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Para meu amigo Fabio Hernández
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Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que queria nem 
para onde ia. Mas não podia parar. Acho que era a 
única certeza que tinha: não podia parar. Precisava 

continuar andando e atravessar a fúria e o horror.
Pedro Juan, O ninho da serpente

Senhor, as criaturas que enviaste já estão aqui, 
batendo asas ao lado da minha cabeça. 

Eu as prendo com um fio de sangue e temo que se corte o fio…
Dulce María Loynaz, Poemas sem nome
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1.

Fabián começou a ouvir a música do piano quando ainda era um 
feto boiando na barriga da mãe. Todo santo dia. Ele nunca chegou a 
saber, mas aquelas canções infantis tão simples ficaram gravadas no 
seu subconsciente para o resto da vida.

Depois, quando nasceu, Lucía o segurava com a mão esquerda, 
todo enrolado em cueiros. E com a direita continuava praticando 
nas teclas. Ela não era pianista. Martelava o piano. Tinha estudado 
um ou dois anos e, ainda muito jovem, conseguiu um trabalho de 
pianista numa creche perto de casa.

Era uma coisa muito simples. Os acordes básicos, para acompa-
nhar as crianças em suas canções de sempre: “Os frangos da minha 
panela”, “Arroz com leite, ele quer se casar”, “No carro do papai”, 
“O quintal da minha casa”, “Noite feliz” e outras do gênero. Era um 
trabalho feliz, pacífico, repetitivo, com um salário miserável, mas ela 
não se importava. Seu destino não era ter grandes aventuras na vida. 
Só lhe interessava não ficar o tempo todo em casa, entediada.

Lucía tinha nascido em Madri. Seus primeiros dezenove anos 
de vida transcorreram num cortiço, com os pais. Era um cortiço, 
simplesmente, mas a mãe dela evitava empregar essa palavra tão feia 
e sempre dizia que era “um apartamentinho de fundos”, com uma 
voz doce para a coisa soar melhor. Eram dois aposentos minúsculos. 
Um apartamento pequeno, escuro, malventilado e claustrofóbico. 
No centro, perto da porta de Toledo. Lucía lembrou aquele lugar 
pelo resto da vida como o mais frio e escuro do mundo, totalmente 
fechado, um ambiente abafado e denso. Uma mistura de pés fedo-
rentos, roupa muito usada e pouco lavada e um cheiro permanente 
de guisado e chouriço frito.

A mãe era uma mulher corpulenta, autoritária e abrasiva. Uma 
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senhora decidida e pragmática que pelo jeito jamais teve uma dúvi-
da. Falava com muita ênfase, tomava decisões e ia em frente, com 
uma energia arrasadora. Havia sido soprano e cantara em zarzuelas 
durante alguns anos. Depois se apaixonou perdidamente — bem, 
não tão perdidamente assim, só se apaixonou — por um homenzi-
nho baixo, elegante e silencioso, com cara de eterno menino mal-
criado. Admirador incondicional de suas interpretações, ele lhe le-
vava flores e bombons com delicados cartões em que se viam casais 
de namorados cercados de corações cor-de-rosa. Nos cartões ele só 
escrevia, a lápis e com uma letra péssima: Para Carmela Atxaga, aten-
ciosamente, de um admirador, B. R.

Foi amor à primeira vista. Ficaram noivos logo depois. Ela, um 
pouco irônica, o chamava de br em vez de Bernardo, que era o seu 
nome. Bernardo Ramírez. Ele, por sua vez, sempre a chamou de 
Carmela, que era seu nome artístico. Nunca pelo nome verdadeiro: 
Eustaquia. Começou a visitá-la em casa. Visitas breves, formais e 
corteses. Após duas visitas, falou com o pai dela e pediu sua mão. 
O pai não se opôs porque aquele homenzinho tímido, apagado e 
esquálido era carteiro, portanto tinha um salário seguro pelo resto 
da vida. E, depois de um ano de noivado, os dois se casaram de um 
jeito simples, sem ostentação. Para não ter despesas, só fizeram uma 
cerimônia íntima às oito da manhã, logo depois da missa das sete, na 
igreja de Santo André.

Ela parou de trabalhar. Bernardo lhe havia pedido isso de an-
temão, e era natural. Não sentiram sua falta na companhia de zar-
zuela. Pelo contrário. Ficaram até aliviados porque tinham se livra-
do de uma jovem mandona e corrosiva, que andava pela vida cheia 
de petulância. E como cantora ela não era grande coisa. Por isso 
não perdiam nada. Dúzias de moças podiam fazer a mesma coisa, e 
se comportariam com mais educação. Carmela tinha um grupo de 
amigas, que se encontravam duas ou três vezes por semana para se 
empanturrar de chocolate com churros e tagarelar feito maritacas. 
Ela confessou às garotas:

— É, pedi demissão. br não quer que eu trabalhe. Ele é muito 
educado, um dia veio e me disse: “Carmela, amor da minha vida, 
não quero que você continue trabalhando quando for minha espo-
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sa”. Lógico, ele cuida de mim e não quer que me falte nada. Além 
do mais, agora tudo virou teatro de revista ou de variedades. Coisas 
frívolas. Não é mais como antes. Não. Agora querem é que a gente 
mostre a peitaria. Ah, não! Carmela Atxaga é uma profissional, estou 
feliz por ter me afastado desse mundo. Não é mais como era antes, 
ah não, não é mais como era.

Formavam um casal estranho. Ou curioso. Ele mal chegava à 
altura do peito da mulher. Era miúdo e de estatura baixa. Já ela era 
alta, corpulenta e forte, com peitos grandes, uma bunda dura e proe-
minente, dois braços massudos. Mãos grandes, pés grandes. Tudo 
farto. E um olhar um pouco perverso, ou torto. Na cama ele deitava 
e rolava com aquela enorme quantidade de carne. Chupava, beijava, 
espremia, mordia, batia e gozava muitíssimo. Ela se deixava amar 
por aquele frágil ursinho de pelúcia que tinha capturado com tanta 
facilidade. A sensação de ter um homenzinho de brinquedo entre 
as suas manzorras e se esfregando em seus enormes peitos a fazia ter 
orgasmos múltiplos e suspirar de prazer várias vezes por dia. Eram 
jovens e felizes. Tão felizes que em poucas semanas ela ficou grávida e 
nove meses depois pariu Lucía. A menina recebeu este nome porque 
nasceu em 13 de dezembro de 1905, dia da festa da mártir católica.

Lucía não teve irmãos. Em parte porque “Deus não quis”, como 
eles repetiam, e em parte porque o tédio chegou e os dois pararam 
de fazer sexo de maneira tão louca e frequente. O relacionamento 
também mudou. Dos paparicos e beijos contínuos passou a ser um 
relacionamento de mando e desmando por parte de Carmela e obe-
diência cega e sem reclamações por parte de Bernardo. Respiravam 
um clima de tensão, desconfiança e conflito. Nada relaxado. Dava a 
impressão de que Bernardo vivia tentando escapulir daquela esposa 
ditatorial. De modo que Lucía foi uma válvula de escape. Filha úni-
ca, mimada e paparicada em tudo, o que incluía licença para mamar 
nos enormes e abundantes peitos da mãe até os sete anos. Claro, 
tudo às escondidas. Eram cúmplices. Carmela se sentava numa pol-
trona. Lucía ficava em pé ao lado. A boa senhora tirava um peito e 
Lucía sugava um pouco. Depois ia para o outro lado e repetia. Um 
belo dia a mãe lhe disse:

— Já é suficiente. Você tem quase oito anos. Acabou-se o peito.
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— Mas mamãe…
— Aqui não tem mais nada.
— Tem sim! Você tem leite. Eu gosto.
— Não me interessa. Já é suficiente. Acabou-se.
O que Lucía nunca veio a saber é que ela mamava várias vezes 

por dia e seu pai mamava de noite. Quando iam se deitar. Primeiro 
num peito, depois no outro, enquanto sua mulher lhe dava tapinhas 
afetuosos na bunda e acariciava seus ovinhos. E assim dormiam. O 
leite escorria da sua boca e descia num fiozinho morno até o tra-
vesseiro. Naquela cama sempre havia um cheiro acre e adocicado, 
morno e maternal.

A vida corria sem sobressaltos. O salário de carteiro quase não 
dava até o fim do mês, mas eles esticavam e davam um jeito. Lucía 
estudou piano e solfejo durante dois anos. Depois largou as aulas 
porque o dinheiro para pagar acabou. A mãe tinha vendido uns 
brincos de ouro e um anel herdado do avô. Mais tarde estudou um 
pouco — bem pouco — de corte e costura. Também largou antes 
de terminar. Seus únicos passeios consistiam em ir à missa das sete 
aos domingos, e às vezes, no verão, iam passear e tomar sol durante 
algumas horas em El Retiro. E, naturalmente, o piquenique de 15 de 
maio, na pradaria, com a festa de San Isidro Lavrador.

Lucía se acostumou a bordar. Para se distrair e para ganhar um 
dinheirinho extra. Aprendeu sozinha. Uns bordados singelos em 
toalhas e guardanapos. Conseguiu vender alguns para uma loja de 
cama e mesa, ali perto, na Calle Toledo.

Começou a passar por lá duas ou três vezes por mês. Já a conhe-
ciam. Sempre lhe davam uma toalha de mesa e um jogo de guar-
danapos para bordar e pagavam o trabalho anterior, já terminado. 
Numa dessas visitas conheceu um jovem, Felipe. Era sobrinho do 
dono. Os dois se olharam com interesse. Lucía gostou dele. Seu co-
ração até acelerou um pouco. Mas teve o cuidado de não o olhar nos 
olhos. Com Felipe foi a mesma coisa. Ela era uma moça muito boni-
ta, educada e trabalhadora. Dava para ver pela roupa que era muito 
reservada. Quinze dias depois, quando Lucía foi entregar a toalha já 
bordada, ele veio atendê-la. Não era nada tímido. Muito pelo con-
trário. Perguntou seu nome, trocaram umas palavras, e nada mais. 
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Quinze dias depois trocaram umas palavras de novo. Mas era pleno 
inverno e Felipe não sabia como chamá-la para sair. De improviso, 
perguntou:

— Não quer ir lanchar comigo? Vamos tomar um chocolate 
com churros. Aqui ao lado. Com este frio cai bem…

— Não, eu não conheço o senhor. Não seja atrevido.
— Sei que sou atrevido, senhorita. Não me entenda mal. Eu só 

quero ser agradável. É que não sei como… se não gosta de chocolate, 
pode tomar um café, tanto faz…

E engoliu em seco, não sabia como continuar. Lucía abaixou os 
olhos, mas o que mais desejava era que ele insistisse. Ficaram meio 
minuto em silêncio. Ele não se atreveu a insistir e Lucía foi embora, 
com as bochechas vermelhas, mas rindo por dentro, de puro nervo-
sismo.

Quinze dias depois voltou com sua encomenda. Agora ele a es-
tava esperando e tinha pensado bem no que ia dizer. Voltou à carga:

— Meu nome é Felipe Cugat e sou sobrinho do dono. Desculpe 
o mal-entendido do outro dia. É que… estou sozinho em Madri. 
Não me entenda mal, eu não sou abusado. Mas gostaria muito de 
conversar com a senhorita. Não tenho más intenções. Sou um ho-
mem honesto.

Ela respondeu timidamente:
— Aceito suas desculpas. Pode me visitar em minha casa.
E uns dias depois ele foi à sua casa para se apresentar e conhecer 

os pais dela. Lucía tinha dezoito anos. Felipe, vinte e nove. Era de um 
povoado próximo a Barcelona e pretendia trabalhar algum tempo na 
loja do tio de Madri e aprender o ofício. Após algumas visitas, falou 
de novo com o pai dela e pediu sua mão. Depois se abriu com Lucía:

— Se tudo der certo, vou para Cuba no ano que vem. Não con-
te nada aos seus pais. Nem a ninguém. É segredo.

— Vai sozinho? Vai me abandonar?
— Eu não quis dizer isso. Nós é que vamos embora. Nós dois, 

claro. Sempre juntos. Mas você não pode dizer a ninguém. É o nosso 
segredo. Tenho um tio em Cuba. Ele não tem filhos e me escreveu 
dizendo que, se eu quiser, pode me dar um emprego na sua loja de 
tecidos.
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Lucía não levou muito a sério essa ideia. Pensou que era um 
plano meio desvairado e que ele ia esquecer. Então organizaram o 
casamento. A mãe dela queria que também se casassem na igreja de 
Santo André, mas Lucía era muito devota, desde pequena, da Vir-
gem de La Paloma. Fizeram uma cerimônia bem simples na igreja 
da Virgem de La Paloma. Passaram a noite de núpcias num pequeno 
apartamento que Felipe tinha alugado. E foi um problema. Lucía 
era muito estreita. Felipe era bem dotado e tinha pouca experiência 
com mulheres. Só nas poucas vezes em que fora ao puteiro. Lucía 
não fazia ideia do que tinha que fazer. Imaginava algo, mas não sabia 
exatamente como era. Ficou muito assustada quando viu que aquela 
ferramenta tão dura e brutal tinha que penetrá-la. Não conseguiram. 
Na segunda noite ela ficou apavorada, fechou as pernas com força e 
não quis saber de nada. Dormiram mal. Felipe com uma ereção de 
jumento que durou a noite toda sem recuar. Já estava até doendo. 
Na terceira noite tentaram de novo. Felipe, pragmático e paciente, 
lubrificou o membro com azeite de oliva. E passou azeite também 
entre os lábios vaginais da mulher. E então tudo entrou nos trilhos. 
Lucía gritou de dor e manchou com bastante sangue os lençóis e o 
colchonete. E ficou orgulhosa e feliz por ter consumado o casamento 
como Deus manda.

Felipe pediu que evitassem ter filhos porque queria ir para Cuba 
sem grandes empecilhos. E tudo deu certo. Muita gente fazia isso. 
Iam para Cuba. Os “indianos”. Anos depois voltavam com uma for-
tuna. Quase todos tinham tios e parentes já instalados na ilha. Felipe 
preparou tudo com discrição. No inverno de 1926, exatamente no 
dia de Natal, 25 de dezembro, viajaram para Cádiz e lá embarcaram 
sob a nevada mais intensa que a Espanha conheceria em todo o sécu-
lo xx. Em Cádiz, insolitamente, a neve chegava até as panturrilhas. 
Poucos dias antes Lucía havia completado vinte e um anos. Zarpa-
ram ao amanhecer do dia 26, debaixo da neve.

Desembarcaram do vapor Lucania no porto de Havana após 
doze dias de navegação pouco aprazível pelo Atlântico. Mas eles não 
enjoaram e desceram a terra firme com uma especial sensação de 
felicidade e segurança em si mesmos. Tudo havia sido fácil. O tio 
de Felipe tinha uma loja de tecidos em Matanzas. E preferia dar o 
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emprego ao sobrinho antes que a um cubano que podia roubar. Por 
isso pagou as duas passagens de navio, na terceira classe preferencial, 
deixando claro que iria descontar dez por cento do salário até que 
ele pagasse a dívida.

— Aqui não tem nada de graça, sabe? Tudo tem que ser con-
quistado. Com trabalho duro.

Era essa a expressão preferida do tio, que também havia saído do 
povoado muito jovem e abriu seu caminho na vida trabalhando sem 
descanso e economizando cada tostão. Considerava a frugalidade e 
a economia as virtudes mais importantes de uma pessoa. O resto era 
pura bobagem e romantismo. Jamais tinha gastado um centavo para 
renovar ou pintar a loja. Na fachada havia um letreiro antigo, pin-
tado numa tábua, todo descascado e desbotado: camisaria cugat. 
tecidos de qualidade. importação.

Gostaram do país. Fazia uma temperatura muito agradável e 
tudo estava sempre verde. As árvores não perdiam as folhas. Nin-
guém conhecia a calefação. E se usava roupa leve o ano todo. Os 
cubanos tremiam de frio quando fazia dezesseis graus à noite, já 
em pleno inverno. Um inverno de mentirinha. Eles faziam piada. 
Achavam engraçado. Em poucos dias se organizaram em Matanzas. 
Alugaram uma casa grande e fresca, mas barata, no bairro de Pueblo 
Nuevo. Uma rua tranquila, com pouco trânsito. Felipe tinha que 
andar rápido durante meia hora para ir e para voltar do trabalho, 
que ficava na zona comercial, no centro, em frente à catedral. Assim 
economizava as moedas do bonde.

Tudo foi simples e agradável: a mudança de Madri para Matan-
zas, do frio para o calor, de uma casa diminuta, malventilada e gélida 
para outra ampla, luminosa, aberta, com um quintal onde floresciam 
um jasmim, uma dama-da-noite e um jasmim-da-índia que exalava 
cheiro de maçã. As fragrâncias dos três arbustos, sempre floridos, se 
misturavam permanentemente. Lucía não sentia falta nem sequer 
dos pais. Depois do casamento, só os via uma vez por semana: aos 
domingos, quando ela e Felipe iam visitá-los para almoçar juntos. 
Era uma visita formal e enfadonha que durava três horas. E só. Felipe 
detestava as obsessões doentias de Bernardo. Quando Felipe pegava 
a azeiteira, Bernardo vinha logo criticar:
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— Cuidado com a gotinha, hein! Cuidado com a gotinha!
Queria dizer que o azeite podia pingar e manchar a toalha. Mas 

Felipe, impassível, respondia:
— Sim, eu sei, não se preocupe, sr. Ramírez, não se preocupe 

com a gotinha.
Na verdade Lucía passou a viver muito melhor quando se casou 

e foi morar com Felipe em seu próprio apartamento. Longe de Car-
mela e Bernardo. Mas agora, naquele bairro de Matanzas, naquela 
casa grande e silenciosa, com telhas no teto e um cheiro intenso de 
flores tropicais, ela se sentia ainda mais reconfortada.

Ou seja, Lucía não sentia a menor falta dos pais. Tinha compra-
do no navio dois cartões-postais coloridos com a imagem do Lucania 
cruzando o oceano. Quando chegou a Matanzas, enviou um aos seus 
pais e guardou o outro de lembrança. Depois disso escreveu poucas 
vezes para eles. Cartas breves, sem detalhes, cartas de obrigação. Não 
sentia falta deles, mas seu espírito simples e organizado, ingênuo em 
essência, não admitia conscientemente que jamais os amara. Sempre 
prevaleceu, entre seus pais e ela, uma atmosfera rarefeita de afasta-
mento. Nunca houve intimidade. Três estranhos debaixo do mesmo 
teto. A mãe sempre tentou dominá-la, como dominava o marido, 
mas nunca conseguiu. Lucía tinha seus próprios critérios para tudo e 
não se deixava atemorizar com facilidade. Seu caráter suave e cândi-
do a fazia parecer fraca, mas sempre estava alerta porque adivinhava 
as intenções controladoras da mãe. Nessa luta interna foi construin-
do aos poucos um muro de separação. Inconscientemente. Seus pais 
eram os seus pais, e ela era Lucía. Existia um muro alto, sólido, 
invisível, entre eles.

Agora que morava tão longe, simplesmente se sentia feliz por 
não ter que ficar na defensiva o tempo todo. Intuía que não ia vol-
tar para a Espanha e que nunca mais veria seus pais. Mas isso não a 
preo cupava nem um pouco. Gostava de ficar o dia inteiro sozinha 
naquela casa. Era o seu domínio, um lugar silencioso e agradável. 
Com muita luz e bons aromas. O que mais podia querer? Pegou 
o costume de ouvir novelas pelo rádio. Eram dramalhões de amor, 
muito intensos e dramáticos. Estavam na moda. Uma verdadeira 
novidade na sua vida. Às vezes a faziam sonhar com uma vida mais 
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animada. Mas logo depois essa possibilidade a atemorizava. Não 
queria uma vida mais animada. Muito pelo contrário. Uma vida ani-
mada significava uma vida de pecado e desvio do caminho cristão. 
“Perdoa-me, Deus, é pecado pensar assim.” Então parava de ouvir 
por uns dias aqueles dramalhões que a atormentavam. E rezava, para 
lavar as culpas. Tinha um pequeno altar com uma reprodução dimi-
nuta, mas eficaz, da Virgem de La Paloma. Lá rezava e pedia perdão. 
Sentia-se melhor porque suas preces sempre eram ouvidas. E então 
voltava a ouvir as novelas.

Felipe comprou um tabuleiro de ouija numa viagem que fez a 
Havana para desembaraçar da alfândega um lote de tecidos que che-
gara de Madri. E os dois se acostumaram a jogar com aquilo toda noi-
te. Depois de jantarem bem cedo, ouviam um programa de danzones 
no rádio. Só danzones, tocados no piano por um músico de Matanzas. 
Era bonito e tranquilizador. E então a ouija. Depois, dormir cedo.

Logo na primeira noite apareceram na ouija dois espíritos que 
se manifestavam e respondiam a todas as perguntas que eles faziam. 
Em pouco tempo entenderam que o espírito ligado a Lucía era um 
médico de Barcelona que havia morrido dois anos antes, num aci-
dente de automóvel: Xavier Puigmitjà. O outro tinha mais afinidade 
com Felipe, era um árabe que se apresentava como Quim Ar Rahib. 
Estava sempre montado num cavalo alazão, galopando pelo deserto. 
Puigmitjà era pacífico, paciente, nunca estava com pressa, e respon-
dia a tudo o que lhe perguntavam. Quim Ar Rahib, o exato contrá-
rio. Era um guerreiro inquieto, sempre apressado, que muitas vezes 
ignorava as perguntas ou simplesmente ficava calado e desaparecia 
sem se despedir.

Continuaram em contato com esses espíritos errantes pela vida 
afora, a ponto de considerá-los seus amigos. Na prática, eram os 
únicos amigos que tinham em Cuba. Diante de cada impasse, cada 
dúvida, recorriam à ouija na esperança de que Puigmitjà ou Quim 
viessem responder a suas perguntas. As respostas sempre eram claras, 
exatas e implacáveis. Felipe, meticuloso, administrador, preparou 
desde o começo uma caderneta em que toda noite anotava, minu-
ciosamente, os detalhes da sessão. As perguntas e as respostas. Com 
o passar dos anos, foram muitas as cadernetas e centenas de páginas.
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A única inquietação de Lucía era que queria ter um filho. Ela 
se sentia muito sozinha. Passava o dia todo dentro de casa, só cui-
dando das tarefas domésticas. Sempre que tocava no assunto, Felipe 
respondia:

— Ainda não é hora de ter filhos. Sai muito caro. Precisamos 
primeiro nos estabelecer. Tenha um pouco de paciência.

— Mas…
— Nada de mas. Tudo tem sua hora.
Felipe tinha um método infalível para evitar bebês: quando fazia 

amor com Lucía, sempre tirava o membro a tempo de ejacular na 
barriga dela. Fez isso desde a memorável terceira noite de lua de mel, 
quando finalmente consumaram o casamento graças ao azeite de oli-
va. Não ejaculou dentro dela uma única vez. Lucía achava que era a 
forma normal. Nunca entendeu por que não ficava grávida mesmo 
fazendo sexo duas ou três vezes por semana.

Eram muito comportados na cama. Nada de joguinhos. Sexo, 
só para a reprodução e nunca para o prazer. Como sempre haviam 
escutado na igreja. Felipe tomava a iniciativa. Alisava um pouco o 
corpo da mulher, sobretudo os peitos. Trocavam beijos. Tinha uma 
ereção. Faziam na posição papai-mamãe. Dois ou três minutos eram 
suficientes. Ejaculava na barriga da mulher, que precisava ir ao ba-
nheiro lavar-se, e na volta ele já estava dormindo placidamente. E 
ponto final. Lucía, é óbvio, nunca teve um orgasmo na vida. Nem 
uma única vez. Mas não sofria, porque não sabia nada, absoluta-
mente nada, sobre essas questões. E mais: desconhecia totalmente as 
palavras orgasmo, clitóris, lábios vaginais, ejaculação, glande, sexo oral 
etc. Não é bem que desconhecesse esse vocabulário básico do sexo. É 
que para ela nada disso existia. Era só uma obrigação do casamento. 
Mais nada. O homem tinha que se satisfazer o mais rápido possível. 
Isso é que era importante. A mulher devia abrir as pernas e deixar 
o homem penetrá-la até gozar soltando uns suspiros. E acabou-se. 
Uns dias antes do casamento, sua mãe, num excepcional arroubo de 
confraternização e intimidade, tinha lhe aconselhado:

— Filha, procure manter seu marido sempre satisfeito. Sexual-
mente, quero dizer, além de cuidar de tudo na casa. Mulher é para 
servir. Mais nada. Nunca deve se negar, a não ser nos dias… você 
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