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22 de agosto de 1972

No Sunday Times de ontem, uma reportagem de Francistown, 
em Botswana. Em algum momento da semana passada, no meio 
da noite, um carro, modelo americano, branco, foi até uma casa 
numa área residencial. Homens com gorros balaclava saltaram, 
arrombaram aos chutes a porta de entrada e começaram a atirar. 
Quando cansaram de atirar, tocaram fogo à casa e foram embo-
ra. Das brasas, os vizinhos retiraram sete corpos calcinados: dois 
homens, três mulheres, duas crianças.

Os assassinos pareciam ser negros, mas um dos vizinhos ou-
viu que falavam africânder entre eles e estava convencido de que 
eram brancos pintados de preto. Os mortos eram sul-africanos, re-
fugiados que tinham mudado para a casa poucas semanas antes.

Consultado, o ministro das Relações Exteriores sul-africa-
no, por intermédio de um porta-voz, qualificou a reportagem de 
“sem comprovação”. Serão realizadas investigações, diz ele, para 
determinar se os mortos eram de fato cidadãos sul-africanos. Quan-
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to aos militares, uma fonte não identificada nega que a Força de 
Defesa sul-africana tenha qualquer coisa a ver com o assunto. Os 
assassinatos são provavelmente uma questão interna do Congres-
so Nacional Africano, sugere ele, que revela as “tensões existen-
tes” entre facções.

Assim vão se sucedendo, semana após semana, essas his-
tórias de países limítrofes, assassinatos seguidos de débeis negati-
vas. Ele lê as reportagens e sente-se conspurcado. Então foi para 
isso que voltou? Porém onde no mundo alguém pode se escon-
der sem se sentir conspurcado? Será que se sentiria mais limpo 
nas neves da Suécia, lendo a distância sobre seu povo e suas últi-
mas travessuras?

Como escapar da sujeira: não uma questão nova. Uma ve-
lha questão corrosiva que não larga, que deixa sua feia ferida su-
purando. Remorso moral.

“Pelo visto a Força de Defesa está de volta aos velhos hábi-
tos”, ele observa a seu pai. “Em Botswana desta vez.” Mas o pai 
está desconfiado demais para morder a isca. Quando pega o jor-
nal, toma o cuidado de ir direto para as páginas de esporte e pu-
lar a política; a política e os assassinatos.

Seu pai sente apenas desdém pelo continente ao norte. “Bu-
fões” é a palavra que usa para desqualificar os líderes de Estados 
africanos: tiranos miúdos que mal conseguem soletrar o próprio 
nome, levados de um banquete a outro em seus Rolls-Royce, 
usan do uniformes de forças imaginárias enfeitados com meda-
lhas que outorgaram a si mesmos. África: um lugar de massas es-
faimadas presididas por bufões homicidas.

“Invadiram uma casa em Francistown e mataram todo mun-
do”, ele insiste mesmo assim. “Executaram. Inclusive as crian-
ças. Olhe. Leia a reportagem. Está na primeira página.”

O pai dá de ombros. Não consegue encontrar palavras que 
abarquem sua repulsa por matadores que executam mulheres e 
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crianças indefesas, de um lado, e, de outro, por terroristas que fa-
zem guerra a partir de refúgios fora das fronteiras. Ele resolve o 
problema mergulhando nos resultados do críquete. Como rea-
ção a um dilema moral, a atitude do pai é frágil; mas a resposta 
dele próprio (ataques de raiva e desespero) será melhor?

Houve tempo em que pensava que os homens que sonha-
ram a versão sul-africana de ordem pública, que deram origem 
ao vasto sistema de reservas de trabalho, passaportes internos e 
cidades-satélite, tinham baseado sua visão em uma leitura tragi-
camente equivocada da história. Tinham interpretado mal a his-
tória porque, nascidos em fazendas ou em pequenas cidades no 
interior, e isolados dentro de uma língua que não era falada em 
nenhum outro lugar do mundo, eles não sabiam avaliar a escala 
de forças que desde 1945 vinha arrasando o velho mundo colo-
nial. Mas era errado dizer que tinham interpretado mal a histó-
ria. Porque eles não faziam nenhuma leitura da história. Ao con-
trário, viravam as costas para ela, descartando a história como 
uma massa de enganos concatenados por estrangeiros que sen-
tiam desprezo pelos africânderes e que fechariam os olhos se eles 
fossem massacrados pelos negros, até a última mulher e criança. 
Sozinhos e sem amigos na ponta remota de um continente hos-
til, eles erigiram seu Estado-fortaleza e se retiraram para trás de 
suas muralhas: ali manteriam a chama da civilização cristã oci-
dental acesa até finalmente o mundo recuperar a razão.

Era assim que falavam, mais ou menos, os homens que li-
deravam o Partido Nacional e o Estado de segurança, e durante 
longo tempo ele achou que falavam com sinceridade. Mas não 
mais. Essa conversa de salvar a civilização, ele tende a pensar 
agora, nunca foi nada além de um blefe. Por trás de uma cortina 
de fumaça de patriotismo, eles estão neste mesmo instante cal-
culando por quanto tempo conseguirão manter a coisa em mo-
vimento (as minas, as fábricas) antes de precisar fazer as malas, 
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retalhar qualquer documento comprometedor e voar para Zuri-
que, Mônaco ou San Diego, onde, sob a capa de companhias de 
holding com nomes como Algro Trading ou Handfast Securities, 
eles compraram anos atrás mansões e apartamentos como segu-
ro para o dia do juízo (“dies irae, dies illa”).

Segundo esse seu novo, revisado modo de pensar, os ho-
mens que mandaram o esquadrão de chacina a Francistown não 
têm nenhuma visão errônea da história, muito menos uma visão 
trágica. Na verdade, é muito provável que, por baixo do pano, 
riam das pessoas tolas a ponto de ter qualquer tipo de visão. Quan-
to ao destino da civilização cristã na África, eles nunca deram a 
menor importância a isso. E esses — esses! — são os homens em 
cujas sórdidas garras ele vive!

A desenvolver: a reação do pai ao momento presente compa-
rada à sua: as diferenças e as semelhanças (primordiais). 

1
o

 de setembro de 1972

A casa em que ele mora com o pai é dos anos 1920. As pare-
des, construídas em parte com tijolos cozidos, mas no geral com 
tijolos crus, estão agora a tal ponto apodrecidas com a umidade 
que sobe da terra que começaram a esfarelar. Isolá-las da umi-
dade é tarefa impossível; o melhor que se pode fazer é construir 
uma calçada de concreto impermeável em torno da casa toda e 
esperar que sequem aos poucos.

Em um guia de melhoramentos domésticos, ele aprende 
que para cada metro de concreto vai precisar de três sacos de 
areia, cinco sacos de pedra e um saco de cimento. Se construir a 
calçada em torno da casa com dez centímetros de profundidade, 
calcula, vai precisar de trinta sacos de areia, cinquenta sacos de 
pedras e dez sacos de cimento, o que exigirá seis viagens à loja de 
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materiais de construção, seis cargas completas de um caminhão 
de uma tonelada.

A meio caminho do primeiro dia de trabalho, dá-se conta 
de que cometeu um erro calamitoso. Ou leu errado o guia ou 
em seus cálculos confundiu metros cúbicos com metros quadra-
dos. Vai precisar de muito mais que dez sacos de cimento, mais 
areia e mais pedra para assentar 96 metros quadrados de con-
creto. Vai precisar de muito mais que seis viagens à loja de mate-
riais; vai ter de sacrificar muito mais que apenas alguns fins de 
semana de sua vida.

Semana após semana, usando uma pá e um carrinho de 
mão, ele mistura areia, pedra, cimento e água; laje após laje, 
despeja o concreto líquido e nivela. Sente dor nas costas, os bra-
ços e pulsos estão duros a ponto de mal conseguir levantar uma 
caneta. Acima de tudo, o trabalho entedia. Mas não está infeliz. 
O que ele se vê fazendo é o que as pessoas como ele deviam estar 
fazendo desde 1652, ou seja, seu próprio trabalho sujo. Na verda-
de, quando se esquece do tempo que está perdendo, o trabalho 
começa a assumir um prazer próprio. Pode existir uma laje bem 
assentada cujo bom assentamento é evidente para todo mundo. 
As lajes que está assentando durarão mais que sua ocupação da 
casa, poderão durar mais até que sua estada na terra; e nesse caso 
ele terá, em certo sentido, enganado a morte. Uma pessoa pode 
passar o resto da vida cimentando lajes e toda noite cair no mais 
profundo sono, cansada com a dor do esforço honesto.

Quantos dos esfarrapados trabalhadores que passam por ele 
na rua são autores secretos de trabalhos que vão durar mais do 
que eles: estradas, paredes, pilares? Imortalidade de certo tipo, 
uma imortalidade limitada, não é tão difícil de conseguir afinal. 
Por que então ele insiste em registrar sinais no papel, na vaga es-
perança de que pessoas ainda não nascidas venham a se dar ao 
trabalho de decifrá-los? 
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A desenvolver: sua prontidão em mergulhar em projetos fura-
dos; a facilidade com que ele deixa o trabalho criativo em prol de 
atividades em que não precisa pensar.

16 de abril de 1973

O mesmo Sunday Times que, em meio a revelações de tór-
ridos casos amorosos entre professores e alunas em cidades do 
interior, entre fotos de starlets fazendo biquinho em biquínis exí-
guos, traz revelações de atrocidades cometidas pelas forças de 
segurança, informa que o ministro do Interior concedeu um vis-
to a Breyten Breytenbach permitindo que ele volte à terra natal 
para visitar seus pais doentes. Qualificado de um visto de com-
paixão; válido para Breytenbach e sua mulher.

Breytenbach deixou o país anos atrás para viver em Paris e 
logo depois estragou tudo casando com uma mulher vietnamita, 
quer dizer, uma não branca, uma asiática. Ele não só se casou 
com ela, mas, se alguém puder acreditar nos poemas em que 
ela aparece, apaixonou-se loucamente por ela. Apesar disso, diz 
o Sunday Times, o ministro, em sua compaixão, permitirá ao ca-
sal uma visita de trinta dias durante a qual a pretensa sra. Breyten-
bach será tratada como pessoa branca, temporariamente branca, 
honorariamente branca.

Desde o momento em que chegam à África do Sul, Breyten 
e Yolande, ele rusticamente bonito, ela delicadamente bela, são 
perseguidos pela imprensa. Lentes zoom captam cada momento 
íntimo quando eles saem em piquenique com amigos ou remam 
em um riacho na montanha.

Os Breytenbach fazem uma aparição pública em uma con-
ferência literária na Cidade do Cabo. O salão está lotado até o 
teto de gente que veio para se extasiar. Em seu discurso, Breyten 
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chama os africânderes de povo bastardo. Porque são bastardos e 
têm vergonha de sua bastardia, diz, é que inventaram o esquema 
utópico de separação forçada das raças.

Seu discurso é saudado com uma imensa ovação. Logo de-
pois, ele e Yolande voam de volta para Paris e os jornais de domin-
go retornam ao seu menu de ninfetas maliciosas, esposas infiéis 
e assassinatos de Estado.

A explorar: a inveja que sul-africanos brancos (homens) sen-
tem de Breytenbach por sua liberdade de viajar pelo mundo e seu 
acesso ilimitado a uma bela e exótica companheira sexual.

2 de setembro de 1973

No cinema Empire, em Muizenberg, noite passada, um 
filme antigo de Kurosawa, Viver. Um burocrata chato desco-
bre que es tá com câncer e tem apenas poucos meses para vi-
ver. Ele fica ator doado, não sabe o que fazer consigo mesmo, 
para onde correr.

Leva sua secretária, uma mulher borbulhante, mas vazia, 
para tomar chá. Quando ela tenta ir embora, ele a detém, agar-
rando seu braço. “Quero ser como você!”, diz. “Mas não sei co-
mo!” Ela sente repulsa pela crueza de seu apelo. 

Questão: como ele reagiria se seu pai agarrasse seu braço da-
quele jeito?

13 de setembro de 1973

De uma agência de empregos onde deixou seus dados ele 
recebe um chamado. Um cliente está procurando assessoria pa-

VERA O•miolo.indd   15VERA O•miolo.indd   15 4/5/10   5:09:41 PM4/5/10   5:09:41 PM



16

ra questões de linguagem, paga por hora: está interessado? Ques-
tões de linguagem de que natureza, ele pergunta? A agência não 
sabe responder.

Ele telefona para o número fornecido, marca uma hora 
para ir a um endereço em Sea Point. O cliente é uma mulher 
na casa dos sessenta, uma viúva cujo marido partiu deste mun-
do dei xando o grosso de suas consideráveis propriedades em um 
fun do controlado por seu irmão. Indignada, a viúva decidiu ques-
tionar o testamento. Mas ambas as firmas de advogados que con-
sultou a aconselharam a não tentar. O testamento, dizem, é inal-
terável. Mesmo assim, ela se recusa a desistir. Os advogados, está 
convencida, se equivocaram com as palavras do testamento. Ela 
desistiu dos advogados e está à procura de assessoria especializa-
da na área linguística.

Com uma xícara de chá ao lado, ele examina o testamen-
to. O que diz é perfeitamente claro. Para a viúva ficam o aparta-
mento em Sea Point e uma soma em dinheiro. O restante das 
propriedades vai para um fundo em benefício dos filhos dele de 
um casamento anterior.

“Temo que não possa ajudar a senhora”, ele diz. “O texto 
não tem nenhuma ambiguidade. Só pode ser lido de um jeito.”

“E isto aqui?”, diz ela. Inclina-se sobre o ombro dele e enfia 
um dedo no texto. A mão dela é pequena, a pele manchada; no 
terceiro dedo um diamante num engaste extravagante. “Em que 
se diz Não obstante o que foi dito acima.”

“Diz que, se a senhora comprovar desamparo financeiro, 
poderá recorrer ao apoio do fundo.”

“E esse não obstante?”
“Quer dizer que o que foi determinado nessa cláusula é 

uma exceção ao que foi determinado antes e tem precedência 
sobre isso.”
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