que sejam: há aqueles que não têm um braço desde a altura 
do ombro e jamais reconhecem as dificuldades impostas 
pela manifesta falta de um membro e quase pretendem 
fazer malabarismos; coxos que empreendem a escalada do 
Annapurna com uma muleta; cegos que vão regularmente 
ao cinema e barafustam nas cenas sem diálogos, nas mais 
visuais, queixando-se que a imagem está desfocada; invá-
lidos em cadeiras de rodas que fingem desconhecer este 
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veículo e se empenham em subir degraus desdenhando 
as numerosas rampas hoje em dia ao seu dispor em quase 
toda a parte; carecas pelados que armam um pé-de-vento 
por ficarem terrivelmente despenteados, é a imaginária 
cabeleira que se lhes endemoninha, assim que desata uma 
ventania. (É lá com eles, que façam o que entenderem, são 
livres, nem me ocorre criticá-los.)

Porém, a primeira vez que lhe perguntei o que acon-
tecera, como se lhe emudecera o olho calado, respondeu-
-me de maneira tão cortante como o era por vezes com 
as pessoas que o impacientavam e raramente comigo,  
a quem costumava tratar com benevolência e afecto: «Vamos 
ver se nos entendemos: não te tenho aqui para me fazeres 
perguntas sobre questões que não te dizem respeito.»
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Nesses primeiros tempos não eram muitas as coisas 
que me diziam respeito, situação que não tardou a mudar; 
bastava-lhe ter alguém disponível à mão, à espera, para lhe 
confiar ou criar tarefas; e «aqui» significava em sua casa,  
se bem que ao cabo de algum tempo passou a equivaler 
vagamente a «ao meu lado», quando tive de o acompanhar 
numa ou noutra viagem, ou visitá-lo a uma rodagem, ou 
decidiu incorporar-me em jantares e jogatanas de ami-
gos, antes de mais para fazer número, penso eu, e contar 
com uma testemunha admirativa por acrescento. Nas suas 
tiradas mais extrovertidas, que por sorte não escasseavam 
— ou, melhor dizendo, menos melancólicas ou ainda 
misantrópicas, ia regularmente de um extremo ao outro, 
como se o seu ânimo vivesse num sobe-e-desce geralmente 
pausado mas que por vezes acelerava de supetão diante da 
sua mulher, por motivos que eu não entendia e que deviam 
ser muito remotos —, gostava de ter assistência e que o 
ouvissem, ou mesmo que o incentivassem um pouco.

Em sua casa não era invulgar, quando nos reuníamos 
pela manhã para me dar instruções, se as havia, e se não 
fizesse um breve discurso, encontrá-lo deitado de barriga 
para cima no soalho do salão ou do estúdio adjacente 
(as duas divisões separadas por duas portas de correr que 
estavam quase sempre abertas, pelo que de facto ficavam 
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unidas, formando um espaço amplo e único). Talvez optasse 
por isso tendo em conta as suas dificuldades em colocar 
as pernas sentado e se sentisse mais cómodo assim, num 
espaço comprido e sem impedimentos nem limites, tanto 
sobre o tapete do salão como sobre o estrado do escritó-
rio. Claro que quando estava por terra não vestia os seus 
casacos, que ficariam demasiado amarrotados, mas antes 
camisa com colete ou pulôver de decote em bico por cima 
e, isso sim, usava sempre gravata; dada a sua idade, este 
acessório devia parecer-lhe imprescindível, pelo menos 
estando na cidade, embora naqueles anos as normas quanto 
à indumentária já tivessem ido pelos ares. A primeira vez 
que o vi assim — deitado como uma cortesã oitocentista 
ou como um contemporâneo acidentado — olhou-me 
de surpresa e fiquei alarmado, pensando que sofrera uma 
apoplexia ou desmaiara, ou dera uma pancada e caíra, não 
tendo conseguido levantar-se.

— Que lhe aconteceu, Don Eduardo? Sente-se mal? 
Quer que o ajude? Tropeçou?

Aproximei-me, solícito, com as duas mãos estendidas 
para o erguer. Após um leve esforço (instava-me a tratá-lo 
por tu, sem mais), combináramos que o trataria por você 
sem o «Don» inicial, mas custava-me muito não o usar, 
saía-me naturalmente e escapava-se-me.

— Que disparate! — respondeu-me do chão, sem dar 
o menor sinal de se erguer nem de se envergonhar pela 
minha presença; olhou para as mãos salvadoras como se 
fossem duas moscas que esvoaçassem e o perturbassem. 
— Não vês que estou a fumar tão descansadamente? Oh!

E brandiu alto, diante da minha cara, um cachimbo 
bem agarrado pelo fornilho. Fumava sobretudo cigarros, 
e só estes fora de casa, mas dentro dela alternava-os com 
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o cachimbo, como se quisesse completar um quadro que, 
como nós pouco víamos (também não o mostrava nas 
festas ocasionais que dava, na sua maioria improvisadas), 
devia querer completá-lo para si mesmo: pala, cachimbo, 
bigode fino, cabelo abundante com risca alta, roupa de 
alfaiate, às vezes casaco, era como se inconscientemente 
tivesse ficado agarrado à imagem dos galãs de quando era 
miúdo e adoles cente, nas décadas de trinta e quarenta, 
não só à de Errol Flynn (por antonomásia, e com quem 
partilhava o sorriso fulgente), mas à de actores hoje muito 
mais nebulosos, como Ronald Colman, Robert Donat, 
Basil Rathbone e até mesmo David Niven e Robert Taylor, 
que duraram mais tempo, dava ares de todos eles, apesar de 
terem sido todos diferentes entre si. E, como era espanhol, 
por vezes fazia lembrar os de tez mais escura, ainda mais 
diferenciados e exóticos, Gilbert Roland e César Romero, 
sobretudo o primeiro, cujo nariz era grande e sem curva-
tura como o dele.

— E o que faz deitado no chão, se é que lhe posso 
perguntar? É simples curiosidade, não que o reprove, Deus 
me livre. Desejo entender os seus hábitos, nada mais. Se é 
que se trata de um hábito.

Fez um gesto resignado de impaciência, como se 
conhecesse a minha estranheza de antemão e já tivesse 
dado as mesmas explicações a outros.

— Nada fora do comum. Faço-o muitas vezes. Não 
tem nada que entender, é um hábito meu. Não se pode 
estar deitado sem que tenha de se passar qualquer coisa, 
só por gosto?… E por conveniência.

— Claro que sim, Don Eduardo, até pode fazer equi-
librismo, se assim o desejar, era o que mais faltava. Até 
com pratos chineses.
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Fiz este comentário com ironia, para lhe dar a entender 
que a postura dele não era tão normal como pretendia, não 
num homem de idade, e ainda por cima pai de família, 
pois andar pelo chão é próprio de jovenzitos e crianças, 
e ele tinha três em casa. Nem sequer tinha a certeza de 
que chamassem pratos chineses àqueles que me vieram à 
mente, os que se fazem girar ao mesmo tempo na ponta 
de varas flexíveis, compridas e finas, cada uma apoiada 
na cabeça de um dedo, creio; não faço ideia de como se 
consegue isso nem com que propósito. Fosse como fosse, 
deve ter-me entendido.

— Mas tem aí dois sofás — acrescentei e apontei para 
trás, para o salão, porque ele estava deitado no escritório. — 
Não teria ficado minimamente alarmado se o encontrasse 
num deles, mesmo a dormir ou em transe. Mas no chão, 
com esse pó todo… Desculpe, mas ninguém está à espera.

— Em transe? Eu em transe? Como em transe?
Aquilo pareceu tê-lo ofendido, mas esboçou um meio 

sorriso, como se também tivesse achado graça.
— Sim, bem, foi uma maneira de dizer. A reflectir. 

Em meditação. Ou hipnotizado.
— Eu, hipnotizado? Por quem? Como hipnotizado?
Agora já não conseguiu reprimir um fugaz sorriso 

franco.
— Queres dizer auto-hipnotizado? Eu a mim mesmo? 

Logo de manhã? À quoi bon? — rematou em francês.
Não eram raras as breves incursões nesta língua entre 

os membros instruídos da sua geração e das anteriores, a 
segunda que, em geral, tinham aprendido. Sim, desde muito 
cedo que me dei conta de que as minhas pequenas graças 
não eram mal recebidas, quase nunca mas cortava de raiz, 
antes tendia a segui-las um pouco, e se não se demorava  
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mais não era por falta de vontade, apenas para que não lhe 
perdesse o respeito assim tão depressa, uma cautela desne-
cessária, pois admirava-o e respeitava-o muito. Calou-se a 
seguir ao francesismo. Ergueu o cachimbo fumegante de 
novo para dar ênfase às suas palavras:

— O chão é o lugar mais estável, firme e modesto 
que existe, com a melhor perspectiva do céu ou do tecto, 
e onde melhor se pensa. E neste não há um grão de pó. — 
Fez uma pausa. — Habitua-te a ver-me aqui, porque daqui 
ninguém pode cair nem cair mais baixo, o que é uma van-
tagem quando se trata de tomar decisões; deveríamos tomá-
-las sempre a partir da pior das hipóteses, para não dizer 
partindo do desespero e da sua acompanhante habitual,  
a vileza, assim não amoleceríamos nem seríamos levados ao 
engano. Não te preocupes e senta-te, vou ditar-te algumas 
coisas. E prescinde de uma vez por todas do «Don», já estou 
farto de te dizer. «Don Eduardo» — imitou a minha voz, 
e era um grande imitador. — Envelhece-me e soa-me a 
Galdós, a quem mal suporto, com duas excepções, e isso 
em obra tão abusiva faz dele um déspota. Anda, toma nota.

— É daí que me vai ditar? Daí de baixo?
— Sim, daqui, qual é o problema? Por acaso não ouves 

a minha voz? Não me digas que é preciso levar-te ao otor-
rino, seria um péssimo indício para a tua idade. Quantos 
anos pensas que tens? Quinze?

Também ele era dado a ironias e ao exagero.
— Vinte e três. Sim, claro que ouço a sua voz. É po- 

tente e varonil, como sabe.
A ironia não era só minha: sempre que Muriel fazia 

chacota de mim, eu devolvia-lha ou, pelo menos, retor-
quia-lhe no mesmo tom jocoso. Voltou a sorrir sem querer, 
mais com o olho do que com os lábios.
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— Mas não lhe verei a cara se me sentar no meu 
lugar. Ficarei de costas para si, é uma falta de educação, 
não é? — Eu costumava ocupar um cadeirão em frente ao 
dele enquanto tratávamos dos assuntos, com a sua mesa de 
trabalho setecentista pelo meio, e ele estava deitado perto 
da ombreira do salão, algo afastado do meu cadeirão.

— Pois vira a cadeira, põe-na voltada para mim. Olha 
que grande coisa, que problema, nem que estivesse apara-
fusada ao chão!

Tinha razão, e assim o fiz. Agora ficava literalmente 
aos meus pés, em sentido perpendicular a estes; como com-
posição era excêntrica, o chefe na horizontal, no chão,  
e o secretário — ou lá o que eu fosse — a um palmo de 
lhe dar um pontapé ao menor movimento involuntário e 
brusco ou mal medido das suas pernas, nas costelas ou na 
anca. Preparei-me para escrever no meu bloco de notas 
(depois passava as cartas numa velha máquina que ele me 
emprestara, e ainda funcionava bem, e dava-lhas para rever 
e assinar).

Muriel, porém, não começou logo a ditar. A sua 
expressão afável, dissimuladamente risonha de há instantes, 
cedera lugar a uma de abstracção ou de elucidação, ou a 
um daqueles pesadelos que uma pessoa vai adiando porque 
não deseja fazer-lhes frente nem afundar-se neles e que, por 
isso mesmo, estão sempre a regressar, tornam-se recorren-
tes e a cada investida são mais profundos por não terem 
desaparecido durante o período em que foram mantidos 
à distância ou afastados do pensamento, tendo, por assim 
dizer, crescido na ausência e espreitado em permanência o 
ânimo sub-reptícia ou subterraneamente, como se fossem 
o preâmbulo de um abandono amoroso que acabará por ser 
consumado mas que ainda nem sequer é possível imaginar: 
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essas vagas de frialdade, irritação e enfartamento para com 
um ser muito querido que vêm, se entretêm por instantes e 
partem, e sempre que partem uma pessoa quer acreditar que 
a sua visita não passou de uma fantasmagoria — produto 
do mal-estar consigo mesmo, ou de um descontentamento 
geral, ou mesmo das contrariedades ou do calor — e que 
já não voltarão. Só para descobrir da próxima vez que cada 
nova vaga é mais pegajosa e arrasta uma maior duração e 
envenena e abruma o espírito e o faz duvidar e maldizer-se 
um pouco mais. Tarda a perfilar-se esse sentimento de 
desafeição, e ainda mais a formular-se na mente («Acho 
que já não a aguento, devo fechar-lhe porta, tem de ser»), 
e quando por fim a consciência o assumiu, ainda lhe resta 
muito caminho para percorrer antes de ser verbalizado  
e exposto perante a pessoa que sofrerá o abandono sem o 
suspeitar ou prever — porque nós, aqueles que abandonam, 
também não o fazemos, enganadores, cobardes, dilatórios, 
vagarosos, pretendemos o impossível: evitar a culpa, poupar 
os danos —, e a quem caberá languescer incredulamente 
devido a este, e eventualmente morrer na sua palidez.
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