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Para minha tutta blu

Nosso amor é o amor da vida, o
desprezo da morte.
PAUL ÉLUARD
Au fond du cœur in Donner à voir

nselme empurra Céleste no colchão, toda vez o mesAtravesseiro,
mo gesto de atirá-la de bruços, a cabeça afundada no
os cabelos ao alcance das mãos. Levanta a saia

dela num instante. Ela não resiste, não resiste mais. Segura-a pelo coque, agarra com força a massa de cabelos. Depois se acomoda, metido entre suas coxas, e começa. Os
pés da cama de ferro rangem. Nem Anselme nem Céleste
ouvem o lamento da cama que suporta o amor forçado. É
trabalhoso, sempre. É longo. Ela se pergunta por que esses
momentos passam tão devagar. Por que não desmaiar para
não sentir nada.
Uma vez, tentou tocar no assunto com Huguette na escada de serviço. Trêmula, balbuciou:
— É o monsieur de Boisvaillant...
Seus joelhos começaram a bater. Huguette entendeu
de imediato. Disse-lhe que ficasse quieta, repetindo várias
vezes:
— Fique quieta, e não invente de contar para a madame!
Observou em silêncio aqueles joelhos tocando um no
outro. E acrescentou, dando-lhe as costas:
— Mantenha a cabeça erguida, é tudo o que gente
como nós pode fazer! Manter a cabeça erguida para pensarem que você não se envergonha.
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Céleste levantou a cabeça, cerrou os dentes e enrijeceu
as pernas para que os joelhos parassem de se mexer daquele jeito estúpido. Conseguiu articular:
— Está bem, Huguette.
O tom de sua voz é baixo, quase calmo. Percebe de
repente que a solidão em que nasceu a obriga a aquiescer
sempre. Se tivesse tido escolha – mas essa palavra não existe na sua condição, nem no seu vocabulário – ela teria dito:
“Não”. Teria até gritado.
Quando Anselme está determinado a entrar e sair dela,
Céleste pensa em outra coisa. É algo que acabou se tornando simples. Tem predileção pela clareira. Enquanto ele
faz seu trabalho, ela caminha pela floresta onde, na infância, ia brincar com seus irmãos e irmãs. São tantos que ela
nem sabe ao certo quantos são, nunca os contou. Ela é uma
entre eles. Essas caminhadas ela nunca esquece, são suas
lembranças mais preciosas. A despreocupação de correr,
de respirar o húmus e a resina dos pinheiros, de brincar de
esconder, de saborear esses momentos antes de voltar para
a granja escura onde, de repente, todos se encurvam, todos
se dobram até desaparecer para escapar dos gritos do pai.
Anselme aperta um pouco mais a massa de cabelos,
tem prazer em se machucar com os grampos. Senti-los
cravando na palma da mão, quase gozar – fazer com que
esse quase dure o máximo possível. Puxar o coque na sua
direção para que ela se arqueie. Neste momento, Céleste já
não existe, é apenas um corpo, e ele gostaria que esse corpo
gritasse, participasse um pouco, mas nada além de silêncio.
Quando vai gozar, puxa um pouco mais forte o coque, que
se desfaz nas suas mãos. Confunde, então, cabelos e crina,
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sentindo-se um soberano numa cavalgada sem fim.
Ele cai com todo seu peso sobre a montaria. Céleste
não sente os bulbos dos cabelos sendo arrancados um a
um. Está sentada na clareira da floresta. Seu lugar favorito.
Não tem nada para fazer ali, só esperar o tempo passar. E é
o que ela faz.
O passeio encantado é abruptamente interrompido
quando o corpo dele desaba sobre o seu. Que pesado!,
toda vez ela se surpreende. Pesado e sem força, pesado
e vazio. Retorna então à realidade do travesseiro que ela
morde até sufocar, aos guinchos da cama de ferro, que cessaram, a este quartinho minúsculo sob o telhado, onde às
vezes faz muito frio, às vezes muito calor.
Levanta a cabeça, mantendo-a bem erguida, como
deve ser. Anselme, já em pé, está ajeitando suas roupas. Ela
não olha para ele, nunca. Aguarda que ele bata a porta para
ficar bem encolhida e chorar um pouco.
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ictoire acorda vagarosamente. De manhã, quando seu
Vxo dos
corpo ainda entorpecido de sono se espreguiça debailençóis de linho, ela procura sob o travesseiro o pe-

queno sachê de seda que envolve delicadamente a lavanda
colhida no ano anterior. Victoire gosta que cada novo dia
comece com uma longa inspiração deste perfume tranquilizador.
Pela luz que atravessa as janelas e as pesadas cortinas
de tafetá, imagina que sejam nove horas. Huguette não vai
demorar para trazer o café da manhã. Ela fecha os olhos
e se deleita mais um pouco com este momento que antecede a agitação do dia. Aproxima o sachê perfumado das
narinas, respira diversas vezes, então o recoloca depressa
debaixo do travesseiro quando ouve os passos de Huguette
ecoarem no corredor. Instantes depois, feitas as saudações
habituais, a bandeja é colocada sobre sua cama. O chá está
fumegando, as fatias de pão torrado repousam em um cesto de tecido com tampa para preservar, por algum tempo
mais, o calor volátil.
Huguette se agita no quarto, abre as janelas e as cortinas, dá algumas notícias:
— Monsieur está em seu gabinete.
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A mesma frase todas as manhãs. E onde mais ele poderia estar a não ser no gabinete?, pensa Victoire.
Faz cinco anos que está casada com Anselme, e todos
os dias – seu pensamento se detém no “todos os dias” –, inclusive no domingo, ele não consegue deixar de descer até
o térreo da casa para se afundar nos registros de heranças,
de casamentos, que invadem seu escritório. Todos aqueles contratos que, segundo Victoire, governam sua vida de
uma forma absurda. “Vou dar só uma olhadinha e já volto!”, responde Anselme incansavelmente quando ela tenta
protestar contra o espaço ocupado por aquela papelada.
Uma parede de papéis entre ele e os outros.
Ela é tirada de seu devaneio por Huguette, que continua:
— Permita-me lembrá-la que a senhora deve participar
do almoço de caridade do hospital.
— Obrigada, Huguette, eu tinha esquecido totalmente.
O dia de Victoire está arruinado num instante. No início do casamento, ela gostava de participar das ações de
caridade, principalmente das visitas ao hospital. Seu marido, dando continuidade à tradição das gerações anteriores, doava um cheque generoso no início de cada ano. Isso
rendia-lhes agradecimentos calorosos, a estima pública e o
privilégio de frequentar as reuniões trimestrais das esposas
dos benfeitores. Como Victoire sentira-se orgulhosa nas
primeiras vezes. Ela pensava durante vários dias no traje
que iria vestir. Simulava diante do espelho as mímicas que
faria quando se dirigisse à esposa do diretor do estabelecimento. Humildade nas palavras, isso era óbvio, mas também segurança, pois não era ela a madame de Boisvaillant,
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a esposa do tabelião? Quantas vezes, logo depois de casada, ela não repetiu seu novo nome, aquela nova identidade que a deixava fascinada? Escrevia infinitamente em
uma folha: Victoire de Champfleuri, esposa de Boisvaillant.
Como era bonito, como soava bem, mas como isso a incomodava hoje.
— Que vestido devo preparar, madame?
— Não sei, Huguette...
Victoire sopra sobre a xícara de chá quente, bebe alguns goles antes de acrescentar:
— Pode ser o lilás que eu usei esses dias, mas volte mais
tarde para me ajudar...
— Muito bem, madame.
Huguette escancara a janela. O calor de junho entra
com violência. Victoire empurra a bandeja no momento
em que a camareira sai do quarto. Huguette é mais do que
uma camareira. Ela também é uma cozinheira, uma empregada de confiança, ou ainda melhor: uma verdadeira
governanta.
Quando Victoire casou, Huguette já trabalhava para
Anselme havia muitos anos, desde sempre, uma vez que
cuidara dele quando era criança, ainda viviam todos no casarão da família. Mudara-se com ele para a cidade, quando
do seu primeiro casamento. Levara tempo para se acostumar com os ruídos, com as ruas estreitas de Saint-Ferreux-sur-Cher, mas como Anselme propusera que ela e Pierre
fossem morar na casa do jardim, ela tinha aceitado. Como
poderia ter recusado, se o conhecia desde o nascimento?
Victoire havia entrado em uma casa impecavelmente
organizada. No início, teve dificuldade para dormir naquela cama de casal sabendo que outra estivera deitada ali,
12

inclusive morrera ali, mas ela não tinha deixado uma criança, e Anselme tratou logo de substituí-la. Huguette percebeu rápido que Victoire a deixaria segurar as rédeas do lar.
Recebeu-a, portanto, de braços abertos e, apesar do leve
desdém que aparecia em suas palavras, ela tratava a nova
madame de Boisvaillant com simpatia. Cada uma ficava no
seu lugar, cumprindo seu papel com perfeição.
Victoire não bebe mais o chá, não come as torradas preparadas com esmero. As visitas ao hospital a deixam enjoada.
Passar entre os leitos e sorrir, compadecer-se na frente dos
pacientes, perguntar como estão, parecer interessada. O
que ela odeia mais do que tudo são visitas às jovens parturientes. Não basta ter que ficar extasiada diante da pele
enrugada dos bebezinhos, aguentar os gritos ensurdecedores, é preciso também, e sobretudo, ficar ouvindo interminavelmente os comentários das esposas ricas sobre as próprias proles. Todos bem nascidos, cada um mais forte que
o outro, e sempre a mesma pergunta que surge:
— E então, madame de Boisvaillant, o que a senhora
está esperando para ter um filho? Esta criançada não a deixa com vontade?
Tão logo pensa nisso, Victoire se esconde debaixo do
lençol, derrubando com um único golpe todo o conteúdo
da bandeja.
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