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a identidade



1

Um ho tel numa pe que na ci da de à bei ra-mar na nor -
man dia que ti nham en con tra do num guia por aca so. Chan-
tal che gou na sex ta-fei ra para pas sar ali uma noi te so li tá ria, 
sem Jean-Marc, que de ve ria en con trá-la no dia se guin te em 
tor no do meio-dia. dei xou a mala no quar to, saiu e, de pois 
de um bre ve pas seio por ruas des co nhe ci das, vol tou ao res-
tau ran te do ho tel. Às sete e meia, a sala de jan tar ain da es ta-
va va zia. sen tou-se à mesa e es pe rou que al guém no tas se sua 
pre sen ça. do ou tro lado, per to da por ta da co zi nha, duas 
gar ço ne tes dis cu ti am ani ma da men te. Chan tal, como de tes-
ta va le van tar a voz, atra ves sou a sala e pa rou di an te de las; 
mas elas es ta vam de ma si a do en tre ti das na dis cus são: “Já dis-
se, faz mais de dez anos. eu os co nhe ço bem. É hor rí vel. 
não exis te ne nhum si nal. ne nhum. apa re ceu na te le vi são”. 
a ou tra: “o que terá acon te ci do?”. “nin guém tem a me nor 
ideia. isso é que é hor rí vel.” “Um as sas si na to?” “Vas cu lha-
ram tudo em vol ta.” “Um se ques tro?” “Mas quem? e por 
quê? não era rico, nem im por tan te. Mos tra ram na te le vi são. 
seus fi lhos, sua mu lher. Que de ses pe ro. Já pen sou?”

de pois ela no tou a pre sen ça de Chan tal: “a se nho ra co-
nhe ce o pro gra ma de te le vi são so bre pes so as de sa pa re ci das? 
Cha ma-se Per di do de Vis ta”.

“sim”, dis se Chan tal.
“tal vez a se nho ra te nha vis to o que acon te ceu com a fa-

mí lia Bour di eu. eles são da qui.”
“sim, foi hor rí vel”, dis se Chan tal, sem sa ber como des-
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vi ar a con ver sa de uma tra gé dia para um ba nal pro ble ma de 
co mi da.

“a se nho ra gos ta ria de jan tar?”, dis se en fim a ou tra gar-
ço ne te.

“sim.”
“Vou cha mar o maî tre. sen te-se, por fa vor.”
sua co le ga acres cen tou ain da: “ima gi ne só, al guém que 

você ama de sa pa re ce e você nun ca fica sa ben do o que acon-
te ceu! É para en lou que cer!”.

Chan tal vol tou para a mesa; o maî tre apa re ceu cin co mi-
nu tos de pois; ela pe diu uma re fei ção bem sim ples; não gos ta 
de co mer so zi nha; ah, como de tes ta co mer so zi nha!

ela cor ta va o pre sun to no pra to e não con se guia de ter os 
pen sa men tos de sen ca de a dos pe las gar ço ne tes: nes  te mun do 
onde cada um dos nos sos pas sos é con tro la do e gra va do, onde 
nas gran des lo jas os cir cu i tos in ter nos de te le vi são nos vi-
giam, onde as pes so as es tão sem pre es bar ran do umas com as 
ou tras, onde o sujeito não con se gue nem se quer fa zer amor 
sem ser in ter ro ga do no dia se guin te por pes qui sa do res e ava-
liadores (“onde você faz amor?”, “quan tas ve zes por sema-
na?”, “com ou sem pre ser va ti vo?”), como pode acon te cer de 
al guém es ca par da vi gi lân cia e de sa pa re cer sem dei xar vestí-
gios? sim, ela co nhe ce bem esse pro gra ma com esse tí tu lo 
que de tes ta, Per di do de Vis ta, o úni co pro gra ma que a como-
ve pela sin ce ri da de, pela tris te za, como se uma intervenção 
ex ter na for ças se a te le vi são a re nun ci ar a toda fri vo li da de; 
num tom gra ve, um apre sen ta dor con vi da os es pec ta do res a 
for ne cer tes te mu nhos que pos sam aju dar a en con trar o de sa-
pa re ci do. no fim do pro gra ma, são mos tra das uma após 
ou tra as fo to gra fi as de to dos os “per di dos de vis ta” men ci o-
na dos nos pro gra mas an te ri o res; al guns es tão su mi dos há 
onze anos.

ima gi na se um dia per des se Jean-Marc as sim. Fi car sem 
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sa ber de nada, res tri ta ape nas à ima gi na ção. não po de ria 
nem mes mo se su i ci dar, pois o su i cí dio se ria uma trai ção, a 
re cu sa da es pe ra, a per da da pa ci ên cia. ela se ria con de na da a 
vi ver até o fim de seus dias num hor ror inin ter rup to.

2

su biu para o quar to, ten tou pe no sa men te ador me cer e 
des per tou no meio da noi te de pois de um lon go so nho. nele 
apa re ci am ex clu si va men te pes so as de seu pas sa do: a mãe 
(mor ta ha via mu i to tem po) e so bre tu do o ex-ma ri do (fa zia 
anos que não o via e o ho mem do so nho não se pa re cia com 
ele, como se o di re tor do so nho ti ves se es co lhi do o ator er-
ra do para o pa pel); es ta va lá com a irmã, do mi na do ra e enér-
gi ca, e a nova es po sa (ela ja mais a vira; no en tan to, no so nho, 
não du vi da va de sua iden ti da de); no fim, ele lhe fa zia va gas 
pro pos tas eró ti cas, e sua nova es po sa bei jou Chan tal for te-
men te na boca, ten tan do in tro du zir a lín gua en tre seus lá-
bios. Lín guas se lam ben do sem pre lhe re pug na vam. na ver-
da de, foi esse bei jo que a des per tou.

o mal-es tar sus ci ta do pelo so nho era tão gran de que ela 
se es for çou para de ci frar a ra zão. o que a per tur bou tan to, 
pen sou, foi a su pres são do tem po pre sen te efe tu a da pelo so-
nho. Pois ela se agar ra apai xo na da men te ao seu pre sen te, que 
não tro ca ria nem pelo pas sa do nem pelo fu tu ro, por nada no 
mun do. É por isso que ela não gos ta dos so nhos: eles im-
põem uma igual da de ina cei tá vel das di fe ren tes épo cas de uma 
mes ma vida, uma con tem po ra nei da de ni ve la do ra de tudo 
aqui lo que o sujeito ja mais vi veu; des con si de ram o pre sen te, 
ne gan do-lhe sua po si ção pri vi le gia da. Como no so nho da-
que la noi te: toda uma par te da sua vida foi ani qui la da: Jean-
-Marc, o apar ta men to co mum, to dos os anos que vi ve ram 
jun tos; no lu gar de les, o pas sa do chafurdou, as pes so as com 
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as quais rom peu há mu i to tem po e que ten ta ram cap tu rá-la 
na rede de uma ba nal se du ção se xu al. ela sen tia na boca os 
lá bi os úmi dos de uma mu lher (não era feia, ao es co lher a 
atriz o di re tor do so nho foi até bas tan te exi gen te) e isso lhe 
era tão de sa gra dá vel que no meio da noi te foi ao ba nhei ro, 
la vou-se e gar ga re jou por um lon go tem po.

3

F. era um ve lho ami go de Jean-Marc, eles se co nhe ci am 
des de o tem po do gi ná sio; pen sa vam do mes mo modo, con-
cor da vam em tudo e con ti nu a ram em con ta to até o dia em 
que, há mu i tos anos, Jean-Marc o de sa mou, brus ca e de fi ni-
ti va men te, e dei xou de vê-lo. Quan do sou be que F., bas tan te 
do en te, es ta va num hos pi tal de Bru xe las, não sen tiu o me nor 
de se jo de vi si tá-lo, mas Chan tal in sis tiu para que ele fos se 
até lá.

a vis ta do ami go de ou tros tem pos foi de so la do ra: guar-
da ra na me mó ria a ima gem dele do tem po do gi ná sio, um 
me ni no frá gil, sem pre mu i to bem ves ti do, do ta do de um re-
fi na men to na tu ral di an te do qual Jean-Marc se sen tia um 
ri no ce ron te. os tra ços de li ca dos, afe mi na dos, que em ou tros 
tem pos o le va vam a pa re cer mais novo, ago ra o tor na vam 
mais ve lho: seu ros to pa re cia gro tes ca men te pe que no, fran-
zi do, en ru ga do, como a ca be ça mu mi fi ca da de uma prin ce sa 
egíp cia mor ta ha via qua tro mil anos; Jean-Marc olha va para 
seus bra ços: um de les es ta va imo bi li za do, com uma agu lha 
en fi a da na veia, o ou tro fa zia ges tos lar gos para re for çar as 
pa la vras. sem pre, quan do o via ges ti cu lar, ti nha a im pres são 
de que em re la ção a seu cor po pe que no os bra ços de F. eram 
ain da me no res, mi nús cu los mes mo, bra ços de ma ri o ne te. na-
que le dia, essa im pres são se acen tu ou ain da mais, pois aque-
les ges tos in fan tis não com bi na vam com a gra vi da de do as-
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sun to: F. lhe con ta va de seu es ta do de coma, que du ra ra 
vá ri os dias até que os mé di cos con se gui ram tra zê-lo de vol ta 
à vida: “Você co nhe ce os tes te mu nhos das pes so as que so-
bre vi ve ram à pró pria mor te. tols tói fala dis so num de seus 
con tos. Um tú nel, e no fi nal uma luz. a be le za se du to ra do 
além. Pois eu juro, não exis te ne nhu ma luz. e, o que é pior, 
ne nhu ma in cons ci ên cia. Você sabe tudo, ouve tudo, só que 
eles, os mé di cos, não se dão con ta dis so e fa lam tudo na sua 
fren te, mes mo aqui lo que você não de ve ria ou vir. Que você 
está per di do. Que seu cé re bro pi fou”.

Ca lou-se um mo men to. de pois: “não que ro di zer que 
mi nha men te es ta va in tei ra men te lú ci da. ti nha cons ci ên cia 
de tudo, mas tudo es ta va um pou co de for ma do, como num 
so nho. de vez em quan do o so nho se trans for ma va em pe-
sa de lo. só que, na vida, um pe sa de lo ter mi na de pres sa, você 
co me ça a gri tar e acor da, mas eu não po dia gri tar. e o mais 
ter rí vel era isso: não po der gri tar. ser in ca paz de gri tar no 
meio do pe sa de lo”.

Mais uma vez se ca lou. de pois: “nun ca tive medo de 
mor rer. ago ra, te nho. não con si go me li vrar da ideia de que 
de pois da mor te con ti nu a mos vi vos. de que es tar mor to é 
vi ver um pe sa de lo in fi ni to. Mas che ga des sa con ver sa. Che-
ga des sa con ver sa. Fa le mos de ou tra coi sa”.

an tes de sua che ga da ao hos pi tal, Jean-Marc es ta va cer-
to de que nem um nem ou tro po de ri am es ca mo te ar a lem-
bran ça do rom pi men to e que ele se ria obri ga do a di zer a F. 
al gu mas pa la vras in sin ce ras de re con ci li a ção. Mas seus te-
mo res eram vãos: a ideia da mor te tor na va fú teis to dos os 
ou tros as sun tos. Por mais que qui ses se mu dar de con ver sa, 
F. con ti nu a va fa lan do de seu cor po so fre dor. esse re la to fez 
Jean-Marc fi car de pri mi do, mas não des per tou nele ne nhu-
ma afei ção.
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