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Epígrafe
Minha mão direita é uma andorinha
Minha mão esquerda é um cipreste
Minha cabeça, de frente, é um senhor vivo
E, por trás, é um senhor morto.
VICENTE HUIDOBRO

Segunda, 11 de fevereiro
Só me faltam seis meses e 28 dias para estar em condições de me aposentar. Deve fazer
pelo menos cinco anos que mantenho este cômputo diário do meu saldo de trabalho. Na
verdade, preciso tanto assim do ócio? Digo a mim mesmo que não, que não é do ócio
que preciso, mas do direito a trabalhar no que eu quiser. Por exemplo? Jardinagem,
quem sabe. É bom como descanso ativo para os domingos, para contrabalançar a vida
sedentária e também como defesa secreta contra minha futura e garantida artrite. Mas
temo não conseguir agüentar isso diariamente. Violão, outra hipótese. Acho que me
agradaria. Mas começar a estudar solfejo aos 49 anos deve ser meio desolador. Escrever?
Talvez não o zesse mal; pelo menos, as pessoas costumam gostar das minhas cartas. E
depois? Imagino uma notinha bibliográ ca sobre “as notáveis qualidades deste autor
estreante que beira os 50”, e a mera possibilidade me causa repugnância. Que eu me
sinta, até hoje, ingênuo e imaturo (isto é, só com os defeitos da juventude e quase
nenhuma de suas virtudes) não signi ca que tenha o direito de exibir essa ingenuidade e
essa imaturidade. Tive uma prima solteirona que, quando preparava uma sobremesa,
insistia em mostrá-la a todos, com um sorriso melancólico e pueril que lhe havia cado
preso aos lábios desde a época em que se exibia para o namorado motociclista, o qual
depois se matou numa de nossas tantas Curvas da Morte. Ela se vestia de maneira
correta, inteiramente de acordo com seus 53; nisso, e no resto, era discreta, equilibrada,
mas aquele sorriso reclamava um acompanhamento de lábios frescos, de pele roçagante,
de pernas torneadas, de 20 anos. Era um gesto patético, só isso, um gesto que não
chegava nunca a parecer ridículo, porque naquele rosto havia também bondade. Quantas
palavras, só para dizer que não quero parecer patético.

Sexta, 15 de fevereiro
Para render passavelmente no escritório, preciso me obrigar a não pensar que o ócio está
relativamente próximo. Do contrário, meus dedos se crispam e a letra redonda com a
qual devo escrever os itens me sai quebrada e deselegante. A letra redonda é um dos
meus maiores prestígios como empregado. Além disso, devo confessar que me dá prazer
o traçado de algumas letras como o “M” maiúsculo ou o “b” minúsculo, nas quais me
permiti algumas inovações. O que eu menos odeio é a parte mecânica, rotineira, do meu
trabalho: repassar um lançamento que já redigi milhares de vezes, efetuar um balanço de
saldos e constatar que tudo está em ordem, que não há diferenças a buscar. Esse tipo de
tarefa não me cansa, porque me permite pensar em outras coisas e até (por que não dizer
a mim mesmo?) também sonhar. É como se eu me dividisse em dois entes díspares,
contraditórios, independentes, um que sabe de cor seu trabalho, que domina ao máximo
as variantes e os meandros dele, que está sempre seguro de onde pisa, e outro sonhador
e febril, frustradamente apaixonado, um sujeito triste que, no entanto, teve, tem e terá
vocação para a alegria, um distraído a quem não importa por onde corre a pena nem que
coisas escreve a tinta azul que em oito meses ficará negra.

Em meu trabalho, o insuportável não é a rotina; é o problema novo, o pedido repentino
dessa Diretoria fantasmal que se esconde por trás de atas, disposições e grati cações de
m de ano, a urgência com que se reclama um informe ou um balancete analítico ou uma
previsão de recursos. Então, sim, como se trata de algo mais do que rotina, minhas duas
metades devem trabalhar para a mesma coisa, eu já não posso pensar no que quiser, e a
fadiga se instala nas minhas costas e na nuca, como um emplastro poroso. Que me
importa o lucro provável do item Pernos de Pistão no segundo semestre do penúltimo
exercício? Que me importa o modo mais prático de conseguir a redução das Despesas
Gerais?
Hoje foi um dia feliz; só rotina.

Segunda, 18 de fevereiro
Nenhum dos meus filhos se parece comigo. Em primeiro lugar, todos têm mais energias
do que eu, parecem sempre mais decididos, não estão acostumados a duvidar. Esteban é
o mais arredio. Ainda não sei a quem se dirige seu ressentimento, mas o certo é que ele
parece um ressentido. Creio que tem respeito por mim, mas nunca se sabe. Jaime talvez
seja meu preferido, embora quase nunca possamos nos entender. Ele me parece sensível,
me parece inteligente, mas não me parece fundamentalmente honesto. É evidente que
existe uma barreira entre nós dois. Às vezes acho que ele me odeia, às vezes que me
admira. Blanca, pelo menos, tem algo em comum comigo: também é uma triste com
vocação de alegre. Quanto ao resto, é por demais ciosa de sua vida própria,
impermutável, para compartilhar comigo seus mais árduos problemas. É quem ca mais
tempo em casa, e talvez se sinta um pouco escrava da nossa desordem, das nossas dietas,
da nossa roupa suja. Suas relações com os irmãos às vezes chegam à beira da histeria,
mas ela sabe dominar-se e, mais ainda, sabe dominá-los. Talvez, no fundo, eles se amem
bastante, embora isso de amor entre irmãos traga consigo a quota de exasperação mútua
que o costume provoca. Não, não se parecem comigo. Nem sequer sicamente. Esteban
e Blanca têm os olhos de Isabel. Jaime herdou dela a testa e a boca. O que Isabel pensaria
se pudesse vê-los hoje, preocupados, ativos, maduros? Tenho uma pergunta melhor: o
que eu pensaria, se pudesse ver Isabel hoje? A morte é uma experiência aborrecida; para
os outros, sobretudo para os outros. Eu deveria me sentir orgulhoso por haver cado
viúvo com três lhos e ter conseguido seguir adiante. Mas não me sinto orgulhoso, e
sim cansado. O orgulho é para quando se tem 20 ou 30 anos. Seguir adiante com meus
lhos era uma obrigação, o único escape para que a sociedade não me encarasse e me
dedicasse o olhar inexorável que se reserva aos pais desalmados. Não havia outra solução,
e eu segui adiante. Mas tudo sempre foi por demais obrigatório para que pudesse me
sentir feliz.

Terça, 19 de fevereiro

Às quatro da tarde, senti-me de repente insuportavelmente vazio. Tive de pendurar o
paletó de lustrina que se usa no escritório e avisar ao Setor de Pessoal que precisava
passar pelo Banco República para resolver aquele assunto do capital de giro. Mentira. O
que eu não suportava mais era a parede em frente à minha escrivaninha, a horrível parede
ocupada por aquela enorme folhinha com um fevereiro dedicado a Goya. O que faz
Goya nessa velha casa importadora de autopeças? Não sei o que teria acontecido, se eu
tivesse permanecido olhando a folhinha como um imbecil. Talvez gritasse, ou iniciasse
uma das minhas costumeiras séries de espirros alérgicos, ou simplesmente submergisse
nas esmeradas páginas do Livro-Razão. Porque já aprendi que meus estados de préexplosão nem sempre conduzem à explosão. Às vezes terminam numa humilhação lúcida,
numa aceitação irremediável das circunstâncias e de suas diversas e agravantes pressões.
Gosto, no entanto, de me convencer de que não devo me permitir explosões, de que devo
freá-las radicalmente, sob pena de perder meu equilíbrio. Então saio como saí hoje,
numa encarniçada busca do ar livre, do horizonte, de sei lá quantas coisas mais. Bom, às
vezes não chego ao horizonte e me conformo com me acomodar à janela de um café e
registrar a passagem de algumas pernas bonitas.
Estou convencido de que, durante o expediente, a cidade é outra. Conheço a Montevidéu
dos homens com horário, os que entram às oito e meia e saem às 12, os que retornam às
duas e meia e vão embora de nitivamente às sete. Esses rostos crispados e suarentos,
esses passos urgentes e tropeçantes são meus velhos conhecidos. Mas existe a outra
cidade, a das frescas moçoilas que no meio da tarde saem recém-banhadinhas,
perfumadas, desdenhosas, otimistas, espirituosas; a dos filhinhos da mamãe que acordam
ao meio-dia e às seis da tarde ainda trazem impecável o colarinho branco de tricolina
importada; a dos velhos que tomam o ônibus até a Aduana e depois retornam sem
desembarcar, reduzindo sua módica farra à simples mirada reconfortante com que
percorrem a Cidade Velha de suas nostalgias; a das mães jovens que nunca saem de noite
e entram no cinema, com cara de culpadas, por volta das três e meia da tarde; a das babás
que denigrem suas patroas enquanto as moscas devoram as crianças; a dos aposentados e
ociosos vários, en m, que crêem ganhar o céu jogando migalhas aos pombos da praça.
Esses são meus desconhecidos, ao menos por enquanto. Estão instalados muito
comodamente na vida, ao passo que eu co neurastênico diante de uma folhinha com seu
fevereiro consagrado a Goya.

Quinta, 21 de fevereiro
Esta tarde, quando eu vinha do escritório, um bêbado me deteve na rua. Não protestou
contra o governo, nem disse que ele e eu éramos irmãos, nem tocou em nenhum dos
incontáveis temas do pileque universal. Era um bêbado estranho, com uma luz especial
nos olhos. Segurou meu braço e disse, quase apoiando-se em mim: “Sabe o que lhe
acontece? Que você não vai a lugar nenhum.” Outro sujeito que passou nesse instante me
tou com uma alegre dose de compreensão e até me dedicou uma piscadela de
solidariedade. Mas já faz quatro horas que estou intranqüilo, como se realmente não me
dirigisse a lugar nenhum e só agora o percebesse.

Sexta, 22 de fevereiro
Quando eu me aposentar, creio que não escreverei mais este diário, porque então, sem
dúvida, me acontecerão muito menos coisas do que agora, e vou achar insuportável me
sentir tão vazio e, ainda por cima, deixar disso um registro por escrito. Quando eu me
aposentar, talvez o melhor seja me abandonar ao ócio, a uma espécie de modorra
compensatória, a m de que os nervos, os músculos, a energia aos poucos se relaxem e
se acostumem a morrer bem. Mas não. Há momentos em que tenho e mantenho a
luxuosa esperança de que o ócio seja algo pleno, rico, a última oportunidade de
encontrar a mim mesmo. E isso, sim, valeria a pena anotar.

Sábado, 23 de fevereiro
Hoje almocei sozinho, no Centro. Quando vinha pela Mercedes, cruzei com um sujeito
de marrom. Primeiro, ele esboçou uma saudação. Devo tê-lo olhado com curiosidade,
porque o homem se deteve e, com alguma vacilação, estendeu-me a mão. Não era uma
cara desconhecida. Era algo assim como a caricatura de alguém que eu, em outros
tempos, tivesse visto com freqüência. Também estendi a minha, murmurando desculpas e
de certa forma confessando minha perplexidade. “Martín Santomé?”, perguntou ele,
mostrando no sorriso uma dentadura devastada. Claro, Martín Santomé, mas meu
desconcerto era cada vez maior. “Não se lembra da rua Brandzen?” Bom, não muito. Faz
bem uns trinta anos desde aquela época, e não sou famoso por minha memória.
Naturalmente, quando solteiro morei na rua Brandzen, mas, ainda que me moessem de
pancada, não poderia dizer como era a fachada da casa, quantas sacadas tinha, quem
morava ao lado. “E do café da rua Defensa?” Aí, sim, a névoa se dissipou um pouco e
por um instante vi a barriga, com cinturão largo, do galego Álvarez. “Claro, claro!”,
exclamei iluminado. “Bem, eu sou Mario Vignale.” Mario Vignale? Não me lembro, juro
que não me lembro. Mas não tive coragem de confessar. O sujeito parecia tão
entusiasmado com o encontro... Então respondi que sim, que me desculpasse, que eu era
um péssimo sionomista, que na semana passada me encontrara com um primo e não o
tinha reconhecido (mentira). Naturalmente, era obrigatório tomarmos um café, de modo
que ele me arruinou a sesta do sábado. Duas horas e 15 minutos. Obstinou-se em me
reconstituir pormenores, em me convencer de que havia participado da minha vida. “Eu
me lembro até da tortilha de alcachofra que sua velha fazia. Sensacional. Eu ia sempre às
onze e meia, esperando que ela me convidasse para almoçar.” E soltou uma bruta
gargalhada. “Sempre?”, perguntei, ainda descon ado. Então ele sofreu um acesso de
vergonha: “Bom, fui umas três ou quatro vezes.” Afinal, qual era a porção de verdade? “E
sua velha, vai bem?” “Morreu há 15 anos.” “Caralho. E seu velho?” “Morreu há dois
anos, em Tacuarembó. Estava morando na casa da minha tia Leonor.” “Devia estar
idoso.” Claro que ele devia estar idoso. Deus do céu, que chatice. Só então ele formulou
a pergunta mais lógica: “E você, acabou se casando com Isabel?” “Sim, e tenho três
lhos”, respondi, encurtando o caminho. Ele tem cinco. Que sorte. “E como vai Isabel?

Sempre bonita?” “Morreu”, respondi, fazendo a cara mais imperscrutável do meu
repertório. A palavra soou como um disparo e ele — ainda bem — cou desconcertado.
Apressou-se em terminar o terceiro café e, em seguida, olhou o relógio. Há uma espécie
de reflexo automático nisso de falar da morte e em seguida olhar o relógio.

Domingo, 24 de fevereiro
Não tenho saída. A conversa com Vignale me deixou uma obsessão: recordar Isabel. Já
não se trata de resgatar sua imagem por meio das historinhas familiares, das fotogra as,
de algum traço de Esteban ou de Blanca. Conheço todos os seus dados, mas não quero
sabê-los de segunda mão, e sim recordá-los diretamente, vê-los em todos os detalhes
diante de mim, assim como vejo agora minha cara no espelho. E não consigo. Sei que os
olhos dela eram verdes, mas não consigo me sentir diante de seu olhar.

Segunda, 25 de fevereiro
Encontro meus lhos muito pouco. Nossos horários nem sempre coincidem, e nossos
planos ou nossos interesses, menos ainda. Eles são corretos comigo; mas como, além
disso, são terrivelmente reservados, sua correção sempre parece o mero cumprimento de
um dever. Esteban, por exemplo, está sempre se contendo para não discutir minhas
opiniões. O que nos separa será a simples distância geracional, ou eu poderia fazer algo
mais para me comunicar com eles? Em geral, acho-os mais incrédulos do que
desatinados, mais fechados do que eu, quando tinha a mesma idade.
Hoje jantamos juntos. Fazia provavelmente uns dois meses que não estávamos todos
presentes num jantar familiar. Perguntei, em tom de brincadeira, que acontecimento
festejávamos, mas não houve eco. Blanca me olhou e sorriu, como se quisesse me
comunicar que compreendia minhas boas intenções, e mais nada. Passei a registrar quais
eram as escassas interrupções do consagrado silêncio. Jaime disse que a sopa estava
insossa. “O sal está bem aí, a 10 centímetros da sua mão direita”, retrucou Blanca, e
acrescentou, ferina: “Quer que eu lhe passe?” A sopa estava insossa. É verdade, mas por
que aquilo? Esteban informou que, a partir do próximo semestre, nosso aluguel vai
aumentar 80 pesos. Como todos contribuímos, a coisa não é tão grave. Jaime começou a
ler o jornal. Acho ofensivo que as pessoas leiam quando comem com a família. Disse
isso a ele. Jaime largou o jornal, mas foi o mesmo que se tivesse continuado a ler,
porque continuou sisudo, distante. Relatei meu encontro com Vignale, tentando
ridicularizá-lo para trazer ao jantar um pouco de animação. Mas Jaime perguntou:
“Quem é esse Vignale?” “Mario Vignale.” “Um sujeito meio careca, de bigode?” Ele
mesmo. “Conheço. Bela peça”, disse Jaime, “é colega de Ferreira. Tremendo achacador.”
No fundo, agrada-me que Vignale seja uma porcaria, assim não tenho escrúpulos em me
livrar dele. Mas Blanca perguntou: “Com que então, ele se lembrava de mamãe?” Achei
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