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REFLEXOS

Por Márcia Denser

Marco,
Hoje abri a janela para o domingo chuvoso e inerte. Entediada, liguei o computador onde
uma jovem marquesa triste molhava a pena e começava uma carta:
“M,
Chove esta manhã. Não obstante o tempo, será impossível mandar selar Juno. Quando
desci ao pequeno salão, fui informada por Artémise que Mme. Berthe mandara Lorin à
Meséglise, de onde só retornará à noite. Creio não ser possível nos avistarmos no local
combinado. Prevejo um serão melancólico com o senhor cura e M. de Charlus a jogar gamão e
Berthe, minha carcereira, vigiando os postigos. Como sofro ao saber-te tão próximo e inatingível.
Desgraçadamente, partiremos amanhã para Ostende. Estaremos separados durante todo o verão
sem o derradeiro consolo de uma despedida. Nuvens carregadas me afligem com maus
presságios todavia tu não mereces que te faças sofrer. Manda a razão dizer-te que estás livre mas
meu coração é teu prisioneiro. Basta por ora, meu amigo, Berthe se aproxima...”
Marco, suponho que você saiba que a carta da marquesa é essencialmente igual à minha,
embora também desta vez eu me escondesse por detrás do estilo rococó de espartilho e
anquinhas, através do qual todo sentimento humano soa frívolo e melodramático. Como se a
autora os ignorasse quando, no fundo, tem medo. Meus múltiplos disfarces já não te divertem
mais. Aos reflexos do que não sou, você responde com suas próprias imagens deformadas.
Lembro do que disse naquele dia de fevereiro – lembro-me bem porque o sol fervia e
Cortázar havia morrido – obrigando-me a ouvi-lo, a te encarar frente a frente: Cortázar que vá
para o inferno! Onde está você? Está aí, e me sinto só, entende? Sei que não estou sendo objetivo,
mas veja: você está em cima, embaixo, atrás, na frente, mas não ao meu lado, ao meu lado
nunca. E seus punhos esmurravam as paredes quando era minha cabeça que você queria
quebrar para enfiar um pouco do teu desespero lá dentro. Lá, onde se pressupõe que viva a
compreensão, lá, onde mantenho aprisionada uma andorinha ferida embora ela se debata e bata
e me atordoe e enlouqueça.
Não sou a marquesa encerrada em seu castelo pela governanta, o mau tempo ou um
cavalariço, nada impede que eu tire o carro da garagem, recapitule o itinerário, o traçado de
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ruas e avenidas que em quinze minutos me fariam estacionar em frente à tua casa, debaixo da
árvore de flores amarelas cujo nome não sei, buzinar até que teu belo rosto jovem apareça no
terraço, rever tua expressão de resignado desgosto, te pressentir descendo as escadas com
brusca lentidão a contragosto dos teus próprios passos que lentamente atravessariam o jardim,
detendo-se do lado de dentro do portão com os antebraços apoiados na grade numa tentativa de
sorriso que os lábios não obedeceriam. Trocaríamos cumprimentos à distância, talvez eu
dissesse que passava por acaso ou talvez não dissesse nada; educadamente perguntaríamos
pela família, pelo trabalho, pela saúde, pelos amigos, acrescentando comentários a respeito das
próximas eleições, da catástrofe do México, do último filme e até da meteorologia, sempre tão
incerta, aí talvez você arriscasse um elogio falsamente bem-humorado sobre meu corte de cabelo
que eu retribuiria com um sorriso complacente (aquele que você detesta) acendendo um cigarro
enquanto buscavas teu

maço no bolso, retesando o frágil arco do silêncio até que

presumivelmente eu o rompesse com um soluço, um palavrão ou uma súplica, cedendo ao
impulso de estilhaçar este muro de vidro a que chamamos realidade e boas maneiras e tanta
cordialidade, para, mais uma vez, encontrar do outro lado a máscara sem rosto da tua infinita,
obstinada negação.
Levanto a cabeça e, debaixo das lágrimas, vejo a chuva, o domingo, as duas da tarde: não,
não sou a marquesa, não me é permitido padecer de irrealidade. Mas continuarei tentando.
Saio e ligo o carro. A cena martela meu cérebro: teu belo rosto, o desgosto resignado, um
ramo de flores amarelas, tuas pernas lentamente, a tua boca, a tua boca insuportavelmente
formando palavras que você não quer dizer e eu não quero ouvir, e mais uma vez o silêncio das
palavras não ditas, dos gestos desfeitos, o muro de vidro que um dia atravessarei quando
abandonar a marquesa, o sorriso complacente, minhas medalhas de religião, uma cicatriz que
deformou minha alma, minha inteligência, minha cultura, meu saldo bancário, meu prestígio,
sobretudo meu prestígio, mas que importa tudo isso se conseguir atravessar os espelhos e
passar para o outro lado, para dentro do teu abraço, finalmente libertando a andorinha.
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