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Excetuados o sr. e a sra. Ronald Oranger, uns poucos personagens 
secundários e alguns cidadãos não americanos, todas as pessoas citadas 

pelo nome neste livro já estão mortas. 
[Ed.]
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1

“Todas as famílias felizes são mais ou menos diferentes; todas as famí-
lias infelizes são mais ou menos semelhantes”, disse um grande escritor 
russo no início do famoso romance Anna Arkadievitch Kariênina 
(transfigurado em inglês por R. G. Stonelower, Editora Mount Tabor, 
1880). Essa afirmação tem pouca ou nenhuma relação com o que 
será relatado aqui, a crônica de uma família cuja primeira parte talvez 
esteja mais próxima de outra obra de Tolstói, Diétstvo i Ótrotchestvo 
(Infância e pátria, Editora Pontius, 1858).

A avó materna de Van, Daria (“Dolly”) Durmânov, era filha do 
príncipe Peter Zemski, governador de Bras d’Or, uma província norte-
-americana no nordeste de nosso grande e variado país. O príncipe se 
casara em 1824 com Mary O’Reilly, uma socialite irlandesa. Dolly, 
filha única do casal e nascida em Bras, casou-se em 1840, no frescor 
indócil de seus quinze anos, com o general Ivan Durmânov, coman-
dante do Forte de Yukon e pacífico proprietário rural. Ele possuía 
terras nos Severn Tories (Siéviernia Territóri), o protetorado composto 
de quadradinhos que muitos ainda chamam carinhosamente de Estócia 
“russa” e que se funde, orgânica e granoblasticamente, com a Canádia 
“russa”, também conhecida como Estócia “francesa”, onde colonos 
não apenas franceses, mas também macedônios e bávaros, desfrutam 
de um clima aprazível sob as estrelas e listras de nossa bandeira.

No entanto, a propriedade favorita dos Durmânov era Raduga, 
próxima do vilarejo de igual nome e já fora das fronteiras da Estócia, 
pois se situava na vertente atlântica do continente, entre a elegante 
Kaluga (New Cheshire, Estados Unidos da América), e a não menos 
elegante Ladoga (Mayne). Lá ficava a residência citadina dos Durmâ-
nov, e nela haviam nascido seus três filhos: um homem, que morreu 
jovem e famoso, e duas gêmeas bem difíceis. Dolly herdara não só a 
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beleza e o temperamento de sua mãe, mas também, graças a fortes 
traços ancestrais, um gosto excêntrico e não raro deplorável, de que 
eram exemplo os nomes que deu a suas filhas: Aqua e Marina. (“Por 
que não Tofana?”, havia perguntado o bom e regiamente corneado 
general com um risinho contido, seguido da falsa tosse que significa-
va ter sido encerrada de vez a gracinha pois ele morria de medo dos 
acessos de ira da esposa.)

Em 23 de abril de 1869, enquanto uma chuvinha quente parecia 
encobrir com um véu diáfano a verdejante Kaluga, Aqua, com vinte e 
cinco anos e sofrendo de sua habitual enxaqueca primaveril, casou-se 
com o descendente de uma velha família anglo-irlandesa, Walter D. 
Veen, um banqueiro de Manhattan que por longo tempo mantivera, 
e em breve voltaria a manter (ainda que de forma intermitente), uma 
tórrida relação amorosa com Marina. A própria Marina, em algum 
dia do ano de 1871, se casou com o primo em primeiro grau de seu 
primeiro amante, também chamado Walter D. Veen, tão rico quanto 
o outro, porém bem mais enfadonho.

O “D” no nome do marido de Aqua substituía a palavra Demon 
(uma forma de Demian ou Dementius), e assim o chamavam seus 
familiares. Em sociedade, era geralmente conhecido como Veen Preto 
ou simplesmente Walter Moreno, para distingui-lo do marido de 
Marina, Walter Durák ou simplesmente Veen Vermelho. O duplo 
passatempo de Demon consistia em colecionar velhos mestres e jovens 
amantes. Ele também apreciava trocadilhos de idade intermediária.

A mãe de Daniel Veen pertencia à família dos Trumbell, e ele 
estava sempre pronto a explicar detalhadamente — a menos que um 
especialista em chatos conseguisse desviá-lo do assunto — como, no 
curso da história norte-americana, um “bull ” (touro) inglês se trans-
formara num “bell ” (sino) da Nova Inglaterra. Sabe-se lá como, aos 
vinte e poucos anos Daniel se interessara pelos negócios e, com uma 
desenvoltura que não lhe era nem um pouco característica, havia se 
transformado num marchand de arte em Manhattan. Não tinha — ao 
menos no início — nenhum gosto pela pintura, nenhuma aptidão 
pelo comércio e nenhuma necessidade de submeter aos azares de um 
“emprego” a sólida fortuna que herdara de uma série de Veens bem 
mais competentes e ousados do que ele. Confessando-se não muito 
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chegado à vida no campo, passava apenas alguns fins de semana de 
verão (e assim mesmo cuidadosamente protegido do sol) na sua mag-
nífica mansão em Ardis, perto de Ladore. Desde a infância, somente 
algumas vezes revisitara outra propriedade rural que possuía ao norte, 
no lago Kitej, perto de Luga. Na verdade, quase toda a área da pro-
priedade era tomada por uma imensa massa d’água estranhamente 
retangular, embora seu formato fosse obra exclusiva da natureza. Certa 
feita, uma perca cronometrada por Daniel havia levado meia hora 
para cruzar na diagonal o lago, cuja propriedade era compartilhada 
com seu primo, grande pescador na juventude.

A vida erótica do pobre Dan não era nem bela nem complicada, 
mas, de alguma forma (bem cedo se esquecera das circunstâncias 
precisas, assim como a gente se esquece das medidas e do preço de um 
sobretudo feito com todo o capricho e usado vez por outra durante 
ao menos uns dois invernos), ele havia se apaixonado comodamente 
por Marina, cuja família conhecia desde quando os Durmânov ainda 
possuíam a mansão de Raduga, vendida mais tarde para o sr. Eliot, 
um comerciante judeu. Certa tarde, na primavera de 1871, ele propôs 
casamento a Marina enquanto subiam no elevador do primeiro edifí-
cio de dez andares construído em Manhattan; como sua proposta foi 
rejeitada com indignação no sétimo andar (Brinquedos), ele desceu 
sozinho e, para esfriar a cabeça, iniciou um périplo triplo em volta do 
mundo na direção contrária à de Fogg, retomando a cada vez, como 
se fosse um paralelo vivo, o mesmo itinerário. Em novembro de 1871, 
enquanto fazia planos para a noite com o mesmo cicerone que já 
contratara duas vezes (um sujeitinho meio fedorento mas simpático, 
vestindo um terno cor de café com leite) no mesmo hotel de Gênova, 
recebeu um aerograma de Marina (retransmitido por seu escritório 
de Manhattan com uma semana de atraso devido ao engano de uma 
secretária novata, que o havia posto no escaninho identificado pelo 
rótulo amor). A mensagem, entregue numa salva de prata, dizia que 
Marina se casaria com ele tão logo retornasse à América.

Dentre outros velhos papéis que haviam sobrevivido no sótão da 
Mansão de Ardis, um jornal (que recentemente começara a publicar 
na seção de histórias em quadrinhos o há muito extinto “Boa Noite, 
Crianças”, com o adorável casal de irmãos Nicky e Pimpernella que 
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dividia uma cama bem estreita) informava em seu suplemento do-
minical que o matrimônio que unira as famílias Veen e Durmânov 
tinha sido celebrado no dia de Santa Adelaide, em 1871. Doze anos 
e uns oito meses depois, duas crianças nuas — um menino moreno 
queimado de sol, uma menina de cabelos negros e pele muito clara —, 
inclinando-se sobre caixas empoeiradas no feixe de sol quente que 
varava a lucarna da água-furtada, cotejaram essa data (16 de dezembro 
de 1871) com outra (16 de agosto do mesmo ano) anacronicamente 
garatujada na letra de Marina no canto de uma fotografia tirada por 
algum profissional. Enquadrada numa moldura de pelúcia cor de fram-
boesa e exposta sobre a escrivaninha na biblioteca de seu marido, essa 
fotografia era idêntica à reprodução estampada no jornal em todos os 
detalhes — inclusive no indefectível movimento do véu ectoplásmico 
da noiva, parcialmente enfunado por uma brisa que vinha do adro 
da igreja e soprava obliquamente através das calças do noivo. Uma 
menina nasceu no dia 21 de julho de 1872 em Ardis, residência de 
seu suposto pai no condado de Ladore, e por alguma obscura razão 
mnemônica foi registrada com o nome de Adelaida. Outra filha, dessa 
vez realmente de Dan, nasceu em 3 de janeiro de 1876.

Além desse velho recorte ilustrado da Kaluga Gazette (ainda pre-
sente nas bancas, mas bastante gagá), nossos travessos Pimpernel e 
Nicolette encontraram no mesmo sótão um baú de metal que continha 
(segundo Kim, o ajudante de cozinha de quem se falará mais tarde) 
um volume enorme de microfilmes trazidos de suas viagens pelo globe
trotter, com curiosos bazares, querubins exageradamente pintados e 
garotos no ato de urinar reaparecendo três vezes em lugares diferentes 
e em diferentes tons heliocrômicos. Naturalmente, no momento em 
que seu dono estava constituindo uma família, não ficava bem exibir 
certas tomadas de interior (tais como as cenas grupais em Damasco, em 
que ele aparecia no papel principal ao lado do arqueólogo de Arkansas, 
que não largava o charuto e revelava uma cicatriz fascinante na região 
do fígado, assim como as três prostitutas gordas e a ejaculação preco-
ce do velho Archie, saudada com palmas brincalhonas pelo terceiro 
membro masculino da troupe, um simpático inglês). No entanto, a 
maior parte dos filmes, acompanhados de notas puramente factuais 
(nem sempre fáceis de achar devido à colocação errônea ou aleatória 
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dos marcadores enfiados nos numerosos guias de viagem espalhados 
por toda parte), foi mostrada diversas vezes por Dan a sua jovem 
esposa durante a instrutiva lua de mel que passaram em Manhattan.

A melhor descoberta das duas crianças, entretanto, surgiu numa 
caixa pertencente a uma camada ainda mais remota do passado. Tratava-
-se de um pequeno álbum verde em que Marina havia colado com 
cuidado as flores que colhera ou ganhara em Ex, uma estação de férias 
nas montanhas perto de Brig, na Suíça, onde ela passara algum tempo 
antes de se casar, a maior parte num chalé alugado. As primeiras vinte 
páginas eram enfeitadas com diversas plantinhas colhidas ao acaso, 
em agosto de 1869, nas colinas relvadas acima do chalé, no parque do 
Hotel Florey, ou no jardim do sanatório vizinho (“minha nusshaus”, 
como o chamava a pobre Aqua fazendo um jogo de palavras com 
“nut house” — hospício —, enquanto Marina, mais recatadamente, o 
identificava em suas anotações da localidade como “the Home” — a 
Casa). Essas páginas iniciais não apresentam grande interesse botânico 
ou psicológico, e as últimas cinquenta permaneceram em branco; mas 
a parte do meio, com uma notável redução no número de espécimes, 
revelou-se um verdadeiro melodrama interpretado pelos fantasmas das 
flores mortas. Os espécimes estavam colados na página do lado esquerdo 
do álbum, com as notas de Marina Dourmanoff (sic) do lado direito.

Aquilégia azul dos Alpes, Ex-en-Valais, 1.ix.69. De um inglês 
hospedado no hotel. “Columbina alpina, a cor de seus olhos.”

Pilosela (Hieracium auricula), 25.x.69, Ex, ex do jardim alpino 
murado do dr. Lapiner.

Folha dourada (ginkgo): caída de um livro, A verdade sobre a Terra, 
que Aqua me deu antes de voltar para a Casa. 14.xii.69.

Edelvais artificial trazida por minha nova enfermeira com um 
bilhete de Aqua dizendo que a flor havia sido retirada da árvore de 
Natal “mizernoe e estranha” da Casa. 25.xii.69.

Pétala de orquídea, uma das 99 orquídeas (imagine!) enviadas 
ontem para mim, por entrega especial, c’est bien le cas de le dire, da 
Villa Armina, Alpes Marítimos. Separei dez para serem levadas a Aqua 
na Casa. Ex-en-Valais, Suíça. “Está chovendo na bola de cristal do 
Destino”, como ele costumava dizer. (Data apagada.)
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Genciana-dos-jardins, rara, trazida pelo lápotchka (querido) La-
piner de seu “gentiarium mudo”. 5.i.1870.

[mancha de tinta azul com o formato acidental de uma flor, ou ten-
tativa de cobrir alguma palavra embelezando o borrão com uma caneta 
hidrográfica] Compliquaria compliquata var. aquamarina. Ex, 15.i.70.

Vistosa flor de papel, encontrada na bolsa de Aqua, Ex, 16.ii.1870, 
feita por um paciente da Casa, à qual ela não mais pertence.

Genciana vernal (printanière). Ex, 28.iii.1870, no gramado do 
chalé de minha enfermeira. Último dia aqui.

Os dois jovens descobridores desse estranho e repugnante tesouro 
assim o comentaram:

“Deduzo”, disse o garoto, “três fatos principais: que Marina, ainda 
solteira, e sua irmã Aqua, já casada, passaram o inverno no meu lieu 
de naissance; que Marina tinha, pour ainsi dire, seu próprio doutor 
Krolik; e que as orquídeas foram mandadas por Demon, que preferia 
ficar perto do mar, sua bisavó azul-escura.”

“Posso acrescentar”, disse a garota, “que a pétala pertence à bem 
conhecida orquídea-borboleta, que minha mãe era ainda mais louca 
que sua irmã e que a flor de papel, desprezada de forma tão arro-
gante, é uma reprodução perfeitamente reconhecível das sanículas 
que brotam no princípio da primavera e que eu vi em profusão nas 
colinas da costa da Califórnia em fevereiro do ano passado. O dr. 
Krolik, nosso naturalista local a quem você, Van, se referiu, tal como 
Jane Austen poderia fazê-lo, para tornar o relato mais rápido (você 
se lembra de Brown, não é, Smith?), identificou o exemplar que eu 
trouxe de Sacramento para Ardis como um BearFoot (Sanícula pé-
-de-urso), B, E, A, R, meu querido, e não bare foot (pé nu), como o 
meu, o seu ou o da Semeadora de flores estabiana — uma alusão que 
teu pai (que segundo Blanche também é meu pai) entenderia assim” 
(estalando os dedos no estilo norte-americano). “Você vai me agra-
decer”, ela continuou, abraçando-o, “por eu não ter mencionado o 
nome científico da flor. Aliás, o outro pé — o pé-de-leão (edelvais) 
proveniente do triste pinheirinho de Natal — foi feito pela mesma 
pessoa, possivelmente um jovem chinês muito doente que saiu da 
Universidade de Barkley direto para a Casa.”
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“Muito bem, Pompeianella! A que você viu semeando flores num 
dos livros de arte do tio Dan, eu tive a oportunidade de apreciar di-
retamente num museu de Nápoles no último verão. E agora, garota, 
você não acha que devemos vestir nossos calções e camisas e descer 
para enterrar ou queimar este álbum imediatamente? Vamos?”

“Vamos”, respondeu Ada. “Destruir e esquecer. Mas ainda temos 
uma hora antes do chá.”

Voltemos à referência à “avó azul-escura”, que ficou lá atrás sem 
explicação. Um antigo vice-rei da Estócia, o príncipe Ivan Temnossíni, 
pai da trisavó das crianças, a princesa Sófia Zêmski (1755-1809), e 
descendente direto dos soberanos de Iároslav dos tempos pré-tártaros, 
tinha um sobrenome milenar que significa em russo “azul-escuro”. Van 
era imune às fortes emoções que muitos sentem com relação a suas 
origens ancestrais, além de indiferente ao fato de que os tolos atribuem 
ao esnobismo tanto o desinteresse quanto o fervor provocados por 
esses laços; todavia, não podia deixar de sentir um certo prazer estético 
ao entrever o pano de fundo aveludado que, como um céu de verão 
confortador e onipresente, se estendia por trás dos ramos negros de 
sua árvore genealógica. Entrado em anos, ele nunca mais pôde reler 
Proust (como nunca mais foi capaz de degustar a goma perfumada 
de um doce turco) sem que lhe subisse do estômago uma onda de 
náusea, um travo cortante de azia. E, apesar disso, sua passagem fa-
vorita continuava a ser aquela relativa ao nome “Guermantes”, cujo 
tom purpúreo se mesclava em seu prisma mental com o vizinho tom 
ultramarino, espicaçando agradavelmente a vaidade artística de Van.

Palavras coloridas, prisma mental? Mais um ataque de sinestesia? 
(nota feita à margem na caligrafia de Ada Veen em anos recentes).
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2

A relação amorosa entre Marina e Demon Veen teve início no dia do 
aniversário dele, dela e de Daniel Veen, 5 de janeiro de 1868, quando 
ela tinha vinte e quatro anos e os dois Veen, trinta.

Como atriz, Marina nada tinha daquela qualidade fulgurante que 
faz o ofício do mímico, ao menos enquanto dura o espetáculo, algo 
mais valioso do que o preço que se tem de pagar por certas caracte-
rísticas teatrais como a insônia, a excentricidade dos dramaturgos ou 
a arrogância artística. Naquela noite, entretanto, com uma neve fofa 
caindo docemente mais além dos veludos e dos vitrais, la Durmanska 
(que pagava ao grande Scott, seu empresário, sete mil dólares de ouro 
por semana apenas para fins publicitários, além de um belo bônus por 
cada contrato) havia se revelado, desde o início da ridícula apresentação 
(uma peça norte-americana retalhada por um escriba pretensioso de 
um célebre romance russo), tão sublime, tão adorável, tão excitante 
que Demon (jamais um gentleman em questões amorosas) fez uma 
aposta com o príncipe N., seu vizinho na primeira fila de poltronas, 
distribuiu gorjetas entre todos os empregados que tomavam conta 
das dependências dos artistas e, por fim, num cabinet reculé (como 
um escritor francês de outrora poderia ter misteriosamente chamado 
aquele quartinho em que terminaram por se amontoar um trompete 
quebrado, as argolas do poodle acrobata de algum palhaço esquecido 
e muitos potinhos empoeirados de artigos de maquiagem), a possuiu 
entre duas cenas (capítulos três e quatro do romance martirizado). 
No primeiro desses capítulos, ela havia se despido, graciosa silhueta 
por trás de um biombo translúcido, e reaparecido envolta numa ca-
misola vaporosa e provocadora, dedicando o resto da medíocre cena 
a falar sobre um fidalguete local, o barão d’O, com uma velha babá 
que calçava botas de esquimó. Louvando-se na infinita sabedoria da 
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camponesa, ela se sentou na borda da cama e, empunhando uma pena 
de ganso, usou a mesinha de cabeceira com pés de cabra para redigir 
uma carta de amor. Gastou os cinco minutos seguintes para lê-la 
numa voz langorosa apesar de bastante alta, embora não se saiba em 
benefício de quem, pois a babá, sentada num baú de marinheiro, caíra 
no sono, enquanto os espectadores estavam muito mais interessados 
no brilho do luar artificial sobre os braços nus e os seios palpitantes 
da moçoila apaixonada.

Antes mesmo que, arrastando os pés, a velha esquimó se retirasse 
com a mensagem, Demon Veen havia deixado a poltrona de veludo 
cor-de-rosa e iniciara as providências para ganhar a aposta, cujo resul-
tado parecia assegurado pelo fato de que, embora virgem, Marina era 
muito fogosa e estava apaixonada por ele desde que tinham bailado 
na véspera do Ano-Novo. Além disso, o luar tropical que a banhara 
havia pouco, o reconhecimento penetrante de sua própria beleza, os 
impulsos ardentes da moçoila fictícia e os aplausos galanteadores de 
uma casa quase cheia a tornavam particularmente vulnerável às fric-
ções do bigode de Demon. Ela também dispunha de todo o tempo 
do mundo para se vestir antes de entrar novamente em cena, graças 
ao longo entreato executado por uma companhia russa de balé con-
tratada por Scott, a qual havia ocupado dois vagões-leitos no trem 
que a trouxe de Bielokonsk, na Estócia Ocidental. Em esplêndido 
pomar, numerosos jardineiros jovens e alegres, vestindo por alguma 
estranha razão roupas típicas das tribos georgianas, se empanturravam 
de framboesas, enquanto numerosas criadas, igualmente implausíveis 
nos seus charovars (alguém tinha cometido um erro — a palavra 
“samovars” deve ter saído truncada no aerograma do empresário), 
colhiam com grande afã marshmallows e amendoins dos ramos das 
árvores frutíferas. A um sinal invisível de origem dionisíaca, todos se 
lançaram numa dança frenética chamada kurva, ou “pança das fitas” 
no hilariante programa, cujos erros clamorosos fizeram com que Veen 
(ainda sentindo a pele formigar, mas com as entranhas mais leves e a 
nota de dinheiro avermelhada do príncipe N. no bolso) quase caísse 
da poltrona.

Seu coração parou de bater por alguns segundos (perda que jamais 
lastimou) quando ela, num vestido cor-de-rosa, entrou correndo no 
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pomar, o rosto em brasa, gestos elétricos, e recebeu uma calorosa salva 
de palmas — conquanto superada, e de longe, pela ovação com que a 
plateia, sentada, comemorou o instantâneo desaparecimento da trupe 
de transfigurantes tão idiotas quanto dinâmicos procedente de Liasca 
— ou da Ivéria. Seu encontro com o barão d’O, que surgiu em passos 
lentos de uma aleia lateral usando esporas e vestindo um paletó com 
longas abas verdes, por algum motivo deixou de ser registrado pela 
mente de Demon, tão maravilhado estava ele com o breve abismo 
de absoluta realidade entre duas falsas fulgurações de vida fictícia. 
Sem esperar pelo fim da cena, saiu às pressas do teatro para a noite 
cristalina, os flocos de neve enfeitando com pequenas estrelas sua 
cartola enquanto ele caminhava para casa, no quarteirão vizinho ao 
do teatro, a fim de preparar uma ceia magnífica. Quando foi buscar 
sua nova amante no trenó chocalhante, chegara abruptamente ao fim 
o balé de generais caucasianos e cinderelas metamorfoseadas que tinha 
ocupado uma parte do último ato, e o barão d’O, agora de fraque e 
luvas brancas, estava ajoelhado no meio do palco vazio segurando a 
sapatilha de vidro que a inconstante senhorita lhe deixara ao escapar 
de sua investida tardia. A claque já estava cansada e de olho nos reló-
gios quando Marina, envolta num manto negro, deixou-se cair nos 
braços de Demon no trenó em forma de cisne.

Divertiram-se loucamente, viajaram, brigaram e voltaram a viver 
juntos. No inverno seguinte, ele começou a suspeitar de que Mari-
na o estava traindo, embora fosse incapaz de determinar quem era 
seu rival. Em meados de março, num almoço de negócios com um 
especialista em arte — um sujeito magro e simpático, de jeitão des-
contraído, vestindo uma casaca de corte antigo —, Demon ajeitou 
o monóculo, abriu a fechadura de um estojo especial, de lá retirou 
um pequeno desenho a bico de pena e disse que pensava (de fato 
não tinha nenhuma dúvida, mas desejava que sua avaliação fosse 
admirada) se tratar de um exemplar desconhecido da terna arte de 
Parmigianino. Representava uma jovem nua, sentada de lado num 
banco emoldurado por uma guirlanda de convólvulos e trazendo na 
mão semierguida uma maçã que mais parecia um pêssego. O dese-
nho inspirava em seu descobridor uma atração adicional ao lembrar 
Marina no momento em que, tendo saído de um banheiro de hotel 
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para atender o telefone, se empoleirou no braço de uma poltrona e 
cobriu com a mão o receptor a fim de lhe perguntar algo que ele não 
conseguia entender porque o rugir da água caindo na banheira aba-
fava o sussurro de sua amante. Ao barão d’Onsky, bastou um olhar 
sobre aquele ombro alteado e certos efeitos vermiculares da delicada 
vegetação para confirmar a suspeita de Demon. D’Onsky tinha a 
reputação de não mostrar o menor sinal de emoção estética diante 
da mais bela obra-prima; dessa vez, contudo, pôs de banda sua lupa 
como o faria com uma máscara e, permitindo-se um sorriso em que 
se mesclavam a surpresa e o prazer, deixou que sua vista desimpedida 
acariciasse tanto a maçã aveludada quanto as covinhas e reentrâncias 
musgosas do corpo nu. Será que o sr. Veen estaria disposto a lhe vender 
o desenho naquela mesma hora? O sr. Veen não estava. Skonky (como 
Demon o chamava num jogo de palavras com “skunk”, a malcheirosa 
jaritataca) teria de contentar-se com o glorioso pensamento de que, 
até aquele dia, ele e seu afortunado proprietário eram as únicas pes-
soas que haviam admirado a obra en connaissance de cause. O desenho 
voltou para o tegumento feito sob medida. Porém, após terminar seu 
quarto copo de conhaque, d’O suplicou por uma derradeira olhadela. 
Os dois estavam meio bêbados, e Demon pensou com seus botões 
que a semelhança bastante banal entre aquela moça edênica e uma 
jovem atriz, que seu visitante sem dúvida teria visto nas encenações 
de Eugene e Lara ou Lenore Corvo (ambas maldosamente malhadas 
por um jovem crítico “revoltantemente incorruptível”), deveria ser, 
ou poderia ser, objeto de algum comentário. Não foi. Ninfas daquele 
tipo de fato se parecem muito devido a sua limpidez precípua, uma 
vez que as similaridades entre corpos de natureza aquática e de tão 
tenra idade não passam de murmúrios de uma inocência natural e 
espelhos enganosos, este é o meu chapéu, o dele é mais velho, porém 
somos fregueses do mesmo chapeleiro em Londres.

No dia seguinte, Demon tomava chá em seu hotel predileto com 
uma senhora da Boêmia que nunca havia visto e jamais voltaria a 
ver (a qual desejava que ele a recomendasse para um emprego no 
departamento de Peixes e Flores de Vidro de certo museu de Bos-
ton), quando, de repente, ela interrompeu seu prolixo solilóquio para 
apontar Marina e Aqua, que cruzavam furtivamente o saguão com as 
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peles azuladas e os olhares de enfado então na moda, acompanhadas 
de Dan Veen e seguidas por um cachorrinho.

“É curioso”, disse a senhora, “como essa atriz insuportável lembra 
a Eva no clepsidrofone no famoso desenho de Parmigianino.”

“Ele não tem nada de famoso”, disse Demon com tranquilidade, 
“e a senhora não poderia tê-lo visto. Não a invejo”, continuou. “O 
estranho que pisa sem saber na lama da vida de outra pessoa deve ter 
uma sensação muito nojenta. A senhora ouviu esse mexerico direta-
mente de um sujeito chamado d’Onsky ou do amigo de um amigo 
dele?”

“De um amigo dele”, respondeu a desafortunada senhora da 
Boêmia.

Interrogada nos calabouços de Demon, Marina, em meio a ri-
sadas estridentes, teceu uma fascinante teia de mentiras; depois se 
entregou, confessando o romance. Jurou que estava tudo acabado; 
que o barão, uma ruína física e um samurai espiritual, tinha ido 
de vez para o Japão. De fonte mais confiável, Demon soube que o 
verdadeiro destino do samurai era o elegante Vaticano, uma estação 
de águas próxima a Roma, de onde ele pensava retornar a Aardvark, 
Massa, dentro de uma ou duas semanas. Preferindo por prudência 
matar seu desafeto na Europa (dizia-se que o decrépito mas indes-
trutível Gamaliel estava fazendo de tudo para proibir os duelos no 
hemisfério Ocidental — um boato falso ou o capricho passageiro de 
um presidente idealista, pois nada aconteceu), Demon alugou o mais 
veloz petrolplano disponível, alcançou em Nice o barão (que parecia 
gozar de excelente forma física), viu-o entrar na Livraria Gunter, 
entrou atrás dele e, na presença de um vendedor inglês imperturbá-
vel e com cara de quem está profundamente entediado, esbofeteou 
o perplexo barão, num movimento da esquerda para a direita, com 
uma luva cor de lavanda. O desafio foi aceito; duas testemunhas locais 
foram escolhidas; o barão decidiu-se por espadas; e, depois que certo 
volume de sangue de boa qualidade (polonês e irlandês — um tipo 
de “Gory Mary” na linguagem dos bares norte-americanos) salpicou 
dois torsos cabeludos, as lajotas caiadas do terraço, os degraus que 
conduziam ao jardim cercado e formavam um cenário divertidamente 
digno de Douglas d’Artagnan, o avental de uma vendedora de leite 
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que nada tinha a ver com a história e as mangas da camisa de ambas 
as testemunhas, o encantador M. de Pastrouil e o coronel St. Alin, 
um patife, apartaram os combatentes resfolegantes. Skonky morreu, 
não “de seus ferimentos” (como andaram dizendo as más-línguas), 
porém da desforra gangrenosa do menor deles, provavelmente infligido 
por ele próprio, uma picadinha na virilha que provocou problemas 
circulatórios apesar das várias intervenções cirúrgicas a que ele foi 
submetido no curso de dois ou três anos de longas internações no 
Hospital Aardvark de Boston, onde, aliás, se casou em 1869 com 
nossa amiga, a senhora da Boêmia, por essa época conservadora da 
Biota de Vidro do museu local.

Marina chegou a Nice alguns dias após o duelo e descobriu que 
Demon se recuperava na Villa Armina. No êxtase da reconciliação, 
nenhum dos dois lembrou-se de ludibriar a procriação, com o que 
teve início o intieriésnoie polojênie (“estado interessante”), sem o qual, 
na verdade, estas angustiadas notas jamais teriam visto a luz do dia.

(Van, confio no teu bom gosto e no teu talento, mas será que 
temos mesmo a certeza de que queremos retornar com tamanho en
tusiasmo àquele mundo cruel que, afinal de contas, talvez só tenha 
existido oniricamente? Anotação na margem feita por Ada na sua 
caligrafia de 1965; riscada muitos anos depois com um traço fino e 
trêmulo.)

Essa fase estouvada não foi a última, porém a mais breve — coisa 
de quatro a cinco dias. Ele a perdoou. Adorou-a. Queria muito casar 
com ela desde que abandonasse a “carreira” teatral imediatamente. 
Denunciou a mediocridade de seu talento e a vulgaridade dos que a 
cercavam, ouvindo em resposta, aos berros, que ele era uma pessoa vil, 
um monstro de crueldade. A partir de 10 de abril, a tarefa de cuidar 
dele passou a ser exercida por Aqua, pois Marina já havia voado de 
volta para retomar os ensaios de Lucile, outro drama execrável desti-
nado a transformar-se em novo fracasso no teatro de Ladore.

“Adieu. Talvez seja melhor assim”, escreveu Demon para Marina 
em meados de abril de 1869 (a carta pode ser uma cópia feita à mão 
ou o original nunca enviado), “pois, por mais feliz que fosse nossa 
vida de casados, por mais que durasse essa felicidade, há uma ima-
gem que nunca esquecerei e nunca perdoarei. Deixe que ela penetre 
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fundo, minha querida. Vou rememorá-la em termos capazes de serem 
apreciados por gente de teatro. Você tinha ido a Boston visitar uma 
velha tia — um lugar-comum, mas a mais pura verdade neste caso 
— e eu tinha ido para a fazenda de minha tia nas proximidades de 
Lolita, Texas. Certa manhã de fevereiro (por volta do meio-dia chez 
vous), telefonei para seu hotel de uma cabine de beira de estrada em 
cuja porta de vidro, tão límpida como se feita do mais puro cristal, 
ainda corriam as lágrimas de uma tremenda tempestade que acabara 
de passar. Queria pedir que você tomasse um avião imediatamente e 
fosse ao meu encontro, porque eu, Demon, agitando com estrépito 
minhas asas amassadas e maldizendo o dorofone automático, não podia 
viver sem você e porque queria que, aninhada em meus braços, visse 
o estonteante mar de flores do deserto que a chuva fizera eclodir. Sua 
voz soou remota porém doce; você disse que estava com a indumen-
tária de Eva, espere um pouquinho, vou vestir um peniuar. Em vez 
disso, bloqueando o receptor, tapando meu ouvido, você certamente 
falou alguma coisa para o homem com quem tinha passado a noite 
(e que eu teria matado, se não tivesse uma vontade ainda maior de 
castrá-lo). Pois este é o desenho feito por um jovem artista de Parma, 
no século xvi, num transe profético em que anteviu o afresco de nosso 
destino e que coincide, exceto pela maçã da funesta sabedoria, com 
uma imagem repetida nas mentes de dois homens. Aliás, aquela tua 
empregada que fugiu foi encontrada pela polícia num bordel daqui 
e será mandada de volta para você tão logo esteja suficientemente 
entupida de mercúrio.”
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3

Os pormenores do desastre L (nada a ver com a trombada de carros 
em alguma esquina) — que correu no beau millieu do século passado 
e teve o efeito singular de, ao mesmo tempo, originar e tornar maldita 
a noção de “Terra” — são muito bem conhecidos do ponto de vista 
histórico, e por demais obscenos do ponto de vista espiritual, para 
serem tratados em profundidade num livro dirigido a jovens amadores 
e amantes — e não a adultos sisudos e mal-amados.

Hoje, naturalmente — depois que vivemos (mais ou menos!) 
grandes anos de ilusão reacionária anti-L e nossas elegantes máqui-
nas, graças ao bendito Faradeus, de certa forma voltaram a ronronar 
como o faziam na primeira metade do século xix —, o mero aspecto 
geográfico do fenômeno tem um lado cômico que o redime, tal como 
ocorre com aqueles exemplares de marchetaria de latão, com os bric
àbrac e com os horrores de ouropel que eram vistos como “arte” 
por nossos macambúzios antepassados. Isso porque, na verdade, nin-
guém pode negar a presença de algo altamente ridículo nas próprias 
configurações que, com toda a solenidade, foram difundidas como 
representando um mapa multicolorido da Terra. É simplesmente ri-
sível imaginar que a “Rússia”, em vez de ser um sinônimo antiquado 
de Estócia, a província norte-americana que se estende do Círculo 
(não mais vicioso) Ártico aos Estados Unidos propriamente ditos, 
pudesse se tornar no planeta Terra o nome de um país, transferido 
mediante algum troque de mágica por cima do fosso de dois oceanos 
para o hemisfério oposto, onde se teria espalhado por todo o território 
da atual Tartária, da Curlândia às Curilas! Todavia (coisa ainda mais 
absurda), se em termos espaciais da Terra a Amerrússia de Abraham 
Milton fosse cindida em seus dois componentes, já que extensões 
tangíveis de água e gelo separam as noções políticas (e não poéticas) 
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de “América” e “Rússia”, uma discrepância ainda mais complicada e 
ilógica surgiria em termos temporais — não apenas porque a história 
de cada parte do amálgama não coincidia inteiramente com a história 
da outra parte em isolamento, mas porque uma lacuna de cerca de 
cem anos (num ou noutro sentido) existia entre as duas terras. Essa 
lacuna era caracterizada por uma curiosa confusão dos sinais de dire-
ção na encruzilhada dos tempos em curso, pois nem todos os “nunca 
mais” de determinado mundo correspondiam a todos os “ainda não” 
do outro. Entre outras razões, foi por causa dessa confluência de di-
vergências “cientificamente inconciliáveis” que as cabeças pensantes 
mais privilegiadas, incapazes de reabrir a caixa de Pandora, rejeitaram 
a Terra como sendo uma moda passageira ou uma manifestação fan-
tasmagórica, enquanto as mentes perturbadas (prontas a mergulhar 
em qualquer abismo) a aceitaram como símbolo e sustentáculo de 
sua própria irracionalidade.

Como o próprio Van Veen veio a descobrir ao longo de sua 
apaixonada pesquisa no terreno da terrologia (à época um ramo da 
psiquiatria), até mesmo os pensadores mais profundos, os mais puros 
filósofos, Paar de Chose e Zapater de Aardvark, estavam emocio-
nalmente divididos em sua atitude para com a possibilidade de que 
existisse “um espelho capaz de deformar nossa já deformada orbe”, 
segundo afirmou com discutível senso eufônico um intelectual que 
prefere se manter anônimo. (Hum! Prrrecisa melhorarrr, prrrecisa 
melhorarrr, como dizia a pobre srta. L. A. Gavronsky. Na letra de Ada.)

Houve quem sustentasse que as discrepâncias e “falsas sobrepo-
sições” entre os dois mundos eram tão numerosas, além de tão en-
trelaçadas na trama dos eventos históricos, que a Teoria da Igualdade 
Essencial se transformava em mera fantasia. Outros retrucavam que as 
dissimilaridades apenas confirmavam a pulsante realidade orgânica do 
outro mundo; que uma similitude perfeita sugeriria antes um fenômeno 
especular e, consequentemente, especulativo; e que duas partidas de xa-
drez com abertura idêntica e final idêntico podem conter, em qualquer 
ponto intermediário de sua progressão inelutavelmente convergente, 
um número infinito de variações em um só tabuleiro e dois cérebros.

O modesto narrador sente-se obrigado a lembrar tudo isso ao 
releitor porque em abril (meu mês favorito) de 1869 (de forma algu-
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ma um annus mirabilis), no dia de são Jorge (segundo as memórias 
merencórias da sra. Larivière), Demon Veen casou-se com Aqua Dur-
mânov — por pena e por vingança, uma mistura não muito incomum.

Teria havido algum outro condimento? Marina, com perversa 
vanglória, costumava dizer na cama que as emoções de Demon de-
veriam ter se deixado influenciar por uma estranha espécie de prazer 
(no sentido do termo francês “plaisir”, que contém uma grande carga 
suplementar de vibrato nas entranhas) “incestuoso” (o que quer que 
isso signifique) quando ele acariciava, saboreava e delicadamente abria, 
violando de mil maneiras fascinantes porém não mencionáveis, uma 
carne (une chair) que era ao mesmo tempo a de sua mulher e a de sua 
amante, os encantos combinados e realçados de embriões dizigóticos, 
uma água-marinha singular e dupla, miragem num emirado, gema 
geminada, uma orgia de aliterações epiteliais.

Na realidade, Aqua era menos bonita e bem mais tantã do que 
Marina. Seus catorze miseráveis anos de casamento foram pontilhados 
de internações cada vez mais longas em um sem-número de sanatórios. 
Um pequeno mapa que representasse a parte europeia da Common
wealth britânica, da Escoto-Escandinávia à Riviera, Altar e Palermon-
tóvia, assim como a maior parte dos Estados Unidos, da Estócia e da 
Canádia até a Argentina, poderia ser virtualmente coberto de alfinetes 
com uma bandeirinha esmaltada da Cruz Vermelha para marcar os 
acampamentos de Aqua em sua Guerra dos Mundos. Ela chegou a 
acalentar a ideia de readquirir um pouquinho de sua sanidade mental 
(“só uma réstia cinzenta, por favor, em vez desse negrume compacto”) 
em algum desses protetorados anglo-americanos, tais como os Bálcãs 
ou as Índias, e poderia ter até mesmo tentado os dois continentes 
austrais que prosperam sob nosso domínio conjunto. Naturalmente, 
a Tartária, um inferno independente que naquela época se estendia 
dos mares Báltico e Negro até o oceano Pacífico, não se mostrava 
acolhedora para os turistas, embora Ialta e Altyn Tagh tivessem uma 
sonoridade estranhamente atraente… Todavia, o verdadeiro destino 
de Aqua era Terra a Bela, onde tinha certeza de que, após sua morte, 
chegaria voando com as longas asas de uma libélula. As tristes cartinhas 
a seu marido enviadas dos vários lares da demência às vezes traziam 
a assinatura: madame SchemiáschikhZvúkov (“Gritos Dilacerantes”).
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Depois de sua primeira refrega com a loucura em Ex-en-Valais, 
Aqua voltou para a América e sofreu uma séria derrota. Van estava 
sendo amamentado por uma mãe solteira muito jovem, quase uma 
criança, Rubi Black, mas a negra ama de leite também enlouqueceu. 
A verdade é que todas as pessoas boas e frágeis que tinham relações 
íntimas com ele (como aconteceu depois com Lucette, por exemplo) 
estavam fadadas a conhecer a angústia e o infortúnio, a menos que 
fortalecidas pelo sangue demoníaco de seu pai.

Aqua não tinha nem vinte anos quando seu temperamento, exal-
tado por natureza, começou a revelar certas tendências mórbidas. Do 
ponto de vista cronológico, o estágio inicial de sua doença mental 
coincidiu com a primeira década da Grande Revelação e, embora ela 
sem dúvida pudesse ter encontrado facilmente outro tema para suas 
fantasias, as estatísticas mostram que a Grande, e para muitos Into-
lerável, Revelação causou mais insanidade no mundo até mesmo do 
que a preocupação excessiva com a religião na Idade Média.

Uma Revelação pode ser mais perigosa do que uma Revolução. 
As mentes doentias identificaram a noção de um planeta Terra com a 
de outro mundo, e este “Outro Mundo” foi confundido não apenas 
com o “Mundo após a Morte”, mas com o Mundo Real que existe 
em nós e além de nós. Nossos bruxos, nossos demônios, são criaturas 
nobres e multicores, com garras translúcidas e asas poderosíssimas; 
mas, na década de 60 do século xviii, os Novos Crentes nos incitavam 
a imaginar uma esfera onde nossos esplêndidos amigos haviam sido 
totalmente degradados, transformados em meros monstros malévolos, 
odiosos diabos com presas de serpente e bolsas escrotais negras como 
as plantas carnívoras, desejosos apenas de conspurcar e atormentar 
as almas femininas; enquanto, do outro lado da aleia cósmica, uma 
nuvem iridescente de espíritos angelicais, habitantes da doce Terra, 
restaurava os mitos mais cediços, embora ainda potentes, dos velhos 
credos, com novos arranjos para acordeão das cacofonias de todos 
os deuses e de seus sacerdotes até hoje desovadas nos pântanos deste 
mundo mais do que suficiente.

Suficiente para teus fins, Van, entendonsnous. (Nota na margem.)
A pobre Aqua, cuja imaginação se deixava atrair por todas as fa-

bulações de fanáticos e cristãos, sonhava vividamente com um paraíso 
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bastante trivial, uma futura América coberta de edifícios de alabastro 
de cem andares, semelhante a uma bonita loja de móveis cheia de altos 
armários brancos e geladeiras mais baixas; ela via nos céus gigantescos 
tubarões com olhos nas laterais que levavam menos de uma noite para 
conduzir os peregrinos, através do negro éter, de uma costa às escuras 
do continente para a outra, reluzente, retornando depois como um 
corisco rumo a Seattle ou Wark. Ela ouvia mágicos alto-falantes que 
conversavam e cantavam, afogando em som o terror dos pensamentos, 
levantando o moral da ascensorista, descendo junto com o operário da 
mina, louvando a beleza e a bondade, Virgem e Vênus, nas casas dos 
pobres e dos solitários. O inominável poder magnético denunciado 
por legisladores velhacos neste nosso triste país — ah, em toda parte, 
na Estócia e na Canádia, na Mark Kennensie “alemã” e na Manitobogã 
“sueca”, na oficina dos yukonetas de camisa vermelha e na cozinha 
da liascanense de lenço vermelho na cabeça, na Estócia “francesa” do 
Bras d’Or a Ladore, e logo depois em ambas as Américas e em todos 
os outros continentes apalermados — era usado na Terra de forma tão 
comum quanto a água e o ar, as bíblias e as bilhas. Dois ou três séculos 
antes ela poderia ter sido apenas mais uma bruxa a caminho da fogueira.

Nos seus anos de estudos erráticos, Aqua deixara a bem reputada 
universidade de Brown Hill, fundada por um de seus menos reputa-
dos ancestrais, para participar (como estava na moda) de um projeto 
qualquer de ação social nos Siéviernia Territóri. Com a ajuda inesti-
mável de Milton Abraham, organizou uma Pharmácia Philantrópica 
em Bielokonsk, lá se apaixonando dolorosamente por um homem 
casado que, após lhe oferecer um ano de paixão forasteira em sua 
garçonnière ambulante (uma caminhonete Ford, modelo Camping), 
preferiu abandoná-la a correr o risco de comprometer sua situação 
social numa cidadezinha de gente convencional, onde os homens de 
negócio tinham de jogar golfe aos domingos e pertencer a confrarias. 
Sua cruel doença, como a de outras infortunadas criaturas, foi diagnos-
ticada como sendo “uma forma extrema de mania mística combinada 
com traços de alienação existencial” (em outras palavras, a velha e boa 
loucura), e dela se apossou aos poucos, com intervalos de arrebatada 
paz — ilhotas de precária sanidade, sonhos repentinos de eternidade 
e certeza — que foram se tornando cada vez mais raros e breves.
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Após a morte de Aqua, em 1883, Van calculou que, ao longo de 
treze anos, incluindo todos os momentos de presumida presença, sem 
deixar de fora nem as lúgubres visitas aos diversos hospícios nem suas 
aparições repentinas e tempestuosas no meio da noite (lutando escada 
acima com o marido ou com a preceptora inglesa tão frágil quanto 
ágil, sendo recebida com arrebatada alegria pelo velho cão e chegando 
por fim ao quarto do filho, sem a peruca, sem os chinelos, as unhas 
ensanguentadas), ele de fato a tinha visto, ou estado perto dela, por 
um período de tempo não muito superior ao de uma gestação humana.

Nevoeiros soturnos em breve impediram que ela apreciasse os 
contornos róseos da longínqua Terra. Em sua desintegração, parecia 
mergulhar num poço sem fim, cada fase mais insuportável que a 
anterior — e isto porque a mente humana pode transformar-se na 
melhor câmara de tortura de todas que ela própria inventou, instalou 
e utilizou no curso de milhões de anos, em milhões de terras, para 
fazer milhões de vítimas ululantes.

Aqua desenvolveu uma sensibilidade mórbida à linguagem das 
torneiras — que às vezes reproduz (tal como o fluxo sanguíneo nos 
momentos que antecedem o sono) um fragmento de fala humana 
que subsiste em nossos ouvidos enquanto lavamos as mãos após ter 
tomado alguns drinques com um grupo de desconhecidos. Ao notar 
pela primeira vez a reprodução dessa ou daquela fala — uma repro-
dução imediata, consistente e, no caso dela, agressiva e zombeteira, 
embora na verdade bastante inofensiva —, ela se deliciou com o 
pensamento de que, pobre Aqua, havia descoberto por acidente um 
método simples de registrar e transmitir as palavras, quando em todo 
o mundo os tecnólogos (supostamente uns sabichões) tentavam tornar 
acessíveis ao público e rentáveis para seus fabricantes as miseráveis 
engenhocas extremamente complexas e ainda muitíssimo caras, tais 
como os telefones hidrodinâmicos, capazes de substituir os aparelhos 
que tinham ido k tchortiam sobátchim (“pro diabo”) depois da proi-
bição daquela coisa ambárica que não se pode mencionar. Bem cedo, 
contudo, a volubilidade das torneiras — perfeita do ponto de vista 
rítmico, porém pouco clara em termos verbais — passou a adquirir 
um sentido por demais pertinente. A pureza da enunciação da água 
correndo cresceu de modo proporcional à arrogância com que veio a 
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se expressar. As torneiras se manifestavam tão logo Aqua ouvia alguém 
falar (não necessariamente se dirigindo a ela) em tom autoritário e 
incisivo, as palavras saindo velozes, uma pessoa com entonações muito 
peculiares ou com sotaque marcadamente estrangeiro, o blá-blá-blá 
compulsivo de um falastrão em alguma festa pavorosa ou o solilóquio 
líquido numa peça teatral tediosa, ou a adorável voz de Van, ou um 
trecho de poesia ouvido numa palestra — meu menino lindo, meu 
amor, tenha pena de mim —, mas em especial os versos italianos, 
mais fluidos, mais flou, por exemplo aquele poemeto recitado com 
entrechoques de joelhos e piscadelas emocionais por um velho dou-
tor meio-russo e meio-doido, doído, dodói, ballatetta, deboletta… 
tu, voce sbigottita… bicalitta e diavoletta… de lo cor dolente… con 
ballatetta va… va… della struta, destruttamente… mente… mente… 
faz parar esse disco, senão o guia vai continuar a declarar, como o fez 
hoje mesmo de manhã em Florença, que esse pilar idiota foi posto ali 
para comemorar, ele jura, o “elmo” que se cobriu de folhas ao passar 
diante dele o corpo já petrificado de são Zeus enquanto as sombras 
se avolumavam; ou a megera de Arlington falando sem cessar com 
seu marido silente enquanto os vinhedos desfilavam nas laterais do 
carro e até mesmo no túnel (eles não podem fazer isso com você, diz 
isso pra eles, Jack Black, só tem que dizer isso pra eles…). A bica da 
banheira ou o chuveiro eram calibanescas demais para falar de forma 
inteligível — ou talvez tão brutalmente ansiosos para expelir a quen-
te torrente e se livrar daquele ardor infernal que não tinham tempo 
para conversinhas fiadas. No entanto, dia após dia os borbulhantes 
fios d’água se tornavam mais e mais ambiciosos e execrandos, a tal 
ponto que, quando em seu primeiro “home” ela ouviu um dos mais 
asquerosos doutores que a visitavam diariamente (o que vivia citando 
Cavalcanti) despejar suas instruções odiosas numa mistura de russo e 
alemão em seu repugnante bidê, Aqua decidiu parar de uma vez por 
todas de usar água encanada.

Mas também isso passou. Outras torturas ocuparam tão defini-
tivamente o lugar da loquacidade imperiosa de seu homônimo que, 
quando durante um intervalo de lucidez suas mãos débeis consegui-
ram abrir a torneira de um lavabo para beber um gole d’água, a linfa 
tépida retrucou em seu próprio dialeto, sem um pingo de malícia ou 
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arremedo: Finito! O que então a atormentava de forma atroz era a 
multiplicação em sua mente de fossas sombrias, sem bordas definidas 
(iâmi, iâmischi), que criavam espaços entre as esculturas cada vez 
menos nítidas dos pensamentos e das memórias: a angústia mental 
e a dor física se davam as mãos de rubi negro, uma fazendo-a rezar 
pela sanidade, a outra fazendo-a implorar pela morte. Os objetos 
feitos pelo homem perderam seu significado ou ganharam conotações 
monstruosas: cabides de roupa eram na realidade ombros de seres 
telurianos decapitados; as dobras do cobertor que ela empurrara com 
os pés para fora da cama lhe lançavam um olhar tristonho, com um 
tersol numa pálpebra caída e um quê de melancólica recriminação 
no ricto flácido de um lábio lívido. O esforço para compreender as 
informações que os ponteiros de um relógio transmitem às pessoas 
de superior intelecto se tornou tão inócuo quanto as tentativas de 
compreender a linguagem de sinais de uma sociedade secreta ou a 
canção chinesa daquele jovem estudante com o violão não chinês 
que conhecera na época em que ela ou sua irmã havia dado à luz um 
bebê rosa-arroxeado. Mas sua demência, a majestade de sua demência, 
ainda guardava a faceirice patética de uma rainha louca: “O senhor 
sabe, doutor, acho que vou precisar usar óculos daqui a pouco. Sei lá 
por quê” (riso altivo), “mas não consigo entender o que diz este meu 
relógio de pulso… Por favor, o que é que ele? Ah! Quatro e meia… 
metade de quê? Não faz mal, não faz mal, ‘não’ e ‘mal’ são irmãos 
gêmeos, eu tenho uma irmã gêmea e um filho gêmeo. Eu sei que o 
senhor quer examinar meu pudendro (a rosa alpina hirsuta), que está 
também no álbum dela, colhida há dez anos” (mostrando alegremente 
os dez dedos, com orgulho: dez é dez!).

Mais tarde, o sofrimento atingiu um grau insuportável, as di-
mensões de um pesadelo, fazendo-a urrar e vomitar. Ela pediu (e foi 
autorizada, bendito seja o barbeiro do hospício, Bob Bean) que seus 
cachos pretos fossem cortados rente (dando a sua cabeça uma colora-
ção de água-marinha), porque eles cresciam para dentro de seu crânio 
poroso e lá ficavam ainda mais encaracolados. As peças do quebra-
-cabeça do céu ou das paredes se misturavam, por mais cuidado que 
ela tivesse tido ao montá-las, pois um sacolejo acidental ou o cotovelo 
de uma enfermeira podiam desarrumar com grande facilidade esses 
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frágeis fragmentos, que se transformavam em representações incom-
preensíveis de objetos anônimos ou nas superfícies posteriores das 
peças de Scrabble, que Aqua não podia colocar no lado certo porque 
suas mãos haviam sido amarradas por um enfermeiro que tinha olhos 
tão negros quanto os de Demon. Logo depois, porém, o pânico e a 
dor, como duas crianças numa brincadeira turbulenta, soltaram uma 
última gargalhada e fugiram para se bolinar mutuamente atrás de um 
arbusto, como no romance Anna Kariênina do conde Tolstói — e mais 
uma vez, por algum tempo, pouco tempo, a tranquilidade voltou à 
casa, e a mãe deles tinha o mesmo nome da mãe dela.

Em certo momento, Aqua acreditou que um bebê natimorto 
do sexo masculino de seis meses — um pequeno feto surpreso, um 
peixe de borracha que ela, após bater num toco de lariço esquiando 
a toda velocidade montanha abaixo, produzira ao tomar banho de 
banheira num lieu de naissance marcado simplesmente com um X 
em seus sonhos — tinha sido salvo e trazido para sua Nusshaus, com 
os cumprimentos de Marina, envolto em bandagens ensanguentadas 
porém vivinho e saudável, para ser registrado como filho dela, Aqua, 
com o nome de Ivan Veen. Outras vezes, tinha certeza de que Marina 
era a mãe solteira daquela criança, nascida durante uma exaustiva 
porém muitíssimo romântica tempestade de neve num refúgio de 
montanha na área de Sex (Scex) Vermelho, onde um certo dr. Alpiner, 
clínico geral e grande admirador das gencianas, por sorte esperava que 
suas botas secassem sentado junto a um rústico fogão vermelho. Daí 
resultou uma certa confusão menos de dois anos depois (setembro de 
1871, seu cérebro orgulhoso ainda guardava dezenas de datas), quando, 
tendo escapado de seu refúgio seguinte e sabe-se lá como chegado à 
inesquecível mansão rural do marido (imitar uma estrangeira: “Signor 
konduktor, ay vant go Lago di Luga, hier geld ”), ela se aproveitou de 
que ele estava sendo massageado no solário, entrou na ponta dos pés 
no antigo quarto do casal… e teve um choque delicioso: o talco dela, 
num vidro cheio pela metade e com o nome curioso de Quelques 
Fleurs, continuava sobre a mesinha de cabeceira dela; sua camisola 
predileta cor de chama, embora amassada, estava caída sobre o tapete 
ao pé da cama. No seu entender, isso significava que apenas um breve 
pesadelo, uma sombra negra, havia obliterado o fato radioso de que 
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ela vinha dormindo com seu marido todo aquele tempo — desde o 
aniversário de Shakespeare num dia verde e chuvoso. Infelizmente, 
porém, para outras pessoas significava que Marina, abandonada pelo 
cineasta G. A. Vronsky por causa de outra Khristosik de cílios longos 
(como ele costumava chamar todas as belezocas que aspiravam ao 
estrelato), havia concebido, c’est bien le cas de le dire, a brilhante ideia 
de fazer com que Demon se divorciasse da louca Aqua e casasse com 
ela, que imaginava (com grande alegria e correção) estar grávida de 
novo. Marina e Demon haviam passado um mês rukuliruiuschi em 
Kitej como dois pombinhos, mas, quando ela presunçosamente lhe 
comunicara suas intenções (pouco antes da chegada de Aqua), tinha 
sido posta para fora de casa. Mais tarde, na última e curta etapa de 
uma existência gorada, Aqua se desfez de todas aquelas recordações 
ambíguas e se viu lendo e relendo — zelosa, amorosa — as cartas de 
seu filho num luxuoso sanatório em Centaur, Arizona. Ele escrevia 
sempre em francês, chamando-a de petite maman e descrevendo a 
engraçada escola onde iria estudar em regime de internato ao fazer 
treze anos. Em meio ao zumbido noturno de suas novas insônias 
habitadas por mil planos, de suas derradeiras insônias, Aqua ouvia a 
voz dele, e isso a consolava. Em geral ele a chamava de mummy ou 
mama, acentuando a última sílaba em inglês e a primeira em russo. 
Alguém já disse que trigêmeos e filhotes de dragões heráldicos ocorrem 
com frequência em famílias trilíngues; contudo, o certo mesmo é que 
não havia então a menor sombra de dúvida (exceto, talvez, na mente 
infernal da desprezível Marina, morta havia muito) de que Van era o 
filho amado dela, Aqua, dela e de mais ninguém.

Recusando-se a sofrer outra recaída após aquela abençoada fase 
de perfeita serenidade mental, mas sabendo que isso não duraria para 
sempre, ela fez o que outra paciente havia feito na distante França, 
num “lar” muito menos esplêndido e indulgente. Um certo dr. Froid 
— um dos centauros da equipe, talvez o irmão emigrado do dr. Froit 
de Signy-Mondieu-Mondieu nas Ardenas cujo nome fora grafado 
erradamente no passaporte ou, o que é mais provável, a mesma pes-
soa, pois ambos vinham de Vienne, Isère, e eram filhos únicos (como 
também era o filho dela) — desenvolveu, ou antes ressuscitou, o 
recurso terapístico destinado a estabelecer um sentimento de “grupo” 
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que consistia em fazer com que os pacientes em melhor estado ajudas-
sem os funcionários da instituição “se assim o desejassem”. Aqua, ao 
chegar sua vez, repetiu com exatidão o truque da astuciosa Eleonore 
Bonvard, optando por fazer as camas e limpar as prateleiras de vidro. 
O astorium em São Tauro, ou como quer que fosse chamado (não 
importa — a gente esquece essas coisinhas bem depressa quando se 
está flutuando no nada infinito), era talvez mais moderno, com uma 
vista do deserto mais refinada, do que o hospício dickenseniano de 
Mondefroid, embora em ambos os lugares um paciente louco pudesse 
tapear com a maior facilidade um pedante imbecil.

Em menos de uma semana Aqua havia acumulado mais de duzen-
tos tabletes de potência variada. Conhecia a maioria deles — os seda-
tivos banais e os que colocam o paciente fora do ar do fim da tarde até 
a meia-noite; os vários tipos de supersoporíferos que fazem os braços 
e as pernas virarem trapos e a cabeça ficar cheia de chumbo após oito 
horas de não existência; a droga bastante simpática que, todavia, se 
torna um pouquinho letal quando combinada com um gole do líquido 
de limpeza comercialmente chamado de Morona; e a gorda pílula roxa 
que a fazia lembrar (ela tinha de rir) aquelas com que a feiticeirinha 
cigana na história espanhola (adorada pelas jovens de Ladore) punha 
para dormir todos os cavaleiros e seus cães na abertura da temporada 
de caça. A fim de evitar que algum intrometido a ressuscitasse em 
meio ao processo de decolagem, Aqua calculou que deveria garantir 
um período máximo de estupor ininterrupto em algum lugar que não 
fosse uma casa de vidro. A execução dessa segunda parte do plano foi 
simplificada e encorajada pelo dr. Sig Heiler, outro representante ou 
alter ego do professor de Isère, venerado por todos como um sujeito 
muito legal e um “verdadeiro gênio”, daqueles que se encontram 
às dúzias por aí. Os pacientes que, sob o controle de estudantes de 
medicina, comprovavam mediante certas contrações das pálpebras e 
de outras partes semipudendas que Sig (um homem de meia-idade 
algo deformado mas ainda bonitão) estava se transformando em seus 
sonhos no “papai Fig”, especialista em dar palmadas nos traseiros das 
mocinhas e impetuoso usuário de escarradeiras, eram considerados a 
meio caminho da cura, podendo, ao acordar, participar de atividades 
externas normais, como por exemplo os piqueniques. A ardilosa Aqua 
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contraiu as pálpebras, simulou um bocejo, abriu os olhos azul-claros 
(que contrastavam violentamente com as pupilas negras como azevi-
che herdadas de sua mãe, Dolly), vestiu calças amarelas e um bolero 
preto, atravessou um pequeno bosque de pinheiros, pegou carona num 
caminhão mexicano, encontrou uma ravina adequada no chaparral 
e lá, após escrever uma breve nota, começou a engolir placidamente, 
colhendo na mão em concha o conteúdo multicolorido de sua bolsa, 
como qualquer camponesa russa lákomiaschaiasia iágodam (se em-
panturrando das frutinhas) que acabou de apanhar no mato. Sorriu, 
deleitando-se sonhadoramente com a ideia (de tom bastante kareni-
niano) de que sua extinção teria tanto efeito sobre as pessoas quanto a 
suspensão abrupta e misteriosa, pois jamais explicada, de uma história 
em quadrinhos de algum suplemento dominical que a gente vinha 
seguindo havia anos. Foi seu último sorriso. Descobriram-na muito 
antes do que previra, embora também houvesse morrido muito mais 
rápido do que imaginara, e o arguto Siggy, vestindo ainda os shorts 
largos de cor cáqui, reportou que a Irmã Aqua (sabe-se lá por quê, 
era assim que todo mundo se referia a ela) tinha sido achada, como 
nas sepulturas pré-históricas, em posição fetusinutero, comentário 
que foi julgado pertinente pelos alunos dele, assim como poderá sê-lo 
por meus próprios alunos.

Sua última nota, encontrada junto ao corpo e dirigida ao marido 
e ao filho, poderia ter sido redigida pela pessoa mais mentalmente 
sadia deste ou de qualquer outro planeta.

Aujourd’hui (heute, today), eu, esta bonequinha de olhos que se 
movem, recebi a permissão psikitsch de participar de um passeio com o 
Herr Doktor Sig, nossa enfermeira Joana a Terrível e vários “pacientes” 
no bor (bosque de pinheiros) vizinho. Lá, Van, vi exatamente os mesmos 
esquilos parecidos com jaritatacas que seu ancestral AzulEscuro importou 
para o parque da Mansão de Ardis, onde você sem dúvida passeará algum 
dia. Os ponteiros de um relógio, até mesmo de um relógio estragado, devem 
saber onde estão — e fazêlo saber ao mais idiota dos aparelhos —, pois de 
outra forma não compõem nem mesmo um mostrador, e sim apenas uma 
cara branca com um bigode postiço. Do mesmo modo, um tcheloviék (ser 
humano) deve saber onde está e fazer com que os outros também o saibam, 
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pois de outra forma não é nem mesmo um klok (pedaço) de tcheloviék, 
nem um ele nem uma ela, mas “uma coisinha de nada”, como dizia a 
pobre Rubi — tua ama de leite, meu querido Van — referindose a seu 
improdutivo seio direito. Eu, pobre Princesse Lointaine, a essa altura 
já bem lointaine, não sei onde estou. Por isso devo irme. Adieu, meu 
querido, meu amado filho, e adeus, pobre Demon. Não sei que dia é hoje 
ou em que estação estamos, mas faz um tempo razoavelmente bom, sem 
dúvida normal para esta época do ano, e um batalhão de formiguinhas 
simpáticas está se organizando em fila para comer minhas belas pílulas.

[Assinado] A irmã de minha irmã que tiepier iz áda (“agora está 
livre do inferno”)

“Se queremos que o relógio de sol da vida nos mostre a hora”, 
comentou Van, dando sequência à metáfora no roseiral da Mansão 
de Ardis em fins de agosto de 1884, “devemos sempre lembrar que 
a força, a dignidade, a delícia do homem está em odiar e desprezar 
as sombras e os astros que escondem seus segredos de nós. Somente 
o poder ridículo da dor fez com que ela se rendesse. E penso com 
frequência que teria sido muitíssimo mais plausível — do ponto de 
vista estético, extático, estócio — que ela fosse de fato minha mãe.”
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Quando, em meados do século xx, Van começou a reconstruir seu 
passado mais remoto, logo viu que a melhor maneira, muitas vezes 
a única, de tratar os pormenores da infância que eram de fato im-
portantes para os fins específicos da reconstrução em curso — e que 
reapareciam em vários estágios ulteriores de sua meninice e juven-
tude — consistia em apresentá-los como repentinas justaposições 
que reviviam a parte enquanto vivificavam o todo. É por isso que 
seu primeiro amor tem precedência aqui sobre sua primeira mágoa 
profunda ou seu primeiro pesadelo.

Acabara de fazer treze anos. Nunca se afastara dos confortos do 
teto paterno. Na verdade, até então nunca se dera conta de que tais 
“confortos” não podem ser tomados como algo garantido para toda a 
vida, só existindo de fato como uma metáfora introdutória e já muito 
batida nos livros sobre meninos que vão para um colégio interno. A 
alguns quarteirões da escola, uma viúva francesa que falava inglês 
com sotaque russo, a sra. Tapirov, tinha uma loja de objetos de arte e 
móveis mais ou menos antigos. Van entrou na loja num dia luminoso 
de inverno. Na parte da frente estavam espalhados alguns vasos de 
cristal com rosas carmesim e ásteres de um marrom acobreado — aqui 
sobre um consolo de madeira com toques dourados, ali sobre uma arca 
envernizada, na estante de um armário ou simplesmente ladeando os 
degraus atapetados que conduziam ao andar de cima, onde grandes 
guarda-roupas e cômodas espalhafatosas formavam um semicírculo 
em torno de um grupo bizarro de harpas. Verificando que as flores 
eram artificiais, ele pensou como era estranho que essas imitações 
sempre tentassem enganar apenas os olhos, em vez de copiar tam-
bém a sensação úmida e carnuda das pétalas e folhas vivas. Quando 
no dia seguinte foi buscar o objeto que desejava ver consertado ou 
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reproduzido (hoje esquecido, oitenta anos depois), a encomenda 
não estava pronta ou o pedido não podia ser satisfeito. De passagem, 
tocou numa rosa semiaberta e se surpreendeu ao não sentir a textura 
estéril que as pontas de seus dedos haviam esperado, e sim um beijo 
de vida nos lábios frescos da flor. “Minha filha”, disse a sra. Tapirov ao 
notar a surpresa de Van, “sempre põe algumas rosas verdadeiras entre 
as falsas pour attraper le client. O senhor tirou o coringa.” Ela entrou 
quando ele saía: uma estudante de ginásio vestindo um casaco cinza, 
o cabelo caindo em cachos até o ombro, o rosto bonito. Em outra 
ocasião (pois alguma parte da coisa — talvez uma moldura — levou 
um tempão para se recuperar, ou simplesmente não foi possível obter 
o objeto desejado), ele a viu, com seus livros escolares, toda enroscada 
num sofá — uma peça doméstica em meio aos artigos à venda. Nunca 
falou com ela. Amou-a perdidamente. Deve ter durado ao menos um 
período letivo.

Era o amor, normal e misterioso. Menos misteriosas e muito 
mais grotescas eram as paixões que diversas gerações de professores 
não haviam conseguido erradicar e que, por volta de 1883, ainda 
estavam em plena moda no colégio Riverlane. Todo dormitório ti-
nha seu catamito. Um garoto histérico de Upsala — vesgo, de lábio 
caído, com membros tão desengonçados que pareciam anormais, 
mas com uma textura de pele maravilhosamente tenra e os encantos 
curvilíneos e cremosos do Cupido de Bronzino (o grande, aquele 
que um sátiro deliciado descobre no quarto de uma senhora) — era 
muito requisitado e torturado por um grupo de alunos estrangeiros, 
na maioria gregos e ingleses, liderados por Cheshire, nosso melhor 
jogador de rúgbi. E, em parte por bravata, em parte por curiosidade, 
Van superava seu nojo e friamente assistia às rudes orgias dos colegas. 
Bem cedo, contudo, abandonou esse sucedâneo por um divertimento 
mais natural, porém igualmente despido de paixão.

A velha que vendia balas de açúcar de cevada e revistas em qua-
drinhos na loja da esquina, a qual por tradição podia ser frequentada 
pelos alunos, contratou uma jovem vendedora, e Cheshire, filho de 
um lorde bastante avarento, logo, logo descobriu que a moça gordota 
podia ser possuída por um verde dólar russo. Van foi um dos primeiros 
a desfrutar de seus favores, concedidos quase às escuras entre sacos e 
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caixotes no fundo da loja depois que se fechavam as portas. O fato de 
Van lhe dizer que tinha dezesseis anos e era muito tarimbado, em vez 
de catorze e virgem, provou ser uma fonte de embaraço para nosso 
libertino: quando ele tentou disfarçar sua inexperiência acelerando 
a ação, conseguiu apenas verter nos contrafortes do monte Vênus 
aquilo que a rapariga teria todo o prazer em ajudá-lo a depor em 
caverna hospitaleira. As coisas correram melhor seis minutos mais 
tarde, depois que Cheshire e Zographos haviam acabado; mas foi 
somente no segundo encontro que ele de fato começou a apreciar os 
modos carinhosos da moçoila, sua fenda deliciosamente estreita, seus 
movimentos vigorosos. Van bem sabia que ela não passava de uma 
putinha rechonchuda, chegando mesmo a afastar-lhe o rosto com 
o ombro quando ela tentava beijá-lo depois de terem terminado (e 
enquanto com uma das mãos ele verificava, como vira Cheshire fazer, 
se a carteira de notas continuava no bolso traseiro da calça); entre-
tanto, seja lá como for, quando o tempo em seu curso implacável já 
deixara para trás a última das quarenta convulsões, ele se surpreendeu, 
no trem que cruzava célere os campos negros e verdes rumo a Ardis, 
conferindo insuspeitada poesia à pobre imagem dela, ao cheiro de 
cozinha de seus braços, aos cílios úmidos na repentina luz do isqueiro 
de Cheshire, até mesmo aos passos rangentes da velha e surda sra. 
Gimber no quarto do andar de cima.

Instalado em elegante compartimento de primeira classe, a mão 
enluvada segurando confortavelmente a alça lateral de veludo, qual-
quer um se sente um homem do mundo enquanto examina com ar 
inteligente o desenrolar da bem cuidada paisagem. Mas vez por outra 
os olhos inquietos do passageiro se imobilizavam por um segundo 
e toda a sua atenção se concentrava numa coceirinha nas partes in-
feriores — que ele supôs (graças a Deus corretamente) fosse apenas 
uma ligeira irritação do epitélio.
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Nas primeiras horas da tarde, Van desembarcou com suas duas malas 
na paz ensolarada da pequena estação campestre. Uma estrada sinuosa 
o levaria à Mansão de Ardis pela primeira vez na vida. Em imaginação 
ele vira, como numa pequena gravura, um cavalo com belos arreios, 
mas nem mesmo um cabriolé o aguardava. O chefe da estação, um 
homenzarrão gordo e queimado de sol que vestia um uniforme marrom, 
estava certo de que ele era esperado no trem da noite, que, apesar de 
mais lento, tinha um vagão-restaurante. Telefonaria para a mansão num 
segundo, acrescentou, enquanto sinalizava para o maquinista impacien-
te. De repente, uma carruagem de aluguel parou junto à plataforma e 
uma senhora ruiva, levando na mão o chapéu de palha e rindo de sua 
própria pressa, conseguiu subir no trem um momento antes que ele 
partisse. E assim, concordando em utilizar o meio de transporte que 
lhe era oferecido por uma dobra fortuita no tecido do tempo, Van se 
sentou na velha caleche. O trajeto de meia hora não foi nada desagradá-
vel. Atravessaram bosques de pinheiros e ravinas pedregosas enquanto 
pássaros e outros bichinhos cantavam e brincavam entre os arbustos em 
flor. Manchas de sol e sombras rendadas deslizavam sobre suas pernas e 
emprestavam um brilho esverdeado ao botão de cobre (privado de seu 
irmão gêmeo) nas costas do casaco do cocheiro. Passaram por Torfianka, 
um vilarejo de sonho com três ou quatro isbás feitas com troncos de 
pinheiro, uma oficina onde se consertavam baldes de leite e uma loja 
de ferreiro encoberta de jasmins. O cocheiro fez sinal com a mão para 
um amigo invisível, e o veículo, leve e ágil, desviou-se ligeiramente para 
acompanhar seu gesto. Seguiam agora por uma estradinha empoeirada 
entre campos cultivados. Como a estrada acompanhava o relevo das 
colinas, a cada subida o velho táxi perdia velocidade, como se a ponto 
de cair no sono, e só com grande relutância vencia a fadiga.
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Sacolejaram ao cruzar os paralelepípedos de Gamlet, uma aldeia 
meio russa, e o cocheiro mais uma vez acenou, dessa feita para um 
garoto trepado numa cerejeira. As bétulas abriram espaço para que 
eles atravessassem uma velha ponte. E enfim surgiram as ruínas negras 
do castelo de Ladore, encravado num penhasco, e, mais a jusante do 
rio, os alegres tetos multicoloridos da cidade que ele reveria tantas e 
tantas vezes ao longo da vida.

Pouco depois, quando a estrada começou a contornar o parque 
de Ardis, a vegetação ganhou um aspecto mais meridional. Na curva 
seguinte o romântico solar apareceu sobre uma pequena elevação, 
como é de praxe em todos os antigos romances. Era uma residên-
cia rural esplêndida, com três andares, fachada de tijolos pálidos e 
pedras vermelho-escuras, os dois materiais parecendo intercambiar 
tons e texturas ao sabor da luz. A despeito da variedade, extensão e 
vibração das grandes árvores que havia muito tinham substituído os 
dois renques regulares e estilizados (ali implantados segundo o rigor 
mental do arquiteto e não o olhar percuciente de um pintor), Van 
de imediato reconheceu a Mansão de Ardis tal como representada 
na aquarela de duzentos anos que decorava o quarto de vestir de 
seu pai: erguida sobre uma baixa colina, a construção dominava um 
vale abstrato onde duas pessoas minúsculas, com chapéus tricornes, 
conversavam não longe de uma vaca de aparência bastante artificial.

Ninguém da família estava em casa quando ele chegou. Um em-
pregado levou seu cavalo. Van cruzou a arcada gótica e entrou no 
grande saguão, onde foi recebido com gestos de alegria por Bouteillan, 
o mordomo velho e calvo que no passado havia sido valet de cham
bre do pai de Van e que agora, de forma pouco profissional, dera de 
usar bigode (ainda por cima pintando-o de um marrom só visto em 
molhos de carne). “Je parie”, disse ele, “que Monsieur ne me reconnaît 
pas”, passando a relembrá-lo do que ele já se recordara sem nenhuma 
ajuda: o “farmanequim” (um tipo especial de pipa em forma de caixa 
e sem cauda, impossível de ser encontrada atualmente mesmo nos 
maiores museus que exibem brinquedos antigos) que Bouteillan certo 
dia o ajudara a empinar num campo pontilhado de botões-de-ouro. 
Ambos olharam para cima: por um momento o pequeno retângulo 
vermelho se recortou de viés contra o azul do céu primaveril. O sa-
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guão era famoso pelas pinturas no teto. Era cedo demais para o chá. 
Será que Van gostaria que ele ou uma criada desfizesse suas malas? 
Ah, sim, uma das criadas, respondeu Van, perguntando-se por um 
instante que artigo na bagagem de um estudante de ginásio poderia 
chocar uma doméstica. A fotografia nua da modelo Ivory Revery? E 
daí, se agora ele era um homem?

Acatando a sugestão do mordomo, foi fazer um tour du jardin. 
Seguiu por uma aleia sinuosa sem fazer nenhum ruído, pois o caminho 
era coberto de uma fofa areia rosada e seus sapatos escolares de lona 
tinham sola de borracha, até deparar com alguém que reconheceu, 
com desagrado, ser sua antiga preceptora e professora de francês (o 
lugar estava apinhado de fantasmas!). Sentada num banco verde sob 
um caramanchão de lilases persas, ela segurava numa das mãos um 
para-sol e na outra o livro que lia em voz alta para uma menina, cuja 
atenção estava concentrada no ato de enfiar o dedo no nariz e o exami-
nar com sonhadora satisfação antes de limpá-lo na beirada do banco. 
Van concluiu que aquela devia ser “Ardélia”, a mais velha das duas 
priminhas que ele iria por fim conhecer. Na verdade era Lucette, a mais 
moça, uma criança neutra, de oito anos, com uma franja de cabelos 
muito brilhantes de um louro-avermelhado e um botãozinho sardento 
à guisa de nariz. Ela havia contraído uma pneumonia na primavera e 
ainda exibia aquele ar de distanciamento que as crianças, em especial 
as mais endiabradas, conservam por algum tempo após escapar por 
pouco da morte. Mlle. Larivière de repente olhou na direção de Van 
por cima dos óculos verdes — e ele teve de aturar novas efusões de 
alegria. Ao contrário de Albert, ela não mudara nada desde a época 
em que ia três vezes por semana à casa de cidade de Demon Veen 
com uma sacola de livros e um poodle minúsculo e tremelicante (já 
falecido), que não podia ser deixado sozinho. Os olhos dele reluziam 
como duas melancólicas azeitonas pretas.

Pouco depois, voltaram caminhando sem pressa. A preceptora, 
quem sabe remoendo alguma reminiscência amarga, ia balançando 
a cabeça — queixo grande, nariz grande — sob o para-sol de tecido 
moiré, enquanto Lucette, com um ruído áspero, puxava atrás de si 
uma enxada de jardim que havia encontrado, e o jovem Van, em 
seu elegante terno cinza com a gravata esvoaçante, as mãos atrás das 
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costas, olhava seus próprios pés bailarinos movendo-se em silêncio 
— tentando fazer, sem nenhuma razão especial, com que seguissem 
uma linha reta.

Uma vitória acabara de parar diante do alpendre. Dela estavam 
saindo uma senhora parecida com a mãe de Van e uma menina de 
cabelos negros de onze ou doze anos, precedidas por um dachshund 
coleante. Ada trazia na mão um buquê desarrumado de flores-do-
-campo. O vestido branco contrastava com o casaquinho preto, os 
cabelos longos estavam presos por um laço branco. Ele nunca mais 
viu aquele vestido e, sempre que o mencionava em evocação retros-
pectiva, ela insistia em que Van devia ter sonhado com aquilo, nunca 
tivera nada semelhante e jamais usaria um casaco preto numa tarde 
tão quente. Mas foi essa primeira imagem de Ada que ele guardou 
até o fim de seus dias.

Uns dez anos antes, por volta do aniversário de quatro anos de 
Van e ao final de uma das longas internações de Aqua, “tia” Marina 
o tinha agarrado de repente num parque público onde havia uma 
grande gaiola cheia de faisões. Dizendo à babá que fosse dar uma 
volta, Marina o levou a uma barraquinha perto do coreto da banda, 
comprou para ele um pirulito de hortelã cor de esmeralda e lhe disse 
que, se seu pai quisesse, ela substituiria a mãe dele e que era proibido 
alimentar as aves sem a permissão de Lady Amherst — ou pelo menos 
foi isso que ele entendeu.

Agora tomavam chá em torno de uma bela mesa, sentados em 
cadeiras forradas de seda, no único cantinho simpático do austero 
saguão principal, de onde subia uma imponente escadaria. Sobre 
um tamborete de carvalho estavam o casaquinho preto de Ada e um 
ramalhete em tons de rosa, amarelo e azul que ela fizera com anêmo-
nas, quelidônias e aquilégias. O cachorro ganhou mais pedaços de 
bolo que de costume. Price, o velho e taciturno lacaio que trouxe o 
creme para os morangos, se parecia com “Jeejee” Jones, o professor 
de história de Van.

“Ele se parece com meu professor de história”, disse Van depois 
que o criado tinha ido embora.

“Eu amava história”, disse Marina. “Adorava me identificar com 
mulheres famosas. Ivan, há uma joaninha no seu prato. Sobretudo 
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com as grandes beldades — a segunda mulher de Lincoln ou a rainha 
Josefina.”

“É, eu tinha notado, o desenho está muito bem-feito. Temos um 
serviço de porcelana igual a esse lá em casa.”

“Slívok (um pouco de creme)? Você fala russo, não fala?”, per-
guntou Marina, servindo-lhe o chá.

“Nieokhôtno no sovierchenno svobódno (com relutância mas com 
fluência)”, respondeu Van, slegka ulibnúvchis (com um sorrisinho). 
“É, com muito creme e três cubos de açúcar.”

“Ada e eu compartilhamos de seus gostos extravagantes. Dostoié-
vski preferia o chá com xarope de framboesa.”

“Ugh”, fez Ada.
Acima de Marina estava pendurado seu belo retrato a óleo pintado 

por Tresham. Mostrava-a com o chapéu teatral que usara dez anos 
antes no ensaio de uma Cena de Caça — abas romanticamente largas, 
uma asa iridescente e enorme pluma prateada, com bordas pretas, que 
tombava de forma graciosa. Van, recordando-se da gaiola no parque 
e de que sua mãe estaria também em algum lugar numa espécie de 
gaiola, teve uma sensação estranha de mistério, como se os responsáveis 
por seu destino tivessem decidido fazer uma reunião de emergência. A 
maquiagem permitia que Marina imitasse a beleza de outrora, mas as 
modas haviam mudado, ela usava agora um vestido de algodão com 
um estampado rústico, seus cachos castanho-avermelhados tinham 
sido descolorados e não cascateavam até as têmporas — nada em suas 
roupas e enfeites ecoava a arrogância do chicote no quadro ou o padrão 
tegular da plumagem reluzente que Tresham soubera reproduzir com 
tamanha perícia ornitológica.

Não ficaram grandes lembranças desse primeiro chá. Ele reparou 
no truque de Ada para esconder as unhas, mantendo a mão fechada 
ou a estendendo com a palma para cima ao pegar um biscoito. Tudo 
que sua mãe dizia a irritava ou a deixava sem jeito e, quando Marina 
começou a falar sobre o Tarn, como era chamado o Novo Reserva-
tório, ele notou que Ada já não estava sentada ao lado dele, mas de 
pé, um pouco distante e de costas para a mesa de chá, diante de uma 
janela aberta; o cachorro de cintura fina estava sobre uma cadeira e 
também olhava o jardim por sobre as patas dianteiras escarrapacha-
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das, enquanto ela lhe perguntava num sussurro íntimo o que é que 
ele havia farejado.

“Dá para se ver o Tarn da janela da biblioteca”, disse Marina. 
“Daqui a pouco Ada vai te mostrar todos os quartos da casa. Ada?” 
(Pronunciou o nome à maneira russa, com dois “a” profundos e graves, 
fazendo-o soar como a pronúncia inglesa da palavra “ardor”.)

“Dá para ver um pedacinho daqui também”, disse Ada, virando a 
cabeça para trás e, pollice verso, oferecendo a vista para Van, que des-
cansou sua xícara na mesa, secou os lábios com um pequeno guarda-
napo bordado, enfiou o guardanapo no bolso da calça e chegou perto 
da menina de cabelos negros e braços muito brancos. Ao se curvar 
em sua direção (era oito centímetros mais alto que ela e o dobro disso 
quando Ada se casou com um cristão ortodoxo e a sombra de Van, 
erguendo-se atrás dela, manteve a coroa nupcial acima de sua cabeça), 
ela afastou o corpo para fazê-lo ocupar o ângulo exigido, e seus cabelos 
roçaram o pescoço dele. Nas primeiras vezes em que sonhou com ela, 
a reprodução desse contato tão leve e breve se mostrou mais forte do 
que a resistência do sonhador e, como se uma espada houvesse sido 
brandida sobre sua cabeça, sempre provocou uma liberação explosiva.

“Acabe teu chá, minha querida”, disse Marina.
Pouco depois, como Marina prometera, os dois subiram. “Por 

que os degraus rangem tão desesperadamente quando duas crianças 
sobem a escada?”, ela se perguntou, olhando para a balaustrada onde 
duas mãos esquerdas saltavam e deslizavam de modo estranhamente 
similar, como dois irmãos que tomassem sua primeira aula de dança. 
“Afinal de contas, nós éramos irmãs gêmeas, todo mundo sabe disso.” 
Obedecendo à mesma força motriz, ela na frente, ele atrás, venceram 
sem pressa os dois últimos degraus, e a escada voltou a ficar em silên-
cio. “Escrúpulos antiquados”, disse Marina.
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Ada mostrou ao tímido convidado a grande biblioteca no segundo 
andar, orgulho de Ardis e “pasto” favorito dela, na qual sua mãe jamais 
entrava (tendo no seu budoar uma coleção das Mil e uma melhores 
peças teatrais); Daniel Veen, sentimental e covarde, a evitava com receio 
de se encontrar com o fantasma do pai, que ali morrera de derrame 
cerebral, além de achar que não havia nada mais deprimente do que 
as obras completas de autores que haviam soçobrado no completo 
olvido, embora ficasse satisfeito quando um visitante ocasional ad-
mirava as altas estantes e os armários baixos, os quadros sombrios e 
os bustos pálidos, as dez cadeiras de nogueira esculpida e duas mesas 
grandiosas incrustadas de marfim. Iluminado pela réstia de um sol 
estudioso, o atlas botânico, colocado sobre uma estante para leitura, 
estava aberto numa estampa com orquídeas multicores. Uma espécie 
de divã, coberto de veludo negro e acompanhado de duas almofadas 
amarelas, ocupava uma reentrância sob a grande janela que oferecia 
uma vista generosa do parque bastante corriqueiro e do lago artificial. 
Um par de castiçais, meros fantasmas de metal e cera, descansava — 
ou parecia descansar — sobre o largo peitoril da janela.

O corredor que saía da biblioteca teria levado nossos explorado-
res silenciosos aos aposentos do sr. e da sra. Veen na ala oeste caso 
houvessem prosseguido suas investigações naquela direção. Em vez 
disso, uma escadinha semissecreta, que se ocultava atrás de uma estante 
rotatória, os levou em espiral até o último andar — ela, as coxas muito 
brancas, andando mais rápido, três passos à frente dele.

Os quartos de dormir e as acomodações adjacentes eram mais 
do que modestas, e Van não pôde deixar de lamentar o fato de que, 
aparentemente, era jovem demais para ocupar um dos dois quartos 
de hóspedes junto à biblioteca. Lembrou com saudade o luxo de sua 
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própria casa ao deparar com os objetos repugnantes que o sufocariam 
na solitude das noites de verão. Tudo parecia ter sido feito para um 
cretino sem eira nem beira: a cama, digna de um asilo de pobres, com 
sua cabeceira medieval de madeira desbotada; o armário que rangia 
sem nem ser tocado; a cômoda atarracada, de falso mogno, com pu-
xadores presos a uma corrente (faltava um); uma arca para a roupa de 
cama (fugitiva envergonhada da lavanderia); e a velha escrivaninha 
cujo tampo curvo estava trancado ou emperrado. Ele descobriu o 
puxador num dos inúteis compartimentos externos da escrivaninha 
e o entregou a Ada, que o atirou pela janela. Van até então nunca 
encontrara um cavalete para toalhas e nunca vira um lavatório feito 
especialmente para quem não costuma se banhar. O espelho redondo 
que ficava acima do lavatório era ornamentado com uvas douradas de 
gesso; uma serpente satânica envolvia a bacia de porcelana (gêmea da 
que ficava no banheiro das meninas, do outro lado do corredor). Uma 
poltrona de braço com espaldar alto e, junto à cama, um tamborete 
que sustentava o castiçal de latão com coletor de cera e alça (cujo 
par ele entrevira num espelho havia pouco — onde?) completavam 
a principal e maior parte do humilde mobiliário.

Voltaram ao corredor, ela sacudindo os cabelos, ele limpando a 
garganta. Mais adiante, a porta entreaberta de um quarto de jogos ou 
de crianças se moveu, para a frente e para trás, enquanto Lucette dava 
uma espiadela, deixando à mostra um joelho avermelhado. Depois, a 
porta se abriu de todo, mas ela fugiu para dentro do quarto. Veleiros 
de cobalto enfeitavam os ladrilhos brancos de um grande aquecedor, 
e quando sua irmã e ele passaram diante da porta, um órgão de 
brinquedo entrou convidativamente em ação, tocando um pequeno 
e hesitante minueto. Ada e Van retornaram ao andar térreo — dessa 
vez descendo pela suntuosa escadaria. Entre os muitos ancestrais ao 
longo das paredes, ela apontou seu favorito, o velho príncipe Vseslav 
Zêmski (1699-1797), amigo de Linnaeus e autor do Flora Ladorica, 
retratado num quadro a óleo de cores reverberantes onde aparecia 
sentado, vestindo um casaco de cetim e tendo no colo a jovem esposa 
recém-entrada na puberdade, ela própria segurando uma boneca loura. 
Ao lado desse amante dos botões de rosa e dos casacos bordados, estava 
pendurada (de modo bastante incongruente, na opinião de Van) uma 
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fotografia ampliada e emoldurada com grande sobriedade. O falecido 
Súmierietchnikov, precursor americano dos irmãos Lumière, havia 
captado o tio materno de Ada de perfil, violino contra o queixo, um 
jovem de triste sina após seu concerto de despedida.

No andar térreo, abria-se para o jardim uma sala de estar amarela, 
com paredes forradas de damasco e móveis no estilo que os franceses 
em certa época chamaram de Império; naquele fim de tarde, ela tinha 
sido invadida, através da soleira, pelas sombras das grandes folhas de 
uma paulownia (que recebeu esse nome de um linguista negligente, 
explicou Ada, com base no patronímico, confundido por ele com 
um segundo nome ou sobrenome, de uma senhora inofensiva, Anna 
Pavlovna Románov, filha de Pavel, que — por razões que ela desco-
nhecia — ganhara a alcunha de Paulo-menos-Pedro e era primo do 
grande botânico Zêmski e professor do linguista descuidado, não, 
pare por favor se não vou gritar, pensou Van). Uma cristaleira que 
continha todo um zoológico de pequenos animais, inclusive um órix 
e um ocapi, acompanhados dos respectivos nomes científicos, foi 
recomendada com grande ênfase por sua encantadora mas extraordi-
nariamente pretensiosa companheira. Igualmente fascinante era um 
biombo de cinco folhas, com pinturas brilhantes sobre fundo preto 
que reproduziam os primeiros mapas dos quatro continentes e meio. 
Passaram então à sala de música, com seu piano pouco usado, e a um 
aposento de esquina, chamado de Sala das Armas, onde imperava um 
pônei de Shetland empalhado que tinha pertencido a uma tia de Dan 
Veen, cujo nome de solteira — graças a Deus — Ada não recorda-
va. Do outro lado, sabe-se lá onde, em algum lado da casa ficava o 
salão de baile, um deserto reluzente com cadeiras alinhadas contra 
as paredes. “Leitor, passe, passe” (“mimo, tchitátiel”, como escreveu 
Turguêniev). As “cavalariças”, como eram erroneamente chamadas no 
condado de Ladore, tinham uma disposição arquitetônica bastante 
confusa no caso da Mansão de Ardis. Uma galeria ladeada de treliças 
olhava para o jardim por cima de seu ombro coberto de flores, mas de 
repente fazia um ângulo de noventa graus em direção à aleia por onde 
chegavam as viaturas. Mais adiante, uma elegante loggia, iluminada 
por longas janelas, levou Ada, agora calada, e Van, morto de tédio, 
até um abrigo feito com pedras, uma falsa gruta com samambaias de 
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verdade, que se agarravam despudoradamente a suas paredes, e uma 
cachoeira artificial tomada emprestada de algum regato ou relato, 
ou da bexiga em fogo de Van (depois de todo aquele maldito chá).

Os aposentos dos empregados (exceto as duas raparigas de rosto 
bem maquiado que tinham quartos no último andar) davam para o 
quintal; Ada disse tê-los visitado uma única vez, na fase exploratória de 
sua infância, mas tudo de que se lembrava era um canário e uma antiga 
máquina de moer café, com o que se deu por encerrado o assunto.

Dispararam de novo para cima. Van deu um pulinho até um 
banheiro — e saiu de lá com um humor muito melhor. Um anãozi-
nho que tentava se passar por Haydn tocou outra vez algumas notas 
enquanto eles prosseguiam sem lhe dar a menor atenção.

O sótão. Eis aqui o sótão. Bem-vindo ao sótão. Lá havia sido 
deixado um sem-número de baús, malas e caixas de papelão, além de 
dois canapés marrons colocados um em cima do outro, como besouros 
copulando, e uma porção de quadros amontoados nos cantos ou em 
prateleiras, com as faces voltadas para a parede tais quais crianças de 
castigo. Enrolado em seu grande invólucro, havia ainda um velho 
“jikker”, ou miniplanador, um tapete mágico azul com desenhos 
arábicos, desbotados porém ainda encantadores, que o pai do tio 
Daniel utilizara na mocidade e só voltara a pilotar, depois de adulto, 
quando estava bêbado. Devido às muitas colisões, colapsos e outros 
acidentes, particularmente numerosos nos céus crepusculares sobre 
campos idílicos, a polícia aérea havia proibido o uso de jikkers. Todavia, 
quatro anos depois, Van, que adorava voar, subornou um mecânico 
local para que limpasse o aparelho, recarregasse os tubos-falcões e 
o pusesse de novo em condições mágicas de uso. E quantos dias de 
verão eles iriam passar, ele e sua Ada, planando sobre bosques e rios, 
numa altitude segura de três metros acima das estradas ou dos tetos! 
Como era cômico ver o ciclista perder o equilíbrio e, ziguezagueando, 
ir parar numa vala, ou o limpa-chaminés, movendo os braços como 
um moinho, começar a escorregar no telhado!

Vagamente impelidos pelo sentimento de que ao menos estavam 
fazendo alguma coisa, continuaram a inspecionar a casa — sustentando 
assim uma aparência de ação consecutiva sem a qual, malgrado serem 
ambos bem versados na arte da conversação, poderiam cair num vá-
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cuo desesperado de jogos de palavras em que cada qual buscaria ser 
mais espirituoso do que o outro, terminando por fim num silêncio 
retumbante. Por isso, Ada não o poupou nem mesmo do porão, onde 
pulsava um robô barrigudo, aquecendo corajosamente os canos que 
partiam em meandros rumo à imensa cozinha e aos dois feios ba-
nheiros, além de fazer o possível e o impossível para manter o castelo 
habitável para os visitantes nos dias festivos de inverno.

“Você ainda não viu nada!”, exclamou Ada. “Ainda falta o te-
lhado!”

“Mas essa vai ser nossa última subida hoje”, disse Van para si 
mesmo com grande firmeza.

Devido a uma sobreposição de estilos e telhas (não explicável 
facilmente em termos leigos para pessoas que não amam telhados), 
bem como a um continuum aleatório, se é que se pode utilizar tal 
expressão, de renovações, a cobertura da Mansão de Ardis apresen-
tava uma confusão indescritível de ângulos e níveis, de tons de verde 
e cinza, de cumeeiras com vistas imponentes e nichos à prova de 
vento. Dava para se abraçar e beijar, e ainda observar, nos intervalos, 
o reservatório, o arvoredo, os vales e até mesmo a linha finíssima de 
lariços que marcava o limite da propriedade vizinha muitos quilô-
metros adiante, sem falar nas feias e diminutas silhuetas de vacas sem 
pernas numa colina distante. E não era difícil se esconder atrás de 
algum ressalto para evitar os pilotos de planadores indiscretos ou os 
balonistas munidos de máquinas fotográficas.

Um gongo ribronzebombou num terraço.
Por alguma estranha razão, ambas as crianças se sentiram aliviadas 

ao saber que alguém de fora era esperado para o jantar. Tratava-se de 
um arquiteto andaluz a quem tio Dan queria encomendar o projeto 
de uma piscina “artística” para a Mansão de Ardis. Tio Dan também 
tencionava vir, acompanhado de um intérprete, mas pegara um “khrip” 
russo (gripe espanhola) e telefonara a Marina pedindo que ela fosse 
muito simpática com o velho Alonso.

“Vocês têm de me ajudar!”, disse ela às crianças, a testa franzida 
de preocupação.

“Quem sabe”, disse Ada voltando-se na direção de Van, “eu mos-
tro para ele a cópia de uma nature morte absolutamente fantástica 
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feita por Juan de Labrador, da Extremadura — uvas douradas e uma 
estranha rosa sobre fundo preto. Dan a vendeu para Demon, mas 
ele prometeu que vai me dar o quadro quando eu fizer quinze anos.”

“Também temos algumas frutas de Zurbarán”, comentou Van, 
não querendo ficar para trás. “Tangerinas, se não me engano, e um 
tipo de figo com uma vespa pousada nele. Ah, vamos impressionar o 
sujeito com nossa conversa sobre arte!”

Mas não impressionaram. Alonso, um homenzinho mirrado com 
um smoking trespassado na frente, só falava espanhol, enquanto não 
ia muito além de meia dúzia a soma das palavras que seus anfitriões 
conheciam em castelhano. Van dominava canastilla (cestinha) e nu
barrones (nuvens de tempestade), ambas colhidas da tradução de um 
belo poema espanhol num de seus livros escolares. Ada, é óbvio, se 
recordava de mariposa (borboleta) e dos nomes de duas ou três aves 
mencionadas em guias ornitológicos, tais como paloma (pombo) e 
grevol (galinha-do-mato). Marina conhecia aroma e hombre, bem como 
um termo anatômico que tem um “j” pendurado no meio. Em conse-
quência, a conversação na mesa consistiu em longas e ásperas frases em 
espanhol, pronunciadas em voz muito alta pelo loquaz arquiteto, que 
imaginou estar lidando com pessoas bastante surdas, e um punhado 
de palavras em francês a que suas vítimas tentaram em vão emprestar 
uma entonação italiana. Terminado o difícil jantar, Alonso, sob a luz 
de três archotes carregados por dois lacaios, investigou uma possível 
localização para a caríssima piscina, repôs o mapa da propriedade em 
sua pasta e, após beijar por engano a mão de Ada no escuro, saiu às 
pressas a fim de pegar o último trem que rumava para o sul.
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