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Eu nâo sou sâbio n<:m igllorattlc. Tivo alcgrias. É rnuito pouoo dizcr: eu vivo, e esta vida mc dâ um p~r 
enomtc. Entllo, a morte? Quando eu morrcr (talvcz a todo momento), c.•perimentatei unt prazcr ÎmCJ\50. Nfto 
lhlo do omnt·goftt da morte, que é insipido c frcqüentcmente dcsagrndavel. Sofrer é embrutcccdor. Mas tai é 
a verdadc notavcl da quai estou eerto: cxpcrimcnto no viver um prazC1" sem limites e tete! em morrcr uma 
sati$l"açào sc:m limitçs. 

Errci, possci de um lugar a outro. êstâvcl, habitd em um sô quarto. Fui pobte, depois mais rico, dcpois mais 
pobrc do que muitos. Criança, tivc grandes paixôes. c tudo aquilo que desejava, conscguia. Minha inflinçiu 
desapareceu, minba juvcntudc est~ sobre as estradas. Nilo importa: $Ou féli~ por aquilo que li<; o que é me é 
de ngrado, o que 'l'el)l n10 c:onvém. 

Minlln existència é melhor do que a de todos? Pode ser. Tcnho um abrigo, muitos nio tem. Nâo tenho lepra, 
nilo sou ce~o. vejo o mundo, lèlieidade extraOtdiru!ria. Eu o v<:jo, este dia fora do quai nào hâ nada. Quetn 
poderia me roubar isto? E es1e dia desaparec:endo, desaparec:erei oom ete, pensamento, eerteza que me 
am: bata. 

Amci os sercs, e os pC1"di. Tomei-me louoo quando esse gol'pe -afligiu-me, pois ~ um lnfemo. Mas minho 
louO\•ra licou sem tcstcmurdla, minha alucinaçilo nilo aparccO\•, somente minha intimidadc tomou-sc l<>uca. 
Às v~zec, tomnva.mc furioso. Di_ùam.me: Porque você e!W lOO e-a1mo? Or~ eu cstava 1nc qucimando dos 
pés à c:abeça; â noite, c:ooia as ruas, urrava; d\lrante o dia, ttabalhava tranqililamente. 

Pouce depol$, a loucura do mundo se desenc:adeou. Fui coloeado contra o muro como muitos outrOS. J>or 
quê? Por nada. Os Jùus nilo partir:un. Eu me disse: Deus. o que fizcste? Dcixei entâo de scr ios.:nsato. 0 
murtdo hesitou, depois rctomou seu cquilfbrio. 

Corn a rnZl!o, a lcmbrança ren<wa-me e vejo que mcsmo II()S piorcs dias, quando acreditaVll·me perfcha e 
imciramcntc irtfcliz, eu estava, nilo obstnntc, e quusc t<>do o tempo, c.xtrem:tmente feliz. lsso pcrmitiu·ntc 
rcOetir. Bsa dCliccbcna nilo foi e,uadAvel. P:uteia-me que eu pcrdia muilo. Eu me intcrrogava: nilo estava 
triste, nao llavia sentido minha vida se partir? Sim, iSlo tinha acontecido; mas, • cada minuto, <tuando mc 
IC\•antavn e ecrria pelas ruas, quMdo fieava i!\)(lvel cn1 wn canto do qu11t10, o tlt$Cor da n<>ite, a estnbiUdade 
do solo fazia·me respirar e rcpousar em êxtase. 

Os i>omcns &OStariam de esc:apar d~ morte, bizarra espécie. E algwts gritam, mon-er, nton-er, porque querem 
escapar da vida. "'Qua! vida, eu mc mato, eu me rendo.~ lsto é lastinâvcl e estrrullto, d um crro. 

Po«m, enecntrei pœsoas que jamais diss<:t11ID ii vida. cala·tc, c jamais à morte, parte. Quasc scmpre 
mulhcres, be]JIS otiaturas. Os homcns, o medo os pcrscgu.e, a noitc os atr::tvessa, des vêem scus projctos 
anularem·sc, seu trobalho reduzir-se a pô, etes slio at6nitos, tào imponantes que pretendiam conwuir o 
n!Undo, e tudo dcsaba. 

OC$crewr minh as expcriências? Eu n!o podia nem and:~t, nem R>Spirar, ncm me atimcmar. Mi nha respiraçao 
era dé pedra, meu corpo de afiUa, e no cnlanto eu morrie de >ede. Um dia, 



entrn81'8rn· rne no solo os médîeo$ cobriram-mc de lama. Que trabalho no fundo dessa terra. Quem a diz fria? 
É œmo fogo, é um espinl1eiro a.-deme. Tomei·mc compiC1amcntc insensi,•el. Meu tato divagllvu a dois 
metros; se se entmse em meu quarto, eu gritava. mas a navalha rctalha,•a-me tr.lnqililamerue. Sim, tomci-me 
um csquclcto. Minha mayeza, :1 noitc, erguio-se diMte dç mim parn me rul\edronw. Ela mc insultava, 
obrigava-me • it e vir; M, eu esta~-a bastante cansado. 

Sou egolsto? Tcnho scntimcotos S<lm<:ntc p0r alguns, n4o tcnho picdade de ninguém, tcndo raramentc 
vontade de ogradar, =mc vontadc de que mc agradtm, c eu. pnra mim mcsmo mais ou mc:nos insensivel, 
snfro somentc nele3. de tai fonna que seu mcnor tOm\ento toma-sc a mim um mal infinito; todavia, se 
necessârio, eu os sncriOeo deliberadamente, roubo delcstodo sentimento felir. (acontccc-me de os matar). 

Da eova de lama, sai com o vigor d3 maturidade. Antes, o que cu cra7 Uma boisa d'âgua, uma força moriO, 
tl!IIA 11mfundezn dormente. (l'.nttetanto, cu sabin que era, durnva, n~o sucumbia ao nada.) Vicmnt mc ver de 
longe. As crianças brincavom ao meu Jado. As rnulltcrcs sc dcitavam por terra para mc dar n mŒo. Trllllbém 
tive minhajuvcntudc. Maso vaz.io mc dooepcionou muito. 

Nilo S<lU rncdroso, rcccbi golpçs. Alguém (urn homem irritado) tomou-rne a mio e cravou ncla a sua navalha. 
S6 sangue. Depois, cie estrcmcocu. Ofcreceu-me sua m!lo para que eu a pregasse sobre a mesa ou contra uma 
pona. Porque mc bavia fcito esta fcrid3. o hontcm, um louco, acredilava ter se tomado meu amlgo; 
élllpuml\'4 SU3 mulher para meus brnços, scs.uia-mc nas ni8S eril8ndo; ••estou possuido, sou o brinqucdo de 
uro deHrio imoral, confissilo, conf~--. Um loueo estnnho. Dur1111te esse tempo, o sangue pingava sobre 
minha llnica roupa. 

ëu vivia snbrcrudo nas cidades. Fui por algwn lempo om bornem piablieo. A lei atrala-me, o povo tllusava
me prazer. Eu cro obseuro no outto. lnutil. eni snber.~no. Ma.~ uan dia tM sei-me de scr a pedra que lapida os 
homcns s&l. Porc tcntar a Ici, •-llamei-a doœmentc: "Aproximo-$C, que tc verel face a face". (Eu queria, por 
um lnstantc.tornO·I~ puna mim.) Jmprudcmcapclo, que teria (<ito ""clu tiv""sc rcspondido? 

DI.'\'O nvisa·lo, li muitos livros. Quando desaparcc<'T, inscnsivelmcntc !odos esses volumes mudarilo; moiorc:s 
as margcns, mais frouxo o pcosamclJio. Sim, falei dcmais corn pçssoas, ÎSS<l mc anigc hojc; c.,da JleSsnn fol 
um povo para rnim. Este irncnso outro rendeu-me bcm mais do que cu podi.'Tia ter querido. Agora, minhn 
cxistência é de uma solidcz. surprccndcnte, mesmo as doenças ntortais jul&am-mc duro. Dc:s<:ulpo-rne, mas é 
ncccssNio que eu enterre al&UnS antes de mirn. 

Eu c:amcçava a cair na miséria. Ela traÇ:tva lentoanentc ao redor de miro cîrculos cujo primeiro p:ll'teia 
abandona<·mc toclo, cujo ûltimo parecia deixat-me tudo. Um dia. mc vi pn:so na cidade: viajar nllo er:a mais 
do que uma tllbula. 0 telefooc parou de responder. Minhas rotlpas se &aslllvliiD. Eu sofria corn o frio; a 
prirnavera, aipido. la :ls bibliotec:as. Estava ligado a um emf)Kglldo que mc fazia descer aos subsolos 
supenquccidos. !':lm lhc ajudar, eu corria ~lcgrcmentc sobre passarelas rninûswlas c lhe ttazia volumC3 que 
ele enviaVll ~'Dl scauida ao S<lmbrio cspirito da leitura. Ma.• esse espfrito lançou contra rnim p10lavras poueo 
a:nàvds; !Ob seos olhos, eu me rcbaiXAva; ete me viu tai eomo fui: um inseto, uma besta de moaldibul..s 
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'inda de rtgiôe3 obscuras da miséria. Quem era eu? Re3pondcr a essa qucsblo tcria mc 13nçado cm grande3 
prcocupaçOc:s. 

Do lado de f0<11. tive uma r:lpida visOO: bavia. a dois pa$>0$, justamentc no lingulo da rua que eu dc,ia dcixor, 
uma mulher parn<b com um c81Tinbo de bcbë; cu a distmguia rnuito mal. ela IIW10br8'·a o carrinho para fm
Jo cntru pelo pon5o. NC$Se instante cntrOU po.-essa pona um homcm que cu nâo ha,·ia visto se aproxim;~r. J(l 

tinha pas.~o pelo urnbml quando fez um movimento pnra tt6s c tomou a sair. Enquamo ele se dctinba oo 
lado da porta, o caninho de bcbê. passruldo diantc dele, etgucu·se ligeiramcnte pru.-a attavessar o umbrnl c n 
jovcm nmlhcr, opôs ter lcvtllltado a cabeça para olba·lo, desnpar•-ccu. 

Esta b1-eve terla me levou ao del trio. Eu nilO pOdia sem dùvlda cxplicar·mc completamenre e, no entAnto, ""'' 
cstnva ccno. tinha npodcrado·mc do iJJSLlnte a pan ir do quai o dia, havcndo aecna<lo sobre um acolllccimcnto 
verdadciro, iria se preeipitar sobre scu fim. J!is aqui que cie ehc11a, C'U mc dit ia, o lim vem, alguma coiSlr 
chega, o lim eomeça. Eu esta va tomado 11ela alegria. 

Eu ia a esta casa, mas sem cntmr. Pelo orificio, via o eomcço cseuro de 1rm pâtio. Apoiava·me sobre a parede 
de fora, ccnamente tinha muito frio; o ftio erwolvcndo-me dos pts à ~ça. sentia lentamcnte minha enorme 
e1tatura pnirar as dimens<>es d~ frio traCllSO, ela se clcva,·a tranq0ii3Jl~te segundo os d~itos de sua 
natureza vcrdadeira e eu pennanecia na alegria e oo perfciç:IO desta felicidade, num instante a C3beça tllo alta 
quanto a pedra cio céu e os pés sobre o matadame. 

Tudo isto cra real, r10tcm. 

Eu nao tinh.1 inirnigos. Nlo era incomorlaclo por ninsu~m. Às vc;o.cs em minha cab<:ça criavHe uma vasto 
solidŒo onde o mundo ~aparccin inteinunente. mas saia de Id intacto, sem um am.nhŒo, nada lhe faltava. 
Qu><• portli n vi <An, nl&uém havia prr:nsado vidro sobre meus olhos. Este colpe mc ahalou, reeonhcco. Tive a 
m11>rcssŒo de rc.:ntrn•· no muro. <le dh•aga; em '""monte de ~l lex. 0 pior era o Jnesperado, a bnrsca erucldade 
do dia; eu nilo podhl ncm olhar nem nl!o olhar; ver era o tcrror. e deixat de ver dilacerava·me do rosto à 
garganta. Alérn disso, eseutava gritos dchicna que me coloeavam sob a amcaçn deum bicho S<~lvagcm (esses 
yitos. ncredito, emm os meus). 

Rctirado o vidro, insinuou·se sob as pâlpebras uma pelieula c sobre as pâlpebru rnurai!Jas de algod&o. Eu nlo 
devia falar, pois a fala eStcndia-se sobre os imerstieios do curativo. '·V~ domtia", disse-me o médico mais 
tarde. Eu dormia! Tinha que enfrtntar a luz de sete dias: um belo enlace! Sim, sete dias juntos. as sete 
elaridadcs Cllpitais tomada$ a vivacidade deum (mieo in5tantc pedianwne rWle$. Qucm tcria ima&inado isto? 
Às v=s, cu mc dizia: '"É a morte; apesar de tudo, isto \-:tle a pena, é impres.sionantc". Mas freqUcntemcnte 
eu morria stnl nada diur. Corn o tempo, fui eonvencido que via face a face a louCUOI do dia; taJ era a 
verdade: a luz tomava-sc louca. a elaridade havia perdido todo seu born senso; da rne aeomctia 
desproposit11danl(:nte, sem rcgra, sem limite. Esta descobcna foi uma mord ida cm minba vida. 

Eu dormial Ao dcspcrtar. precisci ouvir um homem perguntnr-mc: "Voc~ vai dar queixar·. Blurra qucstao 
descinada n algoé•n que acaba de tercontato dircto com o diu. 

Mcsmo s!lo, eu duvidnva de o es1ar. Nào podia nem ter nem C$Crever. r:stava ccrcado de ~tm Norte brumoso. 
Mas eis aqul o cstnu1ho: ainda que mc lcmbrando do contato attor~ eu me 
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enfraquecia vi~ndo alrâs de coltinas e de vidros embaçados. Eu queria ver alguma coisa cm plcno dia; 
esta va fano da a.mcnidadc c do conforto da pcnu.mbra; ti nha pelo dia u.m desejo de &gua e ar. E se VCT cra o 
foco, eu exiaia a plenitude do fogo, e $e ver ern o cont.tgio da loucura, eu de$ejava loueamtntc essa loucura. 

No estabeleci.mcnto, p:escnçici uma pequena situaçilo. Eu falava ao telefone. 0 doutor, cstando no 
laborat6rio de an~lise, interessava-!e pelo sa.~sue. M peu03S entravam. bebia.m u.ma droga; estendidos cm 
pequenos lcitos, adOtmeciam. Um del es fez uma astûcia notâvel: ap6s ter bebido o prodl!to olicial, t()(llou um 
vencno e entrou em coma. 0 médico chamava isto de uma vilania. Ele o ressuscitou e "deu queixa" contra 
este sooo fraudulcnto. De novo! Este doente, parece-me, me reel a mais. 

As poucos a vlsAo diminufa. caminhava na rua COlM um carongucjo, agarrando-me lirmemente aos muros c, 
assim que eu os largava, vollllva a vertigem ao rcdor de 1neus passos. Nesses muros, eu via em seguida o 
mcsmo cortaz, um canaz modesto, mas com lctrns muito arandcs: Você também o quer. Certamente, cu o 
queria, c cada vez que eu eneonllava essas palavras estimadas, cu o queria. · 

Todavia qualquer coi!ia em mim deixava rapidissimo de querer. Ler trazi~-mc um grande cansaço. Ler me 
cansava tanto quanto falar, e a menor palavra verdadeira exi&la de mim nllo sei que forÇa que me l'ahava. 
Diziam-me: Vod t C()(llplaeente com sW!ll dificuldades. Essa intençAo surpreendia·me. Com ' 'inte anos, na 
mcsma eondiç!o, ningutm me havia notado. Com quarmta, um pouco pobrç, tomci-me miserà\-el. Ede onde 
vinha essa irriWlte aparéncia? Na minha opinilo, &anhei isso na rua. A$ ruas nào me enriqueciam como elas 
de~riam razoavelrnente fazt.Jo. Ao eontrârio. logo ao seguir pelos passeios, ao entrar na claridade dos 
metrôs. ao pass~r pelas admiriveis avenidas onde a cidade iluminava·~ .OO.:rbamente, cu mc t()(llava 
extrcmamcntc terno, modesto ç cansado e, aeolhendo uma parte excessiva do estrago anonimo, atrala em 
seguida olhares desSll eidade que nlo foi feita pc1ra mim e que, no entru\to, fazia de mim alguma coisa um 
pouco vag~~ c informe; ela também p:rrecia afetada, ostcnsiva. A mistrin provoca um pouco de tèdio cm quem 
~ ve, c aqu~-:1< .. "'$ que il vCeni pensam: Eis que ta~ i1CU$ill'll, q,.em rn<: ~"''a? 01'a, C\.1 n:lo deseJo.va nu n'Ca lrD7.Cr a. 
justiçn sobre minhas roupas. 

Diua-me (As vctes o médico, As vezes as enfermeiras): V oc~ é instruldo, tcm capaeidades; deixando cm 
dcsuso aptidGes que, repartidas entre dcz pe~oas que nllo as têm, as pcrmitiria vivcr, voe! os priva daqullo 
que cl as nfto têm, e o seu despojamento, que poderia ser evi111do, é uma ofcnsa a scus desejos. Eu perguntava: 
Por que estes serml>cs? t meu espaço que roubo? (De,•olvtun-me]. Eu me via rodeado de pensamentos 
injustes ede raciocfnios mal cuidados . . E que.m os dirlçla contra mim7 Um saber invisivcl de quem nao havia 
testemunho e que lnesmo cu procurava cm vlio. Eu em inStruido! Mu talvez oio o f0$$e o tempo todo. 
Capu? Onde cstavam cssas capa<:idades que sc fuiam !al ar eomo julzcs assentados e prontos para eondenar
me dia e noiac? 

Eu amava demais os médicos, mo me sentia diminuldo por suas d~vidas. 0 interessante~ que sua autoridade 
aumcntava de hora em hom. Nllo nown isto, mas silo reis. Abrindo meu quarto, dttiam: T11do isto que esta 
aqui penencc a n6s. El es sc jog;1vam sobre as sobrns de meu pensan>ento: lsto é nosso. lnterpelavam mi nha 
hist6ria: Fala, e ela se punha a seu serviço. Apressado, eu me despojava de mim. Oll:recia-lhes meu &aneue. 
minlla intimldadc, cmprcstavn·lhcs o universo, dava-lhes o dia. Sob seus olhos nada surpresos, tomava-me 
uma 
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gota d'agua, uma m3lldla de tinta. Reduzia·me a eles rn:.-smos, otmV<5Sava por inteiro sob suas \'ÏiW. c 
quando cnfim, nào havendo nada mais p:'eSente que mi nha perfeit~ nulidade, e nM havend<> mais nada a \'Cr, 
pamvnm tomlx:m de me ver; muito irritados, lcvnntnvam grilnndo: e. entuo, onde cs1â você? Onde vocô se 
ese0c1de? Escondcr-sc é proibido, é un1.1 fhha, ete. 

Nns suss coS1as. tu via a silhueta da lei. N:Io a lei que sc oonhece, que~ rigorosa e pouco agradàvel: tssa aqui 
cra outr~. Lon&e de sucurnbir sob suo nme3ya, era eu que parecia desencoraj.i-la. Aerer nela, meu ollw cm o 
r~io c minhas milos causa de monc. Além do mais, ela me dava ridiculamente !odos os poderes, declam,•a-sc 
porpetuamtnte a rneus pés. Mas n§o nie deiX4va pedir nt.da e quando ela 1inha admilido o direl!o de es~Ar cm 
!odos os luaarts, isto signifioava quc w nlo tinha ftrn~o alsumA. Quanôo mc coloca,•a acima das 
nutocidades, isto queria diztr. voeë nlo esli autoriz:ado a nads. Se ela se humilhar: voee nlo me respci1a. 

Sabi> que uma de suO\S metO\S cm fozc:r-rne "fazer justiça··. Ela diun·mc: "Agora, v9c~ E um ser i pane; 
ninguêtn nada po<.lé eontm voeê. Vocé pode (afar, nada o impede: os serrnôe~ nl!o lhe anwr:un mais; seus 
atos fieilm sem cons<:qüência. Você mc pi$0teia.. e cis~me p,."mt sem pre sua serva." Uma scrva? Eu n!o Q1.1e-ria 
urna por preço nenhum. 

Ela dizi~·rnc: "Você ama a juSiiça. -Sim, parece-me. Porque você dtixn difamar a jusriça crn sua pct•o• tëo 
nolllvel? - Mas mi nha pessoa n!o é tno importante para mi m. - Se a justiça se enfraqueee em voté, ela se 
torna froca nos outros que a toleram.- Mas este e<~so nlo • Goneerne. -1'\Jdo a concerne. Mas \'Ocê me disse. 
sou espceial. - E$pe<ial. se \'OCê agir. jamais. se \'O<:ê dcixor os ou1ros atïrcJll." 

Ela vinha corn palavras fùteir. "A verdade 6 que nôs nào podemos •nais nos scparar. Eu o seguirci por toda 
parte, vlvetci sob seu tcto. te.remos o mesmo sono''. 

Eu havia concoroado cm mc deixar lnlllcnr. Momentnnean.emc, disscrnm·mc. Dern, momentanenmente. 
Durame as horas do tado de fora, um outro residente, um velho de batb.' branca, salta va-me sobre 0.4 ombtos 
e gcstieulnva por cima de mi nha cabeça. Eu lhc di.la: "Você en1:to c Tol~toi?" 0 médico julgava-mc pO< ioso 
bem loueo. Eu levava finahnente todo o mundo sobre minhM <OSil\S, urn n6 de sercs ri~ro$Micntc 
enlaçados, ~ma sociedade de hom en$ exporiemcs, atraidos para esse allo por um vilo desejo de domin~r. por 
uma criancice i1ûeliz, e quando eu des~bav~ (porque eu nào era realmentc um cavato). a 'maior pane de meus 
cole&as, t~m~ eles dccaldos. me ~lia. eran, momcntos a!egres. 

A lei etiticav:t viv;!mcnlc minba conduta: •outrora, eu o eonheci bem diferente. - Bem diferente?- N3o sc 
Mmbava de voc:~ impunememe. Ver você custava: a vida. a1na:o vocè si&nificava a morte. Os hon1ens 
atr.wessavam obst~eulos e se entocavnm para esca~ de scu olhllr, f.les sc diziam: Ete passou? Abençoada a 
terra que nos csconde. -1'erniarn·rne a 1al ponlo? - 0 medo nào [the) satlsfazla, nem os louvores do fundo do 
eornçào, nem uma vida direita, ncm n humildadc no p~. E principalmtnlc que nào me imerrosucrn. Quem 
ousa penSar :u6 mi nt? 

Ela lev&ntJ\'D estranhamente a cabeça. Exeilava-me, mas para cm $t&uida se exaltar sté mim: "Você é a 
pobre,.a. a di«6rdia, o ass~sin>to, • destruiçAo.- Porque wdo isso?-Porque eu sou o an jo da disoo:dia, do 
a$US$inalo edo fim. -Eh, bern, eu lhe di zia. eis al mai$ do que é prec:ho para nos pfc:ndcr a !odos os dois". A 
v<rd•d• ~que <la me da va pr.12er. Ela cr~ nesse lnicio suptrpo,·oado de homens o ünieo elemento fé:minino. 
Eta uma vez me havia feho tocar 

s 



seu joclho: uma bizarra imprcssâ<>. Eu ll.e de<:larci; Nllo SOl' homcm que se contenta corn um joel ho. Sua 
rcsposta: lsso seria nojcnto! 

Eis aqui um de set1s jogos. Ela me mostrava uma pane do espaço, entre o alto da janela e o teto: "Você esta 
aqui", dizia. Eu olhava esse ponto corn intcll$idnde. "Onde voc:ê esté?" Eu o olhavtt corn todo min ha força. «Il 
ent~o1~ Eu sentia pular as cicatriz.es dt. "'tu olhar. minh.a vista tomava-se uma fcrida. minha cabeça unl 
buraco, 11m touro cstripado. Subitnmente, ela gritava para si: "Ah, eu vcjo o dia, ah, Deus", etc. !lu reelamava 
que esse jogo cansava·me enonncmcnte, mas ela cra insaei:ivel para a mi nha gloria. 

Quem [te) jogou vidro no rosto? t;ssa que.stâo voltal'ol em todas as qucstocs. Nilo [me a) colocavam mais 
dirtt.ttnente, mais ela era a enerutilbada para onde se eonduzlam todos os caminhos. Haviam-me feito 
observar que mi nha contestaçào nào deseobriria nada, pois ha muito tempo tudo estava descobertQ. kRaz!o a 
mais p3.ra nao falar. - Vejamos. voeê é intelisente, sabe que o silèncio atrai a atcnçlio. Seu mutismo o trai da 
maneira mais desvairada." Eu lhe respMdla: "Mes meu silênelo é verdodeiro. Se eu' o escondesse, voeê o 
rtavistaria um pouco mais longe. Se ele metrai, melhor para você, ele lhe serve, e melhor para mim que você 
declara servir." Seria pree iso cnt~o rcmexcr céu e terra par:l chcgar a um term<>. 

êu me interessei pelo procura. Nos éramos todos como caçadore$ disfhr~ados. Quem era intcrrogado? Quem 
contestava? Um tomava•se o outro. J\s palavras falnvnm s6s. 0 silêneio entrava nelcs, abri go cxoclentc, pois 
ninguém além de mim se apercebia disoo. 

Haviam me pedido: Conte-nos coo>o as coisas se pe.ssaram ·•preeisameme". - Uma narrativa? Comecei: Eu 
nâo sou ~bio nem ignorante. Tive ate&rias. É muito poueo dizer. Recontei·lhes toda a hist6ria, que clcs 
escutavam> parece.me, com interesse, pelo mcnos o inicio. Mas o fim foi para nôs uma surprcs3 comum. 
"Oepois desse começo, dizi:un, voc:ê voltanl aos fatos.'' Mas como! A narrativa esta va terminada. 

Eu tinha de rcconhecer que nào cra capnz de forma.r uma norrativa corn esses acontecimcntos. Tinha pcrdido 
o senti do da hist6ria, isso aeonte<:c corn moitas docnças. Mas cssa explieaçAo s6 os deixou mais exigentc.s. Eu 
nolci entào pela primeira ver. que cles erarn dois, que e.sta detu'J)açào do método 1radicional, ainda que se 
cxplicundo pelo fato que um cra um técnico da visào, o outro um cspc:cialista cm docnças mentais, duva 
const-antemcnte a nossa conversa o carâter de um interrogat6rio autoritârio) vigiado e controlado por uma 
regra est rita. Ncm um nem outro, é claro, era o comissârio de policia. Mas, sendo dois, pQI' causa disso cram 
trés, e este tereeiro permanecia firmemente eonvcncido, cu cstl~Va ccno, que um escritor, um homcm que fa la 
e que pensa corn di$tinç!o, é sem pre capal. de narrar fatos dos quais cie se lcmbra. 

Uma narrativa? N3o, nada de nnrrativa, nuncn mais. 

(Trad. Maria Juliana Gambogi Teixeira 

e Sérgio Antônio Silva) 
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