
MILAN KUNDERA

A BRINCADEIRA

Tradução
Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca
Anna Lucia Moojen de Andrada



Copyright © 1967 by Milan Kundera
Todos os direitos reservados. Todas as adaptações da obra para cinema, 
teatro, televisão e rádio são estritamente proibidas.
Traduzido do tcheco por Marcel Aymonin. Versão definitiva,  
inteiramente revisada por Claude Courtot e pelo autor. 
Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, 
que entrou em vigor no Brasil em 2009. 

Título original
Zert

Título do original francês
La plaisanterie

Tradução dos poemas
Adalgisa Campos da Silva

Capa
Jeff Fisher

Preparação
Áurea Kanashiro

Revisão
Gabriela Morandini
Juliane Kaori

Atualização ortográfica
Verba Editorial

2012
Todos os direitos desta edição reservados à
EDIToRA SChwARCZ S.A.
Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32
04532-002 — São Paulo — SP
Telefone: (11) 3707-3500
Fax: (11) 3707-3501 
www.companhiadasletras.com.br
www.blogdacompanhia.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Kundera, Milan
A brincadeira / Milan Kundera ; tradução Teresa Bulhões  

Carvalho da Fonseca, Anna Lucia Moojen de Andrada. — 1a ed. —  
São Paulo : Companhia das Letras, 2012.

Título original: La plaisanterie
ISBN 978-85-359-2117-5

1. Romance tcheco i. Título.

12-05457                        cdd-891.863

Índice para catálogo sistemático:
1. Romances : Literatura tcheca  891.863  



SUMÁRIo

Primeira parte: Ludvik  7
Segunda parte: helena  21
Terceira parte: Ludvik  35
Quarta parte: Jaroslav  145
Quinta parte: Ludvik  189
Sexta parte: Kostka  241
Sétima parte: Ludvik — helena — Jaroslav  277

Sobre o autor  351



Primeira parte
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Assim, depois de muitos anos, via-me em casa outra vez. 
De pé na grande praça (que criança, depois garoto, depois 
rapaz, atravessara mil vezes), não sentia nenhuma emoção; ao 
contrário, achava que aquele espaço, cuja torre (semelhante a 
um cavaleiro medieval sob o seu elmo) domina os telhados, 
lembrava o amplo pátio de exercícios de uma caserna, e que 
o passado militar desta cidade da Morávia, outrora baluarte 
contra os ataques dos magiares e dos turcos, havia imprimido 
em sua face a marca de uma feiura irrevogável. 

Por muitos anos, nada me atraíra para minha cidade natal; 
dizia comigo mesmo que ela se tornara indiferente para mim, 
e isso me parecia natural: já fazia quinze anos que morava lon-
ge, aqui tinha apenas alguns conhecidos, amigos até (que, 
aliás, preferia evitar), minha mãe estava enterrada numa sepul-
tura estranha de que eu não cuidava. Mas eu me enganava: 
aquilo que chamava indiferença era na verdade rancor; as ra-
zões disso me escapavam, pois tinham me acontecido coisas 
boas e ruins nesta cidade como em todas as outras, e em todo 
caso havia esse rancor; tomei consciência disso por ocasião de 
minha viagem: a tarefa que me trazia aqui, pensando bem, 
poderia ter sido cumprida da mesma forma em Praga, mas de 
repente tinha sido irresistivelmente atraído pela oportunidade 
oferecida de executá-la na minha cidade natal justamente por-
que se tratava de uma tarefa cínica e terra a terra, que, com 
ironia, me isentava da suspeita de voltar aqui sob o efeito de 
um enternecimento piegas em relação ao tempo perdido. 

Uma vez mais percorri com um olhar malicioso a praça 
pouco atraente, antes de lhe dar as costas para entrar na rua 
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do hotel em que tinha reservado um quarto para passar a 
noite. o porteiro me entregou uma chave com uma pera de 
madeira dizendo: “Segundo andar”. o quarto não era muito 
convidativo: uma cama encostada na parede; no meio, uma 
pequena mesa com uma única cadeira; ao lado da cama, 
uma pretensiosa mesa de toalete de mogno com um espe-
lho; perto da porta, uma pia descascada, absolutamente mi-
núscula. Coloquei a pasta em cima da mesa e abri a janela: 
dava para um pátio e algumas casas que mostravam ao hotel 
suas costas nuas e sujas. Fechei a janela, baixei as cortinas e 
me aproximei da pia, que tinha duas torneiras, uma marca-
da de azul, outra de vermelho; experimentei-as — a água 
escorria igualmente fria de ambas. Examinei a mesa, que a 
rigor serviria a seu propósito, acomodaria muito bem uma 
garrafa e copos; infelizmente, apenas uma pessoa poderia 
usá-la, já que não havia uma segunda cadeira no quarto. 
Tendo empurrado a mesa em direção à cama, tentei me sen-
tar nesta, só que ela era muito baixa e a mesa, muito alta; 
além disso, afundou tanto embaixo de mim que, ficou logo 
claro, ela mal serviria de assento e preencheria de maneira 
duvidosa sua função de cama. Apoiei-me nas mãos fechadas; 
em seguida me estendi, levantando com precaução os pés 
calçados, a fim de não sujar a coberta e o lençol. o colchão 
cedeu sob o meu peso e eu fiquei estendido como numa 
rede ou num túmulo estreito: não era possível imaginar al-
guém dividindo essa cama comigo. 

Sentei-me na cadeira, o olhar perdido em direção às cor-
tinas, cuja transparência deixava passar a claridade, e fiquei 
pensando. Nesse momento, ouvi passos e vozes no corredor; 
duas pessoas conversavam, um homem e uma mulher, e cada 
uma de suas palavras era inteligível: falavam de um tal Petr 
que tinha fugido de casa e de uma tia Klara que era idiota e 
estragava o menino; depois veio o som de uma chave virando 
na fechadura, uma porta se abriu e as vozes continuaram no 
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quarto ao lado; ouvi os suspiros da mulher (é, mesmo os sus-
piros chegavam até mim!) e a decisão do homem de dizer, de 
uma vez por todas, umas verdades a Klara. 

Levantei-me, minha decisão estava tomada; lavei mais 
uma vez as mãos na pia, enxuguei-as com a toalha e deixei o 
hotel sem saber direito aonde iria. Sabia apenas que, se não 
quisesse comprometer o sucesso de toda a minha viagem 
(viagem consideravelmente longa e cansativa) apenas por 
causa dos defeitos de um quarto de hotel, devia, ainda que 
não tivesse a menor vontade, fazer um apelo discreto a algum 
amigo daqui. Passei rapidamente em revista todos os rostos 
do meu tempo de mocidade, para logo em seguida afastá-los, 
porque o caráter confidencial do favor a ser pedido iria me 
impor a obrigação de criar uma laboriosa ponte sobre os 
muitos anos em que não os tinha visto — e isso me desagra-
dava. Depois me lembrei de que aqui vivia sem dúvida um 
homem para quem, aqui mesmo, em outros tempos, eu ar-
ranjara um emprego e que ficaria muito feliz, se eu o conhe-
cia bem, em ter a oportunidade de me fazer, por sua vez, um 
favor. Era um ser estranho, ao mesmo tempo de um moralis-
mo severo e curiosamente inquieto e instável, do qual, se-
gundo eu soubera, a mulher se divorciara havia muitos anos 
pela simples razão de que ele vivia em qualquer lugar, desde 
que não fosse com ela e com o filho deles. Tremia agora com 
a ideia de que ele pudesse ter se casado de novo, circunstância 
que iria complicar o atendimento de meu pedido, e apressei 
o passo em direção ao hospital.

Esse hospital é um conjunto de prédios e pavilhões espa-
lhados numa vasta área de jardins; entrei na pequena guarita 
vizinha ao portão e pedi ao porteiro, sentado atrás de uma 
mesa, que me pusesse em contato com a virologia; ele em-
purrou o aparelho para a beirada da mesa do meu lado e 
disse: “Zero dois!”. Disquei então zero dois para saber que o 
dr. Kostka tinha deixado a sala havia alguns segundos e devia 
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estar chegando à saída. Sentei-me num banco perto da gran-
de porta para ter certeza de que não ia deixá-lo escapar, olhei 
distraidamente para os homens que vagavam por ali com 
suas roupas de hospital de listras azuis e brancas e então o vi: 
ele vinha, sonhador, grande, magro, simpático na sua falta 
de elegância; sim, era ele mesmo. Levantei do banco e fui 
direto ao seu encontro, como se quisesse esbarrar nele; lan-
çou-me um olhar aborrecido, mas logo me reconheceu e 
abriu os braços. Tive a impressão de que sua surpresa era 
quase feliz e a espontaneidade de sua acolhida me agradou. 

Expliquei-lhe que tinha chegado havia menos de uma 
hora para um trabalho sem importância que me prenderia ali 
mais ou menos dois dias, e ele manifestou de imediato um 
espanto alegre por ter sido para ele minha primeira visita. 
De repente, pareceu-me desagradável não tê-lo encontrado 
desinteressadamente, só para encontrá-lo, e a pergunta que 
fiz (perguntei-lhe jovialmente se ele já se casara de novo) 
pareceu refletir uma atenção sincera, apesar de proceder, no 
fundo, de um cálculo vil. Ele me disse (para minha satisfa-
ção) que continuava sozinho. Comentei que tínhamos mui-
tas coisas para conversar. Ele concordou e lamentou dispor, 
infelizmente, apenas de pouco mais de uma hora, visto que 
deveria voltar para o hospital e, à noite, tomar um ônibus 
para sair da cidade. “Você não mora aqui?”, perguntei, assus-
tado. Ele me garantiu que morava, sim, num conjugado de 
um prédio novo, mas que “é difícil viver sozinho”. Fiquei 
sabendo que Kostka tinha numa outra cidade, a vinte quilô-
metros, uma noiva, professora primária, que dispunha de 
um sala e quarto. “Você pretende se instalar na casa dela 
mais tarde?”, perguntei. Ele respondeu que não seria fácil 
achar em outro lugar trabalho tão interessante quanto o que 
eu lhe arranjara e que por outro lado sua noiva teria dificul-
dade em conseguir uma colocação aqui. Comecei a insultar 
(com prazer) a morosidade da burocracia, incapaz de facilitar 
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as coisas para que um homem e uma mulher pudessem viver 
juntos. “Acalme-se, Ludvik”, disse-me ele com uma indul-
gência serena, “afinal de contas não é tão insuportável as-
sim! É claro que a viagem me custa dinheiro e tempo, mas 
minha solidão continua intacta e eu sou livre.” “Por que é 
que você tem tamanha necessidade de liberdade?”, perguntei. 
“E você?”, disse ele. “Eu corro atrás das mulheres”, respondi. 
“Não é para as mulheres, é para mim que preciso de liberda-
de”, ele disse, e acrescentou: “Escute, venha um instante até 
minha casa, antes de eu ir embora”. Era tudo o que eu queria. 

Saindo da área do hospital, chegamos logo a um grupo de 
prédios novos que se elevavam sem harmonia, um ao lado do 
outro, num terreno poeirento, não aplainado (sem gramado, 
sem pavimentação, sem calçada), e que formavam um triste 
cenário no limite dos campos, vastos e planos, que se esten-
diam até o horizonte. Atravessamos uma porta, subimos uma 
escada muito estreita (o elevador não funcionava) e paramos 
no terceiro andar, onde reconheci o nome de Kostka no car-
tão de visita. Quando, depois de atravessar a entrada, entra-
mos no cômodo, fiquei mais do que satisfeito: um largo e 
confortável divã ocupava um canto; além do divã, havia uma 
pequena mesa, uma poltrona, uma grande estante, um toca-
-discos e um rádio. 

Elogiei o quarto de Kostka e lhe perguntei como era o 
banheiro. “Sem luxo”, disse ele, contente com o interesse que 
eu revelava, e me levou até a entrada de onde se abria a porta 
do banheiro, pequeno mas muito agradável, com banheira, 
ducha e pia. “Vendo este magnífico apartamento, ocorre-me 
uma ideia”, disse eu. “o que é que você vai fazer amanhã à 
tarde e amanhã à noite?” “Puxa”, desculpou-se ele, encabula-
do, “amanhã tenho um longo dia de trabalho, só vou estar de 
volta lá pelas sete horas. À noite você não vai estar livre?” “Po-
de ser que eu tenha a noite livre”, respondi, “mas antes você 
não poderia me emprestar seu apartamento durante a tarde?” 
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Minha pergunta o espantou, mas na mesma hora (como 
se temesse que eu o julgasse pouco solícito) ele me disse: 
“Claro, é seu”. E continuou, empenhando-se em mostrar que 
não estava procurando saber o motivo do meu pedido: “Se 
você está com dificuldade de encontrar um lugar onde ficar, 
já pode ficar aqui hoje mesmo, pois só vou voltar amanhã de 
manhã. Nem isso, aliás, porque vou diretamente para o hos-
pital”. “Não, não é preciso. Estou no hotel. o problema é que 
o meu quarto é muito pouco acolhedor, e amanhã à tarde vou 
precisar de um ambiente agradável. Claro que não é para fi-
car sozinho.” “Claro”, disse Kostka, baixando um pouco a 
cabeça, “eu imagino.” Depois de um instante, disse: “Estou 
contente de poder fazer algo de bom por você”. E acrescentou 
ainda: “Suponho, evidentemente, que seja realmente uma 
coisa boa”. 

Depois disso sentamos à pequena mesa (Kostka tinha 
feito café) e conversamos um pouco (sentado no divã, cons-
tatei com prazer sua firmeza, ele não afundava nem rangia). 
Em seguida Kostka anunciou que tinha que voltar para o 
hospital; por isso, apressou-se em me iniciar em alguns se-
gredos domésticos: é preciso apertar bastante a torneira da 
banheira para fechá-la, a água quente sai, ao contrário do 
que em geral acontece, da torneira marcada com a letra F, a 
tomada para o fio do toca-discos está escondida embaixo do 
divã e no armário pequeno há uma garrafa de vodca quase 
cheia. Em seguida, deu-me um chaveiro com duas chaves e 
me mostrou a da porta do prédio e a do apartamento. Como 
já dormi em muitas camas no decorrer da minha vida, desen-
volvi um culto especial pelas chaves, e, portanto, guardei 
essas no bolso com uma alegria silenciosa. 

Ao sair, Kostka fez votos de que seu apartamento me 
proporcionasse “realmente alguma coisa de bom”. “É”, disse 
eu, “ele vai me permitir efetuar uma bela destruição.” “Você 
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acha que as destruições podem ser belas?”, disse Kostka, e eu 
sorri intimamente porque, nessa pergunta (proferida com 
delicadeza mas concebida com combatividade), eu o reconhe-
ci exatamente como ele era (simpático e cômico ao mesmo 
tempo) na época do nosso primeiro encontro, quinze anos 
antes. Retruquei: “Sei que você é um operário pacífico da 
eterna obra divina e que ouvir falar em destruição lhe desa-
grada, mas o que posso fazer? Eu pessoalmente não sou 
aprendiz de pedreiro de Deus. Além do mais, se os aprendi-
zes de pedreiro de Deus construíssem aqui embaixo edifícios 
com paredes de verdade, haveria poucas chances de que nos-
sas destruições pudessem abalá-las. ora, parece-me que em 
vez de paredes o que vejo em todo lugar são apenas cenários. 
E a destruição de cenários é uma coisa inteiramente justa”. 

Nós nos encontrávamos no mesmo ponto em que nos 
tínhamos separado da última vez (talvez nove anos antes); 
nossa divergência se revestia agora de um caráter metafórico, 
porque nós a conhecíamos bem a fundo e não sentíamos ne-
cessidade de voltar atrás; tínhamos apenas necessidade de nos 
repetir que não havíamos mudado, que continuávamos os 
dois igualmente diferentes um do outro (a esse respeito, devo 
dizer que gostava dessa diferença em Kostka e que por isso 
tinha prazer em discutir com ele, porque assim sempre po-
dia, de passagem, verificar quem de fato eu era e o que pen-
sava). Portanto, a fim de eliminar qualquer dúvida que eu 
tivesse a seu respeito, ele me respondeu: “o que você acaba 
de dizer soa bem. Mas me diga: cético como é, de onde tira 
segurança para diferenciar o cenário da parede? Nunca lhe 
aconteceu duvidar de que as ilusões das quais zomba sejam de 
fato apenas ilusões? E se você estivesse enganado? E se fos-
sem valores, e você, um destruidor de valores?”. E disse em 
seguida: “Um valor degradado e uma ilusão desmascarada 
têm ambos o mesmo corpo deplorável, eles se parecem, e 
nada mais fácil do que confundi-los”. 
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Enquanto acompanhava Kostka de volta ao hospital do 
outro lado da cidade, eu brincava com as chaves no fundo do 
bolso e me sentia bem ao lado do velho amigo que era capaz 
de tentar me convencer de sua verdade não importava quan-
do nem onde, mesmo naquele momento em que atravessáva-
mos o terreno esburacado dos quarteirões novos. Kostka 
sabia, é evidente, que teríamos para nós toda a noite do dia 
seguinte, por isso deixou logo de lado a filosofia e passou aos 
assuntos banais, certificando-se mais uma vez de que eu o 
esperaria amanhã na sua casa, quando voltasse às sete horas 
(ele não tinha outro molho de chaves), e me perguntando se 
eu realmente não precisava de mais nada. Apalpei o rosto e 
lhe disse que precisava passar num barbeiro, visto que estava 
com uma barba indesejável. “Bem na hora”, disse Kostka, 
“vou lhe arranjar um barbeiro especial!” 

Não recusei a gentileza de Kostka e me deixei levar para 
um pequeno salão em que diante de três espelhos estavam 
plantadas três grandes cadeiras giratórias, duas delas ocupa-
das por homens que tinham a cabeça inclinada e o rosto 
coberto de espuma. Duas mulheres de uniforme branco se 
debruçavam sobre eles. Kostka se aproximou de uma delas e 
lhe segredou alguma coisa; a moça enxugou a navalha com 
uma toalha e gritou para o fundo da loja: uma moça de uni-
forme branco saiu para atender o senhor abandonado numa 
cadeira, enquanto a mulher com quem Kostka falara dirigia-
-me uma leve inclinação de cabeça e me convidava com a 
mão a sentar na cadeira vazia. Kostka e eu nos despedimos 
com um aperto de mão e eu me instalei, descansando a ca-
beça na pequena almofada que servia de apoio; e, como fazia 
muitos anos não gostava de olhar meu rosto, evitei o espelho 
colocado diante de mim, levantei os olhos e os deixei vagar 
entre as manchas do teto caiado. 

Mantive os olhos no teto mesmo depois de ter sentido no 
pescoço os dedos da cabeleireira que enfiavam sob o colari-
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nho da minha camisa a ponta de um pano branco. Depois ela 
deu um passo para trás, e ouvi só o vaivém da lâmina no 
couro de afiar e fiquei paralisado, numa espécie de imobili-
dade tranquila, repleta de uma feliz indiferença. Pouco de-
pois, senti no rosto os dedos úmidos me aplicando untuosa-
mente o creme na pele e me dei conta desse fato singular e 
incongruente: uma desconhecida, alguém que não é nada 
para mim e para quem eu também nada sou, acaricia-me com 
suavidade. Depois, com um pincel a cabeleireira começou a 
espalhar o sabão e me pareceu que talvez eu não estivesse 
nem mesmo sentado, mas simplesmente flutuando no espaço 
branco semeado de manchas. Então imaginei (porque mes-
mo nos momentos de repouso as ideias não param seus jogos) 
que eu era uma vítima sem defesa, totalmente entregue à 
mulher que tinha afiado a navalha. E como meu corpo se 
dissolvia no espaço e eu sentia apenas o rosto tocado pelos 
dedos, imaginei sem dificuldade que aquelas mãos suaves se-
guravam (faziam girar, acariciavam) minha cabeça como se 
não a associassem de modo nenhum a um corpo, mas a con-
siderassem apenas em si mesma, de tal maneira que nada res-
tava à lâmina afiada que esperava na prateleira vizinha senão 
arrematar aquela bela autonomia da minha cabeça. 

Depois as carícias cessaram e eu ouvi a cabeleireira se 
afastar, dessa vez para apanhar de fato a navalha, e pensei 
nesse momento (pois os pensamentos continuavam seus jo-
gos) que era preciso ver que rosto tinha na verdade a dona (a 
manipuladora) da minha cabeça, minha terna assassina. Des-
colei os olhos do teto e olhei para o espelho. Fiquei estupe-
fato: o jogo com o qual eu me divertia adquiriu de súbito 
contornos estranhamente reais; parecia-me que eu conhecia 
aquela mulher que se debruçava sobre mim no espelho. 

Com uma das mãos ela segurava o lóbulo da minha ore-
lha, com a outra raspava meticulosamente do meu rosto a 
espuma do creme de barbear; eu a observava, e sua identida-
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de, percebida com espanto um minuto antes, desfazia-se len-
tamente e desaparecia. Depois ela se curvou sobre a pia, com 
dois dedos fez cair da navalha um amontoado de espuma, 
endireitou-se e girou um pouco a cadeira; nossos olhares en-
tão se cruzaram um segundo e mais uma vez me pareceu que 
era ela! Decerto o rosto estava um pouco diferente, como se 
fosse o de sua irmã mais velha, sombrio, cansado, meio en-
covado; mas fazia quinze anos que a vira pela última vez! 
Durante esse período, o tempo havia impresso uma máscara 
enganadora sobre seus traços autênticos; felizmente, porém, 
essa máscara tinha dois orifícios pelos quais mais uma vez 
seus olhos podiam me olhar, reais e verdadeiros, tais como 
eu os conhecera. 

Mas depois surgiu um novo obstáculo no caminho: um 
outro cliente entrou no salão, sentou-se numa cadeira atrás 
de mim para esperar sua vez e logo começou a falar com a 
minha cabeleireira; discorria sobre o esplêndido verão e so-
bre a piscina em construção nos arredores da cidade; a cabe-
leireira respondia (eu registrava sua voz mais do que suas 
palavras, por sinal insignificantes), e constatei que não reco-
nhecia aquela voz; o tom era desenvolto, desprovido de an-
siedade, quase vulgar, era uma voz completamente estranha. 

Agora ela me lavava o rosto apertando-o com a palma 
das mãos, e eu (apesar da voz) tornava a acreditar que era ela 
mesma, que eu sentia outra vez, depois de quinze anos, o 
contato de suas mãos em meu rosto, que ela me acariciava 
de novo, acariciava-me longamente, com ternura (eu esque-
cia por completo que não eram carícias, mas abluções); sua 
voz estranha, no entanto, não parava de responder banali-
dades à tagarelice crescente do sujeito, mas eu me recusava 
a acreditar na voz, preferia acreditar nas mãos; pelas mãos 
eu me obstinava em reconhecê-la; pela doçura de seu toque 
esforçava-me por descobrir se era ela e se tinha me reco-
nhecido. 
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Depois ela pegou uma toalha e secou meu rosto. o taga-
rela começou a rir ruidosamente de uma piada que acabara 
de contar e notei que minha cabeleireira não riu, que sem 
dúvida, portanto, não prestava grande atenção ao que o sujei-
to dizia. Isso me perturbou porque via no fato a prova de que 
ela me reconhecera e que sentia uma agitação contida. Resol-
vi lhe falar assim que levantasse da cadeira. Ela me livrou da 
toalha que envolvia meu pescoço. Levantei-me. Tirei uma 
nota de cinco coroas do bolso de dentro do paletó. Esperava 
um novo encontro de nossos olhares para poder lhe dirigir a 
palavra chamando-a pelo nome (o sujeito continuava tagare-
lando), mas ela virou a cabeça com indiferença; pegou o di-
nheiro com um gesto tão curto e impessoal que fiquei de 
repente me sentindo um louco que acredita em suas próprias 
miragens e não tive coragem de lhe dizer uma só palavra. 

Curiosamente insatisfeito, saí do salão; tudo o que sabia 
é que não sabia nada e que era uma enorme grosseria ter dú-
vida sobre a identidade de um rosto que outrora fora tão 
amado. 

Naturalmente, não seria difícil saber a verdade. Dirigi-
-me às pressas ao hotel (no caminho percebi do outro lado da 
calçada o rosto de um amigo de infância, Jaroslav, maestro de 
um conjunto com címbalo, mas, como se fugisse da música 
lancinante e alta demais, desviei o olhar rapidamente) e de lá 
telefonei para Kostka, que ainda estava no hospital. 

“Diga-me, aquela cabeleireira que você me indicou, o no-
me dela é Lucie Sebetkova?” 

“hoje ela tem outro nome, mas é ela mesma. Como é que 
você a conhece?”, perguntou Kostka. 

“Foi há muito tempo”, respondi, e, sem nem mesmo pen-
sar em jantar, deixei o hotel (a noite já caía) para voltar a 
perambular pelas ruas.




