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o cemitério dos 
livros esquecidos

Este livro faz parte de um ciclo de romances que se entrecruzam no univer-
so literário do Cemitério dos Livros Esquecidos. Os romances que formam 
este ciclo estão interligados por personagens e linhas argumentativas que 
constroem pontes narrativas e temáticas, embora cada um deles ofereça 
uma história fechada, independente e contida em si mesma.

As diversas partes da série do Cemitério dos Livros Esquecidos podem 
ser lidas em qualquer ordem ou separadamente, permitindo ao leitor 
explorar e entrar no labirinto de histórias através de diferentes portas e 
caminhos que, entrelaçados, o conduzirão ao coração da narrativa.

LabirintoDosEspiritos.indd   5 08/08/17   10:14



Todo romance é uma obra de ficção. As quatro partes do Cemitério dos Livros Esque-
cidos, embora estejam inspiradas na Barcelona do século xx, não são uma exceção à 
regra. Em algumas poucas ocasiões a fisionomia ou a cronologia de alguns cenários, 
marcas ou circunstâncias foi adaptada à lógica narrativa para que, por exemplo, Fer-
mín pudesse degustar suas queridas balas Sugus alguns anos antes de se tornarem 
populares ou certos personagens poderem desembarcar sob a grande abóbada da 
Estação de Francia.
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o livro de daniel 
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1

Naquela noite sonhei que retornava ao Cemitério dos Livros Esquecidos. Voltava a 
ter dez anos e acordava no meu antigo quarto sentindo que a lembrança do rosto 
da minha mãe tinha me abandonado. E eu sabia, do jeito que se sabem as coisas 
nos sonhos, que a culpa era minha e só minha, porque não merecia recordá-lo e 
porque não tinha conseguido lhe fazer justiça.

Logo depois meu pai entrava, alertado por meus gritos de angústia. Meu pai, 
que no sonho ainda era jovem e ainda tinha todas as respostas do mundo, me 
abraçava para consolar-me. Depois, quando as primeiras luzes já pintavam uma 
Barcelona de vapor, íamos para a rua. Meu pai, por algum motivo que eu não 
conseguia entender, só me acompanhou até o portão. Ali soltou minha mão e me 
deu a entender que aquela era uma viagem que eu devia fazer sozinho.

Comecei a andar, mas lembro que a roupa, os sapatos e até a pele me pesa-
vam muito. Cada passo que eu dava exigia mais esforço que o anterior. Quando 
cheguei às Ramblas percebi que a cidade estava suspensa em um instante infini-
to. As pessoas haviam interrompido seus passos e apareciam congeladas como 
figuras de uma velha fotografia. Um pombo levantando voo esboçava o rascunho 
impreciso de um bater de asas. Filamentos de pólen flutuavam imóveis no ar como 
luz em pó. A água da fonte de Canaletas brilhava no vazio e parecia um colar de 
lágrimas de cristal.

Lentamente, como se tentasse caminhar debaixo d’água, consegui entrar no 
feitiço daquela Barcelona paralisada no tempo até chegar à entrada do Cemitério 
dos Livros Esquecidos. Lá chegando, parava, exausto. Não conseguia entender 
que carga invisível era aquela que eu arrastava comigo e que quase não me dei-
xava avançar. Levantei a aldraba e bati na porta, mas ninguém veio abrir. Bati 
várias vezes com os punhos no grande portão de madeira. Mas o vigia ignorava 
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a minha súplica. Exânime, afinal caí de joelhos. Só então, ao ver o feitiço que eu 
tinha arrastado, fui tomado pela terrível certeza de que a cidade e o meu destino 
ficariam congelados para sempre naquele sortilégio e de que eu nunca mais iria 
lembrar o rosto da minha mãe.

Foi então, ao abandonar toda e qualquer esperança, que o descobri. O pedaço 
de metal estava escondido no bolso interno daquele paletó de colegial que tinha 
minhas iniciais bordadas em azul. Uma chave. Imaginei quanto tempo devia ter 
ficado ali sem que eu soubesse. A chave estava tingida de ferrugem e era quase 
tão pesada quanto a minha consciência. A duras penas consegui erguê-la com 
as duas mãos até a fechadura. Tive que usar toda a energia que ainda me restava 
para conseguir girá-la. Quando já estava achando que nunca iria conseguir, o 
ferrolho cedeu e o portão deslizou para o interior.

Uma galeria curva entrava pelo velho palácio, ponteada por um rastro de velas 
acesas que desenhava o caminho. Mergulhei nas trevas e ouvi a porta se fechar 
às minhas costas. Reconheci então aquele corredor ladeado por afrescos de anjos 
e criaturas fabulosas que espreitavam nas sombras e pareciam se mexer quando 
eu passava. Percorri essa passagem até chegar a um arco que se abria em frente a 
uma grande abóbada e parava no umbral. O labirinto se erguia à minha frente 
como uma miragem infinita. Uma espiral de escadarias, túneis, pontes e arcos 
tramados como uma cidade eterna, construída com todos os livros do mundo, 
subia até uma cúpula de vidro imensa.

Minha mãe estava ali, debaixo da estrutura. Deitada em um sarcófago aber-
to, com as mãos cruzadas sobre o peito, a pele tão pálida como o vestido branco 
que cobria seu corpo. Tinha os lábios selados e os olhos fechados. Jazia inerte no 
repouso ausente das almas perdidas. Levantei a mão para acariciar seu rosto. A 
pele estava fria como mármore. Ela então abriu os olhos, e seu olhar encantado 
de lembranças se fixou no meu. Quando mexeu os lábios escurecidos e falou, o 
som da sua voz era tão ensurdecedor que me atropelou como um trem de carga 
e me arrancou do chão, me jogando pelos ares e me deixando suspenso em uma 
queda sem fim enquanto o eco de suas palavras derretia o mundo.

Você tem que contar a verdade, Daniel.

Acordei subitamente na penumbra do meu quarto, encharcado de suor frio, e 
me deparei com o corpo de Bea deitado ao meu lado. Ela me abraçou e acariciou 
meu rosto.

— Outra vez? — murmurou.
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Fiz que sim e respirei fundo.
— Você estava falando. No sonho.
— O que eu dizia?
— Não deu para entender — mentiu Bea.
Eu a olhei e ela sorriu para mim de um jeito que me pareceu de pena, ou 

talvez fosse só de paciência.
— Durma um pouco mais. Ainda falta uma hora e meia para o despertador 

tocar, e hoje é terça-feira.
Terça-feira significava que era meu dia de levar Julián ao colégio. Fechei os 

olhos e fingi adormecer. Quando voltei a abri-los, alguns minutos mais tarde, 
encontrei o rosto de Bea me observando.

— O que foi? — perguntei.
Ela se inclinou e me beijou suavemente nos lábios. Tinha gosto de canela.
— Eu também não estou com sono — insinuou.
Comecei a despi-la sem pressa. Já ia arrancar os lençóis e jogá-los no chão 

quando ouvi uns passos leves atrás da porta do quarto. Bea interrompeu o avanço 
da minha mão esquerda entre suas coxas e se levantou apoiada nos cotovelos.

— O que foi, meu bem?
O pequeno Julián nos observava da porta com uma sombra de pudor e in-

quietação.
— Tem alguém no meu quarto — murmurou.
Bea deu um suspiro e abriu os braços. Julián correu para se refugiar no abraço 

da mãe, e eu renunciei a qualquer esperança em pecado concebida.
— O Príncipe Escarlate? — perguntou Bea.
Julián concordou, desolado.
— Papai vai expulsá-lo a pontapés do seu quarto agora mesmo para que não 

volte nunca mais.
Nosso filho me lançou um olhar desesperado. Para que serve um pai se não 

for para missões heroicas dessa envergadura? Sorri para ele e pisquei o olho.
— A pontapés — repeti com o gesto mais furioso que consegui fazer.
Julián se permitiu uma tentativa de sorriso. Pulei da cama e atravessei o 

corredor até seu quarto. Aquele aposento me lembrava tanto o que eu tinha na 
idade dele, em algum andar mais abaixo, que por um instante me perguntei 
se não estaria ainda preso ao sonho. Eu me sentei ao lado da cama e acendi o 
abajur. Julián vivia cercado de brinquedos, alguns herdados de mim, mas princi-
palmente de livros. Não levei muito tempo para encontrar o suspeito escondido 
debaixo do colchão. Peguei aquele pequeno livro encadernado em preto e abri 
na primeira página.
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O labirinto dos espíritos vii 
Ariadna e o Príncipe Escarlate

Texto e ilustrações de víctor Mataix

Não sabia mais onde pôr aqueles livros para que meu filho não os encontrasse. 
Por mais fina argúcia que usasse para encontrar novos esconderijos, o olfato dele 
inevitavelmente os detectava. Folheei as páginas do volume e as recordações me 
assaltaram de novo.

Quando voltei para o quarto após confinar de novo o livro no alto do armário 
da cozinha — onde sabia que, mais cedo ou mais tarde, meu filho o acharia —, vi 
Julián nos braços da mãe. Ambos tinham sucumbido ao sono. Fiquei observando 
os dois da soleira, protegido pela penumbra. Ouvi sua respiração profunda e me 
perguntei o que o homem mais afortunado do mundo teria feito para merecer sua 
sorte. Observei-os dormindo enlaçados, alheios ao mundo, e não pude deixar de 
lembrar o medo que senti na primeira vez que os vi abraçados assim.

2

Nunca contei a ninguém, mas na noite em que meu filho Julián nasceu e o vi pela 
primeira vez nos braços da mãe, entregue à calma bendita daqueles que ainda 
não sabem direito a que tipo de lugar vieram, senti vontade de sair correndo e não 
parar de correr até o mundo acabar. Eu era muito moleque e a vida certamente 
ainda parecia grande demais para mim, mas, por mais desculpas que eu possa 
arranjar, até hoje sinto o gosto amargo de vergonha pelo impulso de covardia que 
se apoderou de mim e que, mesmo depois de todos esses anos, não tive coragem 
de confessar a quem mais devia.

As recordações que enterramos no silêncio são as que nunca deixam de 
nos perseguir. A minha é de um quarto com tetos infinitos e um sopro de luz 
ocre, destilada de um lustre lá no alto, desenhando o contorno de um leito onde 
estava deitada uma garota de dezessete anos com um menino no colo. Quando 
Bea, vagamente consciente, levantou a vista e sorriu, meus olhos se encheram 
de lágrimas. Então me ajoelhei ao lado da cama e pus o rosto em seu colo. Senti 
que ela pegava minha mão e a apertava com as poucas forças que lhe restavam.

— Não tenha medo — sussurrou.
Mas tive. E por um instante, a partir do qual a vergonha me perseguiu, quis 

estar em qualquer outro lugar do mundo menos naquele quarto e naquela pele. 
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Da porta, Fermín tinha presenciado a cena e, como de costume, deve ter lido 
meu pensamento antes que eu pudesse formulá-lo. Sem me dar tempo de abrir 
a boca, puxou meu braço e, deixando Bea e o menino na boa companhia de sua 
prometida, a Bernarda, me levou para o corredor, uma longa galeria de perfil 
agudo que se perdia na penumbra.

— Você continua vivo, Daniel? — perguntou.
Fiz que sim com um leve gesto enquanto tentava recuperar o fôlego que 

tinha perdido no caminho. Quando sinalizei que ia voltar para o quarto, Fermín 
me deteve.

— Sabe, a próxima vez que você entrar aí tem que ser com um pouco mais 
de determinação. Felizmente a sra. Bea ainda está meio perdida e não deve ter 
percebido da missa nem a metade. E agora, se me permite a sugestão, creio que 
cairia muito bem uma lufadinha de ar fresco para nos desvencilhar do susto e 
enfrentar a segunda oportunidade com mais brio.

Sem esperar a resposta, Fermín pegou meu braço e me guiou pelo corredor 
em direção a uma escadaria que nos conduziu a um parapeito suspenso entre 
Barcelona e o céu. Uma brisa fria que mordia com força acariciou meu rosto.

— Feche os olhos e respire fundo três vezes. Sem pressa, como se os seus 
pulmões chegassem até os sapatos — aconselhou Fermín. — É um truque que 
aprendi com um monge tibetano muito safado que conheci quando trabalhava 
como recepcionista e administrador em um bordelzinho do porto. Não sabia nada, 
o sem-vergonha…

Inalei profundamente as três vezes prescritas, e mais três de lambuja, aspi-
rando os benefícios do ar puro que meu amigo e seu guru tibetano prometiam. 
Senti que estava ficando um pouco tonto, mas Fermín me amparou.

— Também não vá ficar catatônico agora. Agite-se um pouco, pois a situação 
demanda calma, mas não pasmaceira.

Abri os olhos e me deparei com as ruas desertas e a cidade adormecida aos 
meus pés. Eram cerca de três da madrugada, e o hospital de San Pablo estava 
mergulhado em uma letargia de trevas, sua cidadela de cúpulas, torreões e arcos 
tramando arabescos por entre a neblina que se derramava do alto do monte Car-
melo. Olhei em silêncio aquela Barcelona indiferente que só se vê dos hospitais, 
alheia aos temores e esperanças do observador, e deixei que o frio fosse me pe-
netrando até clarear minha mente.

— Você deve achar que sou um covarde — falei.
Fermín sustentou meu olhar e encolheu os ombros.
— Não faça drama. O que acho é que ultimamente você anda com a pressão 

baixa e a aflição alta, o que vem a dar no mesmo, mas o exime da responsabilidade 
e do escárnio. Por sorte, tenho aqui a solução.
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Desabotoou o sobretudo, um insondável bazar de raridades que fazia as vezes 
de herbanário portátil, museu de curiosidades e repositório de artefatos e relíquias 
resgatados em mil feirinhas e leilões de quinta categoria.

— Não sei como você pode carregar tanta bugiganga, Fermín.
— Física avançada. Como minha magra anatomia consiste principalmente 

em fibras musculares e cartilaginosas, este pequeno arsenal reforça o meu campo 
gravitacional e proporciona uma sólida ancoragem contra ventos e marés. E não 
pense que vai me despistar com tanta facilidade com lições que vêm ao caso, pois 
nós não subimos aqui para trocar figurinhas nem para namorar.

Advertência feita, Fermín tirou de um dos seus inúmeros bolsos um frasquinho 
de folha de flandres e desenroscou a tampa. Cheirou o conteúdo como se fossem 
os eflúvios do paraíso e sorriu com aprovação. Então me ofereceu o recipiente e, 
olhando nos meus olhos com solenidade, anuiu com a cabeça.

— Beba agora ou se arrependa para sempre.
Aceitei o frasco meio a contragosto.
— O que é isto? Tem cheiro de dinamite…
— Bobagem. É só um coquetel criado para ressuscitar defuntos e rapazolas 

intimidados pelas responsabilidades do destino. É uma fórmula magistral de minha 
autoria, elaborada à base de Anis del Mono e outras aguardentes batidas com um 
conhaque ordinário que compro daquele cigano caolho do quiosque La Cazalla, 
tudo isso arrematado com umas gotinhas de ratafia e Aromas de Montserrat para 
dar esse buquê inconfundível dos pomares catalães.

— Nossa mãe.
— Vamos, pois é aqui que se revela quem é valente e quem nega fogo. Em um 

gole só, como um legionário infiltrado em um banquete de casamento.
Obedeci e bebi aquela mistura infernal que tinha gosto de gasolina batida 

com açúcar. O líquido incendiou minhas tripas e, antes que eu pudesse recuperar 
o bom senso, Fermín fez um gesto indicando que repetisse a operação. Protestos 
e terremoto intestinal à parte, tomei a segunda dose agradecendo o torpor e a 
serenidade que aquela beberagem me provocava.

— E então? — perguntou Fermín. — Melhor, certo? Isto aqui é o lanchinho 
dos campeões.

Fiz que sim com convicção, bufando e abrindo os botões do colarinho. Ele 
aproveitou a oportunidade para beber um gole de seu preparado e guardou o 
frasco no bolso.

— Nada como uma química para domar a lírica. Mas não vá se afeiçoar, 
porque bebida é como raticida ou generosidade: quanto mais se usa, menos 
efeito tem.

— Não se preocupe.
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Fermín me mostrou dois charutos cubanos que despontavam em outro bolso 
do seu sobretudo, mas negou piscando um olho.

— Tinha reservado para hoje este par de Cohibas subtraídos in extremis do 
umidificador do meu atual futuro sogro, dom Gustavo Barceló, mas estou quase 
achando melhor guardar para outro dia, pois você não parece em boa forma e 
não é o caso de deixar o neném órfão logo em seu dia de estreia.

Fermín me deu umas palmadinhas afetuosas nas costas e deixou passar alguns 
segundos, dando tempo para que os eflúvios do seu coquetel se espalhassem pelo 
meu sangue e uma nebulosa de tranquilidade etílica mascarasse a sensação de 
pânico surdo que me dominava. Quando reconheceu o tom vítreo do meu olhar e 
a dilatação de pupilas que antecediam o embotamento geral dos sentidos, Fermín 
soltou o discurso que sem dúvida estivera tramando a noite toda.

— Amigo Daniel, quis Deus, ou quem quer que exerça o cargo em sua ausên-
cia, que fosse mais fácil ser pai e trazer uma criança ao mundo que tirar a carteira 
de motorista. Essa infausta circunstância se reflete no fato de que um número 
exagerado de cretinos, bostas e néscios se autoconsiderem autorizados a procriar 
e, exibindo a medalha da paternidade, desgracem para sempre as infortunadas 
crianças que vão engendrando com suas vergonhas. Por isso, falando com a au-
toridade que me confere o fato de também estar na missão de emprenhar minha 
amada Bernarda logo que permitirem a gônada e o santo matrimônio que ela me 
exige sine qua non, podendo assim seguir os seus passos nessa viagem à grande 
responsabilidade da condição paternal, tenho que afirmar e afirmo que você, Daniel 
Sempere Gispert, um pixote em estado de adultícia incipiente, diante da frágil fé 
que neste momento tem em si mesmo e em sua viabilidade como pater familias, é 
e será um progenitor exemplar, embora noviço e um pouco boboca de modo geral.

No meio dessa lenga-lenga eu já estava nas nuvens, por efeito da fórmula 
explosiva ou da pirotecnia gramatical exibida pelo meu bom amigo.

— Fermín, não tenho certeza do que você disse.
Ele suspirou.
— Quero dizer que eu sei que neste momento você está quase perdendo o 

controle dos esfíncteres e que tudo isso o apavora, Daniel, mas, como já lhe infor-
mou a santa senhora sua esposa, você não deve ter medo. Os filhos, pelo menos 
o seu, nascem com pão e razão debaixo do braço, e quando se tem um mínimo de 
decência e decoro na alma, e algum miolo na cabeça, encontra-se o jeito de não 
estragar a vida deles e de ser um pai do qual nunca tenham que se envergonhar.

Olhei de lado para aquele homenzinho que daria a vida por mim e que sempre 
tinha uma palavra, ou dez mil, para superar todos os dilemas e a minha ocasional 
tendência à frouxidão existencial.

— Tomara que seja tão fácil como você pinta, Fermín.
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— Nada que vale a pena nesta vida é fácil, Daniel. Quando eu era jovem, 
pensava que para navegar pelo mundo bastava aprender e fazer bem três coisas. 
Uma: amarrar o cadarço dos sapatos. Duas: despir uma mulher como se deve. 
E três: ler para saborear diariamente algumas páginas redigidas com brilho e 
destreza. Eu achava que um homem que pisa firme, sabe acariciar e aprende a 
escutar a música das palavras vive mais e, principalmente, vive melhor. Mas o 
tempo me ensinou que isso não basta e que às vezes a vida nos oferece a oportu-
nidade de aspirar a ser algo mais que um bípede que come, excreta e ocupa um 
espaço temporário no planeta. E, hoje, o destino, em sua infinita inconsciência, 
quis lhe oferecer essa oportunidade.

Assenti com pouca convicção.
— E se eu não estiver à altura?
— Daniel, se nós dois temos algo em comum é que ambos fomos abençoados 

com a sorte de encontrar mulheres que não merecemos. Está bem claro que nessa 
viagem os alforjes e a altura serão decididos por elas, e nós simplesmente temos 
que tentar não falhar. O que me diz?

— Que eu adoraria acreditar piamente nisso, mas é difícil.
Fermín negou com a cabeça, menosprezando o problema.
— Não tema. O que nubla a sua pouca aptidão para a minha retórica de fina 

expressão é o mistifório espirituoso com que eu mesmo o empanzinei. Mas, como 
sabemos, nessas coisas tenho muito mais quilometragem que você e, geralmente, 
mais razão que uma carroça de santos.

— Isso não vou discutir.
— E faz bem, porque perderia no primeiro round. Confia em mim?
— Claro, Fermín. Vamos juntos até o fim do mundo, você sabe.
— Então me faça um favor e confie também em si mesmo, como eu faço.
Olhei nos seus olhos e assenti lentamente com a cabeça.
— Já recuperou o bom senso? — perguntou.
— Acho que sim.
— Pois então recomponha esta triste figura, verifique se sua massa testicu-

lar está pendurada no devido lugar e volte ao quarto para abraçar a sra. Bea e o 
rebento como o homem que graças aos dois você acabou de se tornar. Porque não 
há dúvida de que aquele rapaz que eu tive a honra de conhecer certa noite, anos 
atrás, sob os arcos da Plaza Real, e que tantos sustos me deu depois, tem que ficar 
no prelúdio desta aventura. Ainda temos muita história para viver, Daniel, e o que 
nos espera daqui por diante não é mais coisa de criança. Você vem comigo? Até 
esse fim do mundo, que quem sabe não fica logo ali na esquina?

Só me ocorreu apertá-lo em um abraço.
— O que eu faria sem você, Fermín?
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— Muita coisa errada. E, já nessa linha de cautela, não esqueça que um dos 
efeitos secundários mais comuns decorrentes da ingestão da mistura que você 
acabou de beber é o amolecimento temporário do pudor e certa exuberância no 
músculo sentimental. Por isso, quando a sra. Bea o vir entrando agora no quarto, 
olhe nos olhos dela para que saiba que você a ama de verdade.

— Ela já sabe.
Fermín negou com paciência.
— Faça o que estou dizendo — insistiu. — Não precisa falar se tiver vergonha, 

pois os homens são assim e a testosterona não estimula o verso. Mas que ela sinta. 
Porque essas coisas, mais que dizer, é preciso demonstrar. E não uma vez na vida 
e outra na morte, mas todo dia.

— Vou tentar.
— Faça mais do que tentar, Daniel.
E assim, despojado do eterno e frágil refúgio da minha adolescência por obra 

e graça de Fermín, me encaminhei de volta para o quarto onde meu destino me 
esperava.

Muitos anos depois, a lembrança dessa noite voltaria à minha memória quando, 
refugiado certa madrugada nos fundos da velha livraria da rua Santa Ana, eu 
tentava mais uma vez enfrentar a página em branco sem saber por onde come-
çar a explicar a mim mesmo a verdadeira história da minha família, tarefa a que 
havia dedicado meses ou anos mas da qual fora incapaz de apresentar uma única 
linha aproveitável.

Fermín, aproveitando um ataque de insônia que atribuiu à digestão de meio 
quilo de torresmos, viera me fazer uma visita de madrugada. Quando me viu ago-
nizando em frente à página em branco armado com uma caneta que vazava feito 
um carro velho, sentou-se ao meu lado e examinou a maré de folhas amassadas 
que se espalhavam aos meus pés.

— Não se ofenda, Daniel, mas você tem alguma ideia do que está fazendo?
— Não — admiti. — Quem sabe se eu tentasse com uma máquina de escrever, 

tudo seria diferente. O anúncio diz que a Underwood é a escolha do profissional.
Fermín refletiu sobre a promessa publicitária, mas negou com veemência.
— Entre datilografar e escrever há anos-luz de distância.
— Obrigado pelo estímulo. E você, o que faz por aqui a estas horas?
Ele apertou a barriga.
— A ingestão de um leitãozinho inteiro em estado de fritura me deixou com 

o estômago embrulhado.
— Quer um pouco de bicarbonato?
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— É melhor não, porque me dá ereção noturna, desculpe o termo, e aí que 
não há mais jeito de pregar o olho.

Deixei de lado a caneta e a minha enésima tentativa de redigir uma única 
frase que prestasse e procurei o olhar do meu amigo.

— Tudo bem por aqui, Daniel? Quer dizer, tirando o seu infrutífero assalto 
ao castelo da narrativa…

Encolhi os ombros. Como sempre, Fermín tinha aparecido em um momento 
providencial, fazendo jus à sua condição de picarus ex machina.

— Não sei bem como lhe perguntar uma coisa que está rondando a minha 
cabeça faz tempo — aventurei.

Ele cobriu a boca e ministrou um arroto breve mas sentido.
— Se tem relação com algum macetinho de alcova, pode disparar sem pudor, 

não se esqueça de que nesses misteres sou como um esculápio diplomado.
— Não, não é um assunto de alcova.
— Que pena, porque tenho informações fresquinhas sobre um ou dois tru-

ques novos que…
— Fermín — cortei —, você acha que eu vivi a vida que tinha que viver, que 

estive à altura?
Meu amigo ficou sem palavras. Abaixou os olhos e suspirou.
— Não me diga que no fundo é disso que se trata esta sua fase de Balzac 

encalhado. Busca espiritual e essas coisas…
— Por acaso as pessoas não escrevem para entender melhor a si mesmas e 

o mundo?
— Não se sabem o que estão fazendo, coisa que você…
— Você é um péssimo confessor, Fermín. Ajude-me um pouco.
— Pensei que estava querendo se tornar romancista, não beato.
— Diga a verdade. Você que me conhece desde criança: eu o decepcionei? 

Fui o Daniel que você esperava? Aquele que minha mãe gostaria que eu fosse? 
Diga a verdade.

Fermín revirou os olhos.
— A verdade são as bobagens que as pessoas dizem quando pensam que sa-

bem alguma coisa, Daniel. Eu sei tanto sobre a verdade quanto sobre o número do 
sutiã daquela fêmea formidável com nome e busto pontiagudos que vimos outro 
dia no cinema Capitol.

— Kim Novak — precisei.
— Que Deus e a lei da gravidade a tenham em sua glória. E não, você não me 

decepcionou, Daniel. Nunca. Você é um bom homem e um bom amigo. E, se quer 
saber minha opinião, sim, acho que a sua falecida mãe Isabella estaria orgulhosa 
de você, pensando que é um bom filho.
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— Mas não sou bom romancista. — Sorri.
— Olhe, Daniel, você tem tanto de romancista quanto eu de frade dominicano. 

E sabe disso. Não existe caneta ou Underwood debaixo do sol que mude a situação.
Suspirei e me entreguei a um longo silêncio. Fermín me observava, pensativo.
— Sabe de uma coisa, Daniel? O que eu acho de verdade, depois de tudo que 

nós dois passamos, é que ainda sou aquele pobre infeliz que você encontrou jogado 
na rua e levou para casa por caridade, e você ainda é aquele pirralho desvalido 
que estava perdido pelo mundo esbarrando em inúmeros mistérios e acreditando 
que, se os resolvesse, quem sabe, por puro milagre, recuperaria o rosto da sua mãe 
e a memória da verdade que o mundo lhe roubara.

Avaliei suas palavras, que tinham me tocado profundamente.
— Isso seria tão terrível?
— Poderia ser ainda pior. Você poderia ser romancista, como seu amigo Carax.
— De repente eu deveria procurá-lo e convencê-lo a escrever esta história 

— comentei. — A nossa história.
— Seu filho Julián às vezes diz isso.
Olhei de lado para Fermín.
— Julián diz o quê? O que Julián sabe de Carax? Você falou de Carax com 

meu filho?
Ele fez seu semblante oficial de cordeirinho degolado.
— Eu?
— O que você lhe contou?
Fermín bufou, sem dar muita importância ao caso.
— Ninharias. No máximo, notas de pé de página totalmente inofensivas. O 

fato é que o garoto tem disposição inquisitiva e faróis de longo alcance e, claro, 
capta tudo e vai ligando as coisas. Não tenho culpa se ele é esperto. Evidentemente 
não puxou a você.

— Nossa mãe… E Bea já sabe que você andou conversando com o menino 
sobre Carax?

— Eu não me meto na sua vida conjugal. Mas duvido que haja muita coisa 
que a sra. Bea não saiba ou intua.

— Você está terminantemente proibido de falar de Carax com meu filho.
Fermín pôs a mão no peito e acatou com solenidade.
— Meus lábios estão selados. Que caia a mais negra ignomínia sobre mim 

se em algum momento de obnubilação eu quebrar este solene voto de silêncio.
— E, aliás, também não fale de Kim Novak, pois conheço você muito bem.
— Quanto a isso sou inocente como o bezerrinho que tira o pecado do mundo, 

porque quem puxa o assunto é o menino, que de bobo não tem um fio de cabelo.
— Você é impossível.
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— Eu aceito com abnegação as suas injustas provocações porque sei que se 
devem à frustração por seu esquálido engenho. Tem vossa excelência algum outro 
nome a acrescentar à lista negra dos não mencionáveis além de Carax? Bakunin? 
Estrellita Castro?

— Por que não vai dormir e me deixa em paz, Fermín?
— E deixá-lo aqui sozinho diante do perigo? De jeito nenhum. Tem que haver 

pelo menos um adulto sensato no meio do público.
Fermín avaliou a caneta e a pilha de papéis em branco que estavam em cima 

da mesa, examinando fascinado tudo aquilo como se fosse um jogo de instru-
mentos cirúrgicos.

— Já pensou como vai começar o trabalho?
— Não. Estava fazendo isso quando você chegou e começou a dizer sandices.
— Bobagem. Sem mim você não escreveria nem uma lista de compras.
Enfim convencido e arregaçando as mangas diante da titânica tarefa que nos 

esperava, Fermín se sentou em uma cadeira ao meu lado e me olhou fixamente 
com a intensidade de quem não precisa de palavras para se fazer entender.

— Por falar em lista, sabe, desse negócio de romance eu entendo menos que 
de manufatura e de uso de cilício, mas acho que antes de começar a contar algu-
ma coisa deve-se fazer uma lista do que se quer contar. Um inventário, digamos.

— Um plano de ação? — sugeri.
— Plano de ação é aquilo que você inventa quando não sabe bem aonde vai 

e assim convence a si mesmo e a algum outro bobo de que está se dirigindo a 
algum lugar.

— Não é má ideia. O autoengano é o segredo de toda tarefa impossível.
— Está vendo? Formamos um tandem imbatível. Você anota e eu penso.
— Pois vá pensando em voz alta.
— Nessa coisa aí já tem tinta suficiente para a viagem de ida e volta aos 

infernos?
— Suficiente para começar a andar.
— Agora só falta decidir por onde começamos a fazer a lista.
— Que tal começar com a história de como a conheceu? — perguntei.
— Conheci quem?
— Quem pode ser, Fermín? A nossa Alicia na Barcelona das Maravilhas.
Uma sombra atravessou seu rosto.
— Não me lembro de ter contado essa história a ninguém, Daniel. Nem a você.
— Que porta melhor do que essa então para entrar no labirinto?
— Um homem deveria poder morrer levando consigo um ou outro segredo 

— objetou.
— Segredos demais levam um homem para o túmulo antes da hora.
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Fermín arqueou as sobrancelhas, surpreso.
— Quem disse isso? Sócrates? Eu?
— Não. Dessa vez foi Daniel Sempere Gispert, o Homo pardicus, há poucos 

segundos.
Fermín sorriu satisfeito, desembrulhou uma bala Sugus de limão e levou-a 

aos lábios.
— Demorou anos, mas parece que está aprendendo com o mestre, malan-

drinho. Quer uma?
Aceitei a Sugus porque sabia que era a posse mais apreciada de todo o patri-

mônio do meu amigo Fermín e que ele me honrava compartilhando seu tesouro 
comigo.

— Já ouviu falar alguma vez daquela ideia tão repetida de que no amor e na 
guerra tudo é permitido, Daniel?

— Ouço eventualmente. Em geral na boca dos que estão mais a favor da 
guerra que do amor.

— Isso mesmo, porque no fundo é uma mentira podre.
— Afinal, essa história é de amor ou de guerra?
Fermín encolheu os ombros.
— Qual é a diferença?
E assim, sob o amparo da meia-noite, de duas Sugus e de um encantamento 

de memórias que ameaçava se desvanecer na névoa do tempo, Fermín começou 
a alinhavar os fios que teceriam o final, e o princípio, da nossa história…
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