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1.

Uma mulher chamada Adriana levantou-se em sua nova 
casa. Nevava. Era o dia de seu aniversário. Tinha quarenta e três 
anos. A casa ficava em pleno campo. Ao longe via-se o povoado, 
situado no topo de uma pequena colina. O povoado ficava a dois 
quilômetros. A cidade ficava a quinze quilômetros. Fazia dez dias 
que ela morava naquela casa. Vestiu um penhoar de lã cor de 
tabaco. Enfiou os pés compridos e magros num par de chinelos 
cor de tabaco, desbeiçados, com uma borda branca de pele mui-
to puída e suja. Desceu à cozinha, preparou uma xícara de ceva-
da Bimbo e molhou nela vários biscoitos. Em cima da mesa havia 
cascas de maçã, que juntou num jornal, destinando-as aos coe-
lhos que ainda não tinha, mas esperava ter, porque haviam sido 
prometidos pelo leiteiro. Depois, foi à sala de estar e escancarou 
as persianas. No espelho que ficava atrás do sofá saudou e con-
templou seu porte elevado, os curtos e ondulados cabelos cor de 
cobre, a cabeça pequena e o pescoço longo e forte, os olhos ver-
des, grandes e tristes. Depois, sentou-se à escrivaninha e escreveu 
uma carta ao seu único filho homem.
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“Caro Michele”, escreveu, “escrevo-lhe principalmente pa-
ra dizer que seu pai está mal. Vá visitá-lo. Diz que não o vê há 
muitos dias. Eu fui vê-lo ontem. Era a primeira quinta-feira do 
mês. Esperava-o no Canova* e lá recebi o telefonema do criado 
que ele estava mal. Então subi. Estava acamado. Achei-o muito 
abatido. Tem bolsas embaixo dos olhos e uma cor ruim. Sente 
dores na boca do estômago. Não come mais nada. Naturalmente 
continua a fumar.

Quando for visitá-lo, não leve para lá os seus costumeiros 
vinte e cinco pares de meias sujas. O tal criado, que se chama 
Enrico ou Federico, não me lembro, não tem condições de arcar 
com sua roupa de baixo suja neste momento. Anda desligado e 
aturdido. Não dorme à noite porque seu pai chama. Além disso, 
é a primeira vez que serve de criado, porque antes trabalhava 
numa autoelétrica. Além disso, é um perfeito idiota.

Se tiver muita roupa de baixo suja, traga-a para minha casa. 
Tenho uma empregada que se chama Cloti. Veio há cinco dias. 
Não é simpática. Como anda sempre carrancuda, e a situação 
com ela já está periclitante, se você chegar aqui com uma mala 
de roupa para lavar e passar não vou me importar muito, então 
pode trazer. Lembro-lhe, porém, que também existem boas la-
vanderias ali perto do porão onde você mora. E você já tem idade 
para cuidar de si mesmo sozinho. Daqui a pouco fará vinte e dois 
anos. A propósito, hoje é o meu aniversário. As gêmeas deram-me 
chinelos de presente. Porém, eu sou muito apegada aos meus 
chinelos velhos. Queria lhe dizer ainda que seria bom se toda 
noite você lavasse em casa lenço e meias, em vez de amontoá-los 
sujos embaixo da cama durante semanas a fio, mas isso eu nunca 
consegui fazer você entender.

* Famoso café, reduto de escritores, pintores e cineastas, localizado na Piazza 
del Popolo, em Roma. (N. T.)
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Esperei o médico. É um tal Povo ou Covo, não entendi di-
reito. Mora no andar de cima. O que ele acha da doença do seu 
pai, eu não entendi. Diz que tem úlcera, coisa que já sabíamos. 
Diz que seria preciso levá-lo a uma clínica, mas seu pai não quer 
saber disso.

Talvez você ache que eu deva me transferir para a casa de 
seu pai e cuidar dele. Eu também penso assim em alguns mo-
mentos, mas acho que não o farei. Tenho medo de doenças. Te-
nho medo das doenças alheias, das minhas não, mas eu também 
nunca tive grandes doenças. Quando meu pai tinha diverticulite, 
fiz uma viagem à Holanda. Mas sabia perfeitamente que não era 
diverticulite. Era câncer. De modo que, quando morreu, eu não 
estava lá. Tenho remorsos por isso. Mas é verdade que a certa 
altura da nossa vida molhamos os remorsos no café da manhã, 
como biscoitos.

Também, se eu chegasse lá amanhã com a minha mala, não 
sei qual seria a reação de seu pai. Faz muitos anos que se tornou 
acanhado comigo. Eu também me tornei tímida com ele. Não 
há nada pior que o acanhamento entre duas pessoas que se de-
testaram. Não conseguem se dizer mais nada. São gratas uma à 
outra por não ferir e não magoar, mas uma gratidão dessa espécie 
não encontra o caminho das palavras. Depois da nossa separação, 
seu pai e eu adquirimos esse hábito tedioso e civilizado de nos 
encontrarmos para tomar chá no Canova toda primeira quinta-
-feira do mês. Era um hábito que não tinha a ver nem com ele 
nem comigo. Tinha sido conselho daquele primo dele, Lillino, 
que é advogado em Mântua, e a esse primo ele sempre dá ouvi-
dos. Segundo o tal primo, nós dois devíamos manter relações 
corretas e nos encontrar de vez em quando para discutir interes-
ses comuns. Porém, aquelas horas que passávamos no Canova 
eram um tormento para seu pai e para mim. Como seu pai é uma 
pessoa metódica em sua desordem, tinha estabelecido que devía-
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mos permanecer àquela mesinha das cinco às sete e meia. De 
quando em quando suspirava e olhava o relógio, e isso para mim 
era uma humilhação. Ficava estirado para trás na cadeira e coça-
va o cabeção preto desgrenhado. Parecia uma velha pantera can-
sada. Falávamos de vocês. Porém, das suas irmãs ele não quer 
nem saber. A estrela dele é você. Desde que você existe, enfiou 
na cabeça que é a única coisa no mundo digna de ternura e de 
veneração. Falávamos de você. Mas ele logo dizia que eu nunca 
tinha entendido você e que só ele o conhece a fundo. Assim não 
havia conversa. Tínhamos tamanho medo de entrar em contra-
dição que todo assunto nos parecia perigoso e o colocávamos de 
lado. Vocês sabiam que nós nos encontrávamos ali naquelas tar-
des, mas não sabiam que era a conselho daquele maldito primo 
dele. Percebo que usei o imperfeito, mas na verdade acho que 
seu pai está muito mal e que não nos encontraremos mais no 
Canova toda primeira quinta-feira do mês.

 Se você não fosse tão bobo, diria para deixar o seu porão e 
instalar-se de novo na Via San Sebastianello. Você poderia se 
levantar à noite, em vez do criado. No fundo, você não tem nada 
de específico para fazer. Viola tem a casa, e Angelica tem o tra-
balho e a menina. As gêmeas vão à escola e, depois, são pequenas. 
E de resto seu pai não suporta as gêmeas. Tampouco suporta 
Viola ou Angelica. Quanto às próprias irmãs, a Cecilia está velha, 
e ele e a Matilde se detestam. Matilde agora está morando comi-
go e passará o inverno aqui. De qualquer modo, a única pessoa 
no mundo que seu pai ama e suporta é você. Porém, sendo como 
é, acho melhor você continuar no seu porão. Se estivesse lá com 
seu pai, aumentaria a desordem e levaria o criado ao desespero.

E quero lhe dizer mais uma coisa. Recebi uma carta de uma 
pessoa que diz se chamar Mara Castorelli e ter-me conhecido no 
ano passado, numa festa no seu porão. A festa eu lembro, mas 
havia muita gente e não me lembro de ninguém com exatidão. 
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A carta foi mandada ao velho endereço na Via Villini. Essa pes-
soa me pede para ajudá-la a encontrar um trabalho. Escreve de 
uma pensão onde, porém, não pode permanecer, porque paga 
muito. Diz que teve um filho e gostaria de vir à minha casa para 
me mostrar esse belo menino. Eu ainda não lhe respondi. Anti-
gamente eu gostava de crianças, mas agora não teria nenhuma 
vontade de ficar me babando por uma. Estou extremamente can-
sada. Gostaria de saber de você quem é ela e que tipo de trabalho 
deseja, porque não explica bem. Na hora, não dei muita impor-
tância à carta, mas a certa altura fiquei em dúvida se o filho não 
é seu. Pois não entendo por que essa fulana me escreveu. Tem 
uma letra esquisita. Perguntei ao seu pai se ele conhecia alguma 
amiga sua chamada Martorelli, ele disse que não, daí co meçou 
a falar do queijo Pastorella que levava quando ia passear de barco 
a vela, mas com o seu pai não se pode mais ter uma conversa 
sensata. E eu pouco a pouco enfiei na cabeça que esse menino 
é seu. Ontem à noite, depois da janta, tirei de novo meu carro, o 
que sempre dá muito trabalho. Fui ao povoado telefonar-lhe, mas 
você nunca se encontra. Na volta, comecei a chorar. Pensava um 
pouco no seu pai, que está mal daquele jeito, e pensava um pou-
co em você. Se por acaso é seu o filho dessa Martorelli, o que 
você vai fazer, já que não sabe fazer nada? Os estudos, você não 
quis terminar. Esses quadros que você faz, com aquelas casas que 
desabam e corujas que voam, eu não acho muito bonitos. Seu 
pai diz que são bonitos e que eu não entendo de pintura. Acho 
que parecem os quadros que seu pai pintava quando moço, mas 
piores. Eu não sei. Peço-lhe que me diga o que devo responder a 
essa Martorelli e se devo lhe mandar dinheiro. Ela não pede, mas 
certamente está querendo.

Eu continuo sem telefone. Fui não sei quantas vezes fazer 
a solicitação, mas não veio ninguém. Por favor, vá você também 
à Companhia Telefônica. Não lhe custa nada, pois não é longe 
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da sua casa. Talvez aquele seu amigo Osvaldo, que lhe arranjou 
o porão, conheça alguém na Telefônica. As gêmeas dizem que o 
Osvaldo tem um primo lá. Veja se é verdade. Ele foi gentil ao 
ceder-lhe o lugar sem cobrar nada, porém esse porão é escuro 
para pintar. Vai ver que é por isso que você faz todas aquelas 
corujas, porque fica ali pintando com a luz acesa e pensa que lá 
fora é noite. Deve ser úmido também e por sorte eu lhe dei aque-
la estufa alemã.

Não acredito que você virá me dar os parabéns pelo meu 
aniversário porque não acredito que se lembre. Nem a Viola nem 
a Angelica virão porque ontem falei ao telefone com as duas e 
elas não podiam. Estou satisfeita com esta casa, mas certamente 
acho incômodo estar tão longe de todos. Pensava que o ar aqui 
fosse bom para as gêmeas. Mas as gêmeas passam o dia inteiro 
fora. Vão à escola com seus motociclos e comem numa pizzaria 
no centro. Fazem os deveres na casa de uma amiga e voltam 
quando escurece. Até elas voltarem fico preocupada, porque não 
me agrada que fiquem na rua quando já escureceu. Faz três dias 
que a sua tia Matilde chegou. Queria fazer uma visita ao seu pai, 
mas ele disse que não tem vontade de vê-la. Estão estremecidos 
há muitos anos. Escrevi a Matilde para vir porque estava com os 
nervos abalados e sem dinheiro. Andou fazendo uma especulação 
errada em certos fundos suíços. Disse-lhe para dar algumas aulas 
particulares às gêmeas. As gêmeas, porém, se esquivam. Eu terei 
que aguentá-la, mas ainda não sei como.

Talvez tenha cometido um erro ao comprar esta casa. Em 
certos momentos penso que foi um erro. Devem me trazer coe-
lhos. Quando os trouxerem, queria que você viesse fazer as gaio-
las. Por ora, penso em colocá-los no depósito de lenha. As gêmeas 
queriam um cavalo.

Eu diria que o motivo principal foi não querer encontrar 
sempre o Filippo. Ele está a dois passos da Via Villini e sempre 
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o encontrava. Era penoso encontrá-lo. Está bem. A mulher dele 
terá um filho na primavera. Deus meu, por que é que sempre 
nascem todas essas crianças quando as pessoas estão fartas e não 
as suportam mais? Já nasceram crianças demais.

Agora paro de escrever, dou a carta a Matilde que vai fazer 
compras e fico vendo a neve cair e lendo os Pensamentos de Pascal.

Sua mãe.”

Terminada e fechada a carta, ela desceu novamente à cozi-
nha. Cumprimentou e beijou suas duas gêmeas de catorze anos, 
Bebetta e Nannetta, que tinham duas tranças louras idênticas, 
dois casacos azuis idênticos com alamares, e meias escocesas 
idênticas, e partiram para a escola em dois motociclos idênticos. 
Cumprimentou e beijou sua cunhada Matilde, solteirona gorda 
e máscula de cabelos brancos e lisos, com uma mecha que lhe 
caía sempre sobre um olho e que ela jogava para trás com um 
gesto atrevido. Por ali não se viam vestígios da empregada Cloti. 
Matilde queria ir chamá-la. Observou que se levantava a cada 
manhã um quarto de hora mais tarde e a cada manhã dizia pala-
vras amargas por causa de seu colchão que achava cheio de ca-
lombos. Por fim, a tal Cloti apareceu e esgueirou-se pelo corredor 
com um roupão azul-celeste muito curto e largo, e os longos 
cabelos grisalhos soltos sobre os ombros. Dali a um instante saiu 
de seu banheiro com um avental marrom esticado e novo. Tinha 
prendido os cabelos para cima com dois pentes. Pôs-se a arrumar 
as camas, arrastando os cobertores com imenso desânimo e ex-
pressando o desejo de se demitir a cada gesto. Matilde vestiu um 
mantô tirolês e disse que iria fazer as compras a pé, elogiando 
com sua voz máscula e profunda a neve e o ar gelado e saudável. 
Mandou que pusessem para cozinhar umas cebolas que tinha 
visto penduradas na cozinha. Tinha uma boa receita de sopa de 
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cebola. Cloti observou com voz apagada que todas aquelas cebo-
las estavam podres.

Adriana agora tinha se vestido e trajava calças cor de tabaco 
e um pulôver cor de areia. Sentou-se na sala de estar perto da 
lareira acesa, mas não leu os Pensamentos de Pascal. Não leu 
nada e nem sequer olhou a neve lá fora, porque de repente teve 
a impressão de detestar aquela paisagem nevada e cheia de cor-
covas que se via pelas janelas; em vez disso, pousou a cabeça nas 
mãos, acariciou os pés e os tornozelos nas meias cor de tabaco e 
passou a manhã inteira assim.
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