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um

É uma corda, Dempsey sabe, e não um elástico. É uma cor‑
da como a que, quando treina, utiliza na academia; um pouco 
mais grossa, sem dúvida, e enrolada em lona, mas basicamente 
uma corda. Isso significa que as fibras de que é feita podem se 
esticar até determinado ponto, mas não mais. Cada fio se estica 
sem se partir, sem arrebentar, protegidos cada um e todos jun‑
tos pela lona da envoltura, alguns milímetros, alguns centímetros, 
cada fio um pouco porém todos juntos um tanto assim. Não é um 
elástico, não poderia sê‑lo, não vai servir para ir para trás e depois 
voltar impulsionado por uma força igual mas de sentido contrá‑
rio. Dempsey sabe. Não obstante, calcula, mesmo confusamente, 
en quanto cai de costas, que a corda talvez seja suficiente para 
segurá‑lo, para sustentá‑lo, esticando‑se, vamos supor, trinta cen‑
tímetros, cinquenta centímetros, e depois impulsioná‑lo para a 
frente e deixá‑lo em pé. Dempsey pensa nisso, zonzo com um 
soco brutal do argentino, o nome não se lembra, Fripp ou Flipp, 
o apelido é oTouro; pensa nisso com a esperança não necessaria‑
mente equivocada de que a corda se encaixe logo abaixo de suas 
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omoplatas. Se isso acontecer, não cai. Por pouco que a corda se 
estique, por menor que seja sua semelhança com um elástico, 
que é o que a rigor resolveria o problema de Jack Dempsey, ela 
pode ajudar a amortecer seu tombo e devolvê‑lo ereto à luta. 
Nessa esperança, cai. Seu rosto dói, mas consegue concentrar‑se 
principalmente nas costas, no que talvez sinta nas costas quando 
atingir as cordas. Quanto tempo leva? Pouco e nada. Seu rosto 
ainda arde, o osso por dentro ainda dói, mas nas costas, abaixo das 
omoplatas, exatamente onde previa, ele sente a corda. A corda 
(ou seja, a lona com a corda dentro): sente‑a ali, abaixo das omo‑
platas, onde previa, mas sente‑a muito úmida, ou francamente 
molhada, e isso ele não previa. A corda está molhada. É possível 
que os segundos, os dele ou os do outro, tenham exagerado, no 
can to, ao jogar água, antes do início, no rosto dele ou no do ou tro. 
Outra possibilidade, Dempsey considera outra possibilidade, é 
que suas costas estejam molhadas, suas costas, e não a corda, ou 
não somente a corda, suas costas largas, robustas, musculosas, 
de finitivas, suas costas de boxeador. A umidade do ambiente, 
ou a transpiração, ou a baba derramada pelo outro sobre seu 
om bro, se é que em algum momento, num clinch, num contato 
breve, como se não quisesse, ele se apoiou. Há várias explicações 
possíveis e nenhuma interessa: o fato é que a corda, ou as costas, 
ou ambas, estão molhadas. E então, quando Dempsey, caindo, 
chega à corda e vai se apoiar, na esperança de que ela lhe sirva 
de elástico, para sua surpresa ele escorrega. Molhado ele, mo‑
lhada a corda, escorrega para trás, com toda a força do impul‑
so com que vinha. Vai cair. Não há alternativa. São, e ele sabe 
muito bem, males do boxe. Vai cair. Mas a corda não o suporta 
nem mesmo no tombo. Desliza em seu corpo das omoplatas 
para baixo, pelos rins, pela cintura; deixa‑o passar enquanto cai, 
em vez de detê‑lo para que caia só dali para baixo. Vai cair: uma 
vicissitude na vida do boxeador. Mas há mais do que isso. Não 
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vai cair, é o que parece, junto às cordas, sobre o ringue, como 
sempre acontece. Pela grande área molhada que o faz deslizar, 
ele vai cair, por entre as cordas, para fora do ringue. Isso Demp‑
sey ainda não sabe.

— Gustav Mahler costumava dizer uma coisa muito inte‑
ressante. Gustav Mahler, o músico boêmio. Mahler dizia que 
em vez de dar as partes mais expressivas de sua música aos ins‑
trumentos de maior expressividade, por exemplo aos violinos, 
dava‑as aos mais duros, aos metais, a um trompete ou a um trom‑
bone. Interessante, não? As partes mais expressivas para os meios 
menos expressivos. Interessante.

— Eu não capto muito bem esse negócio. Parece meio bo‑
bagem... Imagine se o Firpo, na hora do nocaute, em vez de pe gar 
pesado na porrada resolvesse pegar leve. O que o senhor ia achar 
de uma pessoa que fizesse isso? Que é um idiota.

— Não seja burro, Verani, faça‑me o favor.
— O que o senhor está dizendo não faz sentido. Não tem 

pé nem cabeça.
— Não sou eu que estou dizendo, imagine. Gustav Mahler 

é que dizia.
— Tanto faz, Ledesma, não enche. É besteira, isso, de qual‑

quer jeito é besteira.
— Eu não entendo, realmente não entendo essa sua teimo‑

sia. Que mania de querer comparar uma coisa com a outra.
— O que o senhor está dizendo não tem pé nem cabeça.
— Uma luta de boxe, derrubar o outro, machucar o outro. 

E uma sinfonia, no caso a primeira, de Gustav Mahler. Eviden‑
temente o senhor não faz ideia do que estou falando.

— O senhor vem e me diz: as partes delicadas da musiqui‑
nha tocadas a porrada. Não faz sentido.
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— A gente nunca sai do mesmo lugar, Verani, porque o se‑
nhor continua decidido a não ouvir nem um pedacinho da obra.

— É que eu durmo, Ledesma, o que é que eu posso fazer?
— Mas não estou falando uma sinfonia inteira. Só um pou‑

co, para saber do que se trata.
— Que tal dizer isso ao Roque?
— Claro, ao Roque, é uma possibilidade.
— Olha ele ali. Diga a ele.
— É, mas e o senhor?
— Eu? Ah, por favor, não me faça perder tempo. Quanto tem‑

po ainda temos para entregar as notas? Eu mal comecei.
— Ainda temos umas duas semanas, um pouco mais. Que 

dia é hoje? Ainda temos doze, quinze dias... Deixe ver. Ainda 
temos mais de quinze dias. Temos dezessete dias. Para ser exato. 

— É por isso que lhe digo, não me faça perder tempo. O 
amigo Roque, aqui, parece interessadíssimo. Que tal convidar o 
Roque?

Dizem‑me que parece que ele derrubou um copo de água 
logo antes de morrer, que jogou o copo direto no chão com um 
tapa brusco, ansioso, ou que no gesto medido mas impreciso 
daquele que deseja pegar alguma coisa na mesa de cabeceira te‑
nha derrubado o copo, que caiu no chão. Não se sabe: pode ser 
que tenha querido, ao sentir‑se mal, retirar outro comprimido da 
caixa roxa ou que, sem perceber direito que estavam no meio da 
tarde e que havia sol de sobra na janela, tenha querido acender 
a luz do abajur. Uma hipótese mais improvável é que tenha que‑
rido apanhar o telefone, usar sua última energia para discar um 
número e avisar alguém ou pedir ajuda a alguém, esquecendo‑se 
de que naquela mesa de cabeceira nunca houvera telefone, ou 
confundindo aquele quarto com outro onde pudesse ter estado 
em outra ocasião.
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Nada disso importa agora. São só os detalhes que se men‑
cionam para poder acrescentar alguma coisa à notícia lacônica, 
necessariamente sucinta, de que um pouco depois do meio‑dia, 
sozinho em sua casa, deitado de costas na cama, enrolado nos 
lençóis, Ledesma morreu. Telefonam para mim e me dizem (“O 
Ledesma, Roque. Acaba de falecer”), evitando a palavra morte 
assim como antes evitavam a palavra câncer (“Ele está doente, 
Roque, e não tem cura. Está ferrado”). Segue‑se um silêncio, 
porque não digo nada, e começam os detalhes. O copo quebra‑
do, a água derramada, que será que ele quis fazer naquele mo‑
mento tão estranho, ou que a gente imagina que é tão estranho? 
O que há de concreto é que ele morreu, e não dá para dizer que 
não percebeu que estava morrendo.

Me dão as informações: o velório é hoje à noite (“Tipo no‑
ve, nove e meia”) numa das duas casas de velórios da cidade 
(“Não, não, não na irmãos Vignazzi, na outra”), e depois disso 
já não há muito a fazer além de começar a se acostumar com a 
ideia de que nunca mais vou ver o Ledesma. O enterro é ama‑
nhã de manhã depois das onze.

Anoitece, passa das nove, não vou ao velório. Também não 
durmo nem vou para a cama, não me ocupo, não me distraio, 
simplesmente não vou. Passo várias horas pensando em Ledes‑
ma e me satisfaço com isso. Mais de uma vez hesito e me per‑
gunto se não deveria estar lá, no meio das coroas, com os enlu‑
tados, com os que foram amigos, com os companheiros. Todas 
as vezes decido que não, que é melhor ficar (“Melhor não, mas 
para quê”), e entre uma coisa e outra me aproximo do armário e 
pego a sacola que está na última prateleira.

No pátio, o dia está clareando. Ergo a persiana. Ponho algu‑
mas coisas na sacola, as indispensáveis, pergunto‑me como será a 
expressão da morte no rosto de Ledesma, pergunto‑me se deixei 
de ir ao velório para não encontrar Verani. A sacola não pesa 
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nada: não será preciso despachá‑la. Apertando um pouco, posso 
levá‑la comigo, em cima, e na chegada evito a espera diante da 
esteira.

Avisaram a filha de Ledesma ontem à noite, por telefone. 
Foi difícil localizá‑la, não estava em casa, já havia saído do tra‑
balho; e quando finalmente conseguiram falar com ela e dar‑lhe 
a má notícia (“Seu pai, Raquel. Estou ligando por causa do seu 
pai”), já estava tarde para pegar o último voo do dia. Por isso 
ela chega hoje, para o enterro, depois de quase vinte anos sem 
vir. Pergunto‑me se vou faltar ao enterro, como de fato já faltei 
ao velório, para não ver o momento em que Verani e a filha de 
Ledesma voltem a se encontrar.

São oito da manhã.

— Vamos fazer uma coisa. Que tal o senhor cantar um pe‑
dacinho?

— Eu?
— Só um pedacinho, companheiro, sua parte preferida.
— Eu cantar? O senhor quer que eu cante?
— Claro, amigo. Se é só para eu ter uma ideia da coisa, pa‑

ra que se dar ao trabalho de ir até a vitrola? O senhor desafina 
muito?

— A questão não é saber se eu desafino, Verani, é que o 
senhor evidentemente não sabe do que está falando. 

— Vai ver eu não estou empregando a palavra certa, Le‑
desma, mas procure sacar a ideia. O que eu estou lhe dizendo é 
que cante um pouquinho, e de repente estou dizendo besteira, 
porque certas músicas não têm letra para serem cantadas. Está 
entendendo, Ledesma? Dê uma assobiadinha, saque a ideia.

— O que o senhor está pensando, Verani? Na sua opinião, 
estamos falando do quê? O que o senhor imagina que seja a mú‑
sica de Mahler? 
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— Não imagino nada, é por isso que estou lhe pedindo que 
cante um pouco.

— Está na cara que o senhor imagina que é como um tan‑
guinho de Rivero, que dá para cantar um pouco, aqui no bar, e 
resolver o assunto sem maiores problemas.

— Não sei. Por isso estou perguntando.
— Maluquice, Verani. Pura maluquice.
— Não estou lhe dizendo para cantar, o senhor não faz o 

menor esforço para entender. Só para cantarolar um pouco, dar 
uma assobiadinha. Já entendi que não são canções com letra, 
dessas que a pessoa canta.

— E como o senhor imagina que dá para cantar alguma 
coisa aqui, com esse barulho todo lá fora? Além disso, a coisa não 
é tão fácil. Mahler tem suas sinfonias, uma melhor que a outra, é 
uma pena que o senhor faça questão de viver sem escutá‑las; mas 
ele também tem canções.

— É mesmo?
— Tem.
— Canções com letra?
— É.
— Não falei?
— Bem, não. Não é como o senhor falou. O senhor está 

imaginando que vai aparecer um Edmundo Rivero, ou um Nino 
Bravo, canções para cantar. Não é bem assim.

— São canções com letra?
— São, cara, são.
— E não dá para cantar?
— Olhe, Verani, que tal você ir até lá em casa e ouvir os 

discos como Deus manda?
— Dá ou não dá para cantar?
— Claro que dá, Verani.
— E então? Cante uma!
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— O que acontece é que o senhor imagina que é só cantar, 
como por exemplo cantar “Noelia”. Aqui no bar, improvisada‑
mente, com essa gritaria lá fora que me deixa doente. Essas can‑
ções exigem outro clima, outra situação, e além disso elas são 
muito, mas muito difíceis de cantar, nem um aficionado con‑
seguiria.

— Não?
— Não.
— Nem o senhor.
— Nem eu. 
— Mas são canções com letra.
— Com letra.
— E falam do quê?
— O quê?
— As letras.
— As letras?
— É.
— Bom, sei lá. São em alemão.
— Em alemão?
— É, em alemão. Mesmo assim, posso lhe dizer alguma 

coisa.
— Mande.
— Há uma série de canções compostas por Mahler com o 

seguinte título, preste bem atenção: “Canções para a morte das 
crianças”.

— Puta merda.
— É uma música bastante terrível, a pessoa ouve e tem ca‑

lafrios. Com um tema desses, imagine. A coisa é que depois de 
algum tempo, não sei quanto, mas não muito, a filhinha mais 
velha de Mahler morreu.

— Não me diga.
— É. Uma menina de quatro anos que se chamava Maria. 

Ficou doente, foi piorando, piorando, e no fim morreu.
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— Tão novinha.
— Imagine que golpe pavoroso. Uma dor tremenda. E aí 

a Alma Mahler, que era a mulher do Mahler, vai e diz para o 
marido que de certa maneira ele é que foi o culpado de tudo, 
por musicar com aquela música tão terrível aqueles poemas tão 
terríveis. Diz a ele que, de certa maneira, foi ele quem chamou 
a desgraça.

— Sei lá, o que eu posso lhe dizer? Para mim a mulher ti‑
nha razão. 

— Não consigo contar essa história sem pensar na minha 
Quelita.

— O que posso lhe dizer? Para mim a mulher tinha razão. 
Com tanto tema bonito no mundo, que necessidade ele tinha de 
se meter com um assunto desses? As mulheres pressentem essas 
coisas. Como era o nome dela mesmo?

— Da mulher do Mahler?
— É.
— Alma.
— Alma. Lógico, com um nome desses, como ela não ia 

pressentir?

Donald Mitchell teve de fugir da casa dos pais em Newark, 
mas foi para seu bem. Havia nascido no último ano do século, 
em 1899, se é que o último ano do século foi esse e não o seguin‑
te, como afirmam alguns, com argumentos difíceis de refutar. 
Não se casou, quase não teve amigos. Ninguém sabe como nem 
por que se interessou tanto pela óptica, matéria na qual, antes 
de completar vinte anos, chegara a se tornar pouco menos que 
um especialista. Os pais, agricultores humildes, previram para ele um 
futuro promissor na fabricação de lupas e óculos, e festejaram 
o fato de que mais uma vez se confirmasse a regra segundo a 
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qual os filhos vão mais longe que os pais. Previsores, precavidos, 
protestantes, separaram, mês a mês, com paciência e não por 
avidez, tudo o que restasse, mesmo que fosse pouco, do rendi‑
mento do sítio. Debaixo de uma tábua do assoalho da sala, que 
secretamente podia ser levantada, reuniram, sigilosos, as cédu‑
las. A intervalos retiravam‑nas para contá‑las e recontá‑las, veri‑
ficando o que já sabiam: que com o tempo, e tal como o tempo, 
lentamente mas com constância, a soma aumentava. Um belo 
dia, porém, ou um dia horrível, seria o caso de dizer, faltaram 
todas as cédulas de uma só vez. Tiveram de pedir perdão a Deus 
mais tarde pelas suspeitas infundadas que ousaram conjecturar, 
quando não a manifestar, sobre os possíveis autores de um roubo 
tão abjeto. É que o ladrão, por inconcebível que pudesse lhes 
parecer, não era outro senão Donald, seu próprio filho; Donald 
Mitchell, o estudioso, o filho único, melhor pensar que num 
impulso e não numa decisão longamente meditada, ergueu a 
consabida tábua quando não havia ninguém em casa além dele, 
apropriou‑se das cédulas e concluiu, se é que não o sabia desde 
antes, que essa ação o obrigava a abandonar a casa paterna. Do 
ponto de vista dos pais, muito habituados à humildade, o total 
era relativamente copioso, e de alguma maneira era de fato. Para 
Donald, mal foi suficiente para que adquirisse, a meio caminho 
de sua fuga para a cidade de Nova York, um desses modernos e 
sofisticados aparelhos de tirar fotografias, que na época não eram 
comuns e produziam grande impacto. Era a única coisa com 
que contava ao empreender sua precária viagem de trem, razão 
pela qual se dedicou a examinar minuciosamente os mistérios 
das lentes e dos mecanismos, mais que o deslizamento das pai‑
sagens reais do vagão. Enquanto isso, aperfeiçoava, porque havia 
tempo de sobra, o esboço mental da história do jovem pobre que 
triunfa na cidade grande, esforçando‑se para senti‑la como pró‑
pria. Tinha razão, os fatos o demonstrariam, ao acreditar que iria 
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em frente sem ter necessidade de nenhuma outra coisa além de 
sua audácia e sua novíssima aquisição. Enganava‑se, porém, coi‑
sa que os fatos também demonstrariam, ao supor que uma vez 
triunfante poderia voltar à casa dos pais e ser recebido e perdoa‑
do. Seja como for, ainda faltava muito tempo para que se deci‑
disse por esse regresso, realizasse‑o e se desiludisse; por enquanto 
deixava Newark atrás de si e se sentia, impulsionado para diante 
como de fato estava a bordo do trem, um conquistador do mun‑
do. A desmedida urbana não o amedrontou; ela era inumana e, 
consequentemente, não lhe dizia respeito; só podia ser afetado 
pelo que fosse humano. Começou com sorte, com a sorte que 
se diz ser privilégio dos principiantes, porque conseguiu, pouco 
depois de chegar, um emprego na Sports Illustrated. No início, 
todo o seu tempo era dedicado a retratos amáveis de remadores 
sorridentes. Mais tarde as coisas foram melhorando: fotografar o 
rosto dos halterofilistas no momento maiúsculo de seu esforço 
mais denonado lhe abria melhores possibilidades. E finalmente 
chegou, como se por não haver duvidado disto tivesse consegui‑
do ele próprio transformá‑la em seu destino, a grande noite. No 
dia 14 de setembro de 1923 o encarregam, não sem deixar bem 
claro o que implica a tarefa, da cobertura da luta do campeão 
de boxe. Donald assiste, sabendo o desafio que lhe é imposto: 
capturar na imagem imóvel a figura efêmera dos corpos em mo‑
vimento. Algumas dessas fotografias, talvez a maioria, ficarão re‑
duzidas a uma espécie de mancha com nuances toda vez que 
na realidade os fatos transcorrerem mais velozmente que o gesto 
de acionar o aparelho com a luz. Mas será suficiente, e ele não 
duvida disso, a perfeição esporádica de algumas tomadas que evi‑
denciem sua precisão, para que prossiga nessa atividade que cha‑
ma ou começa a chamar de sua carreira de fotógrafo. Já no es‑
tádio, que se mostra lotado, declina da localização panorâmica, 
aquela que parece preferível para a obtenção de uma visão geral 
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dos acontecimentos. Habituado aos primeiros planos, solicita, e 
não por extravagância, uma maior proximidade. À força de insis‑
tir, obtém o que pediu: designam‑lhe um lugar à beira do ringue, 
entre um narrador de rádio e um dos juízes. Em vez de ficar so‑
branceiro, terá de acocorar‑se, confiando, ou intuindo, que devi‑
do à proximidade obterá algum tipo de privilégio. É um homem 
do olhar, é um fotógrafo, e contudo o que mais o surpreende 
quando a luta tem início e o campeão e seu desafiante já estão 
lutando são os sons, aquilo que por estar tão próximo ouve e que 
se estivesse um pouco mais afastado não ouviria: os gemidos do 
esforço ou da dor, o rangido da borracha das botinas no chão, a 
queixa da luva atingindo um corpo. Esmera‑se em não perder 
con centração, à espera do momento exato. Não ter pressa, não 
demorar, não desperdiçar. É impossível saber de antemão qual 
será o momento exato: esse momento é intuído, em raro anún‑
cio, quando está a ponto de se produzir, ou é reconhecido, quase 
milagrosamente, no instante em que acontece. É uma espécie 
de vibração que passa pelo corpo, pela mão que escora o foco 
de magnésio, pelo dedo tenso que tem de engatilhar, e Donald 
Mitchell a sente, ou acredita senti‑la, agora, neste segundo, nes‑
te segundo e não em outro, da noite de 14 de setembro de 1923, 
quando o desafiante, o aspirante ao título, atinge em cheio o cor‑
po do rival, quando o estádio inteiro parece ser sugado por um 
poço de silêncio ou de assombro, e Jack Dempsey, o campeão, o 
dono do título, começa a cair, ou já cai.

Lembro‑me de tudo por partes.
Passaram‑se os anos, quase vinte anos, dezessete, e já não é 

possível ser preciso sem esforço.
A ideia foi de Arteche, o chefe de redação. Ele achou que 

era uma ideia tão boa que se fez felicitar por todos os seus subor‑
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dinados: um suplemento especial para comemorar o aniversário 
da fundação do jornal. 

Completavam‑se cinquenta anos, um número redondo. Pa‑
ra além de Trelew, para além de Chubut, o nosso era o jornal 
com mais história de toda a região patagônica. Eram cinquenta 
anos. Precisávamos retroceder à origem, setembro de 1923. E esco‑
lher, cada um de acordo com sua editoria, uma notícia daquele 
mês, para reproduzi‑la, ou melhor, para recriá‑la (quem se cor‑
rigiu foi Arteche).

“O mundo naquele tempo” seria o nome do suplemento. 
Faltava um mês para que saísse, mas seria preciso entregar as ma‑
térias em pouco mais de duas semanas. Era um trabalho especial 
que vinha somar‑se às numerosas notícias diárias que precisavam 
ser publicadas; mas ninguém procurou saber se haveria um pa‑
gamento extra por aquilo. 

Com mais pressa que interesse, vieram todos juntos consul‑
tar o arquivo do jornal. Atendi‑os como pude, e me parece que 
um ou outro teve de voltar no dia seguinte. Um arquivo é sem‑
pre mais pobre que a realidade.

Ledesma e Verani definiram suas pautas naquela mesma 
tar de. Verani fazia esporte e Ledesma cultura. Lembro‑me como 
se fosse hoje. Na saída do jornal, fizemos o de sempre: tomar 
um café no bar do hotel do Touring e conversar. Fora, na rua, 
ha via palmas e gritos e outros acontecimentos que em parte se 
tornariam notícia.

Verani já sabia: em setembro de 1923, nos Estados Unidos, 
houvera uma luta entre Firpo e Dempsey. A luta do século. Ou 
seja, para ele o mês ficara pequeno, o ano ficara pequeno. A luta 
do século, simplesmente. Belo momento para lançar um jornal.

Ledesma também sabia: em setembro de 1923 Richard Strauss 
visitara Buenos Aires à frente da Orquestra Filarmônica de Vie‑
na. Fora uma espécie de maratona, suficiente para que tocasse 
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quase tudo: Beethoven, Bruckner, Brahms; Wagner, Haydn, 
Schu bert; Weber, Mozart, Mendelssohn. Também apresentara 
composições próprias: Dom Juan, Dom Quixote, Salomé; Vida 
de herói e Assim falava Zaratustra; a Sinfonia Doméstica e a Sin‑
fonia Alpina. Ledesma estava deslumbrado, lembro‑me, com o 
fato de que fosse possível preparar e apresentar tanta música de 
qualidade em pouco menos de um mês. Mas o fato que lhe pa‑
recia mais significativo, e que escolhera como pauta para a ma‑
téria retrospectiva do suplemento especial, era a primeira apre‑
sentação em Buenos Aires da Primeira Sinfonia de Mahler. Isso 
acontecera no Teatro Colón na noite de 22 de setembro, uma 
segunda‑feira, e na opinião de Ledesma era o acontecimento de 
maior relevância em todo aquele mês, e mesmo em todo aquele 
ano.

Verani desqualificou a ideia, que julgou exagerada, e quis 
saber quantas pessoas cabiam naquela época no Teatro Colón. 

Eu não disse nada: na época tinha menos de vinte anos, 
gostava de passar por discreto, e como estava acostumado a an‑
dar com pessoas mais velhas do que eu, sempre achava preferível 
es cutar e ficar calado.

— O que estou lhe dizendo é verdade: não posso acreditar 
que o senhor esteja falando sério.

— E por que não estaria? Estou falando sério porque o se‑
nhor sempre fala sério. 

— É, mas me diz cada maluquice que me faz pensar que no 
fundo o senhor está é de gozação comigo. 

— Pode ter certeza de que não estou, Ledesma. Imagine se 
eu ia ficar de gozação com o senhor.

— É que o senhor me diz cada asneira, me desculpe, mas 
cada asneira, que só posso chegar à conclusão de que, para ser 
tão mal interpretado, só se for de propósito.




