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1.

A esteira de bagagens no 2 do aeroporto de Porto Alegre 
gira há mais de quinze minutos. Os ruídos cavos do seu meca-
nismo são como o estertor de um monstro subterrâneo. 

Julius já recolheu o estojo com o violoncelo e sua primeira 
mala. Falta a outra, a mais importante. As pessoas pegam suas 
bagagens e se dispersam. Dentro em pouco a sala estará deserta. 

Ele traz nas narinas o cheiro quente e doce do combustível 
de avião. Apesar do bom tempo em rota desde que partiram de 
São Paulo, a turbulência acompanhou-os a partir de Curitiba. 
O repugnante sanduíche a bordo e o pouso com forte vento 
cruzado, que quase levou o 737-800 para fora da pista, acabaram 
por arrasar seu estômago. 

Além da persistente náusea, ele tem sono. Não gosta desse 
estado próximo da embriaguez. Precisando chegar cedo em 
Porto Alegre para a longa viagem rodoviária que agora o espera, 
acordou de madrugada para apanhar o primeiro voo possível 
em Guarulhos. Para ele, a parte aérea da viagem termina aqui. A 
rota deste avião, entretanto, tem o destino final em Santiago do 
Chile, com escalas em Montevidéu e Buenos Aires. Tal itinerário, 
apenas uma conveniência de mercado, desempenhará, todavia, 
uma fundamental importância nos próximos dias de Julius.

Mas, enfim, agora está em terra firme e as pernas, estáveis. 
Isso já é um pequeno prazer. Abre o sobretudo e leva a mão 
sobre o bolso externo do blazer, apalpando-o, à procura do 
celular. Ficou de mandar uma mensagem para Sílvia quando 
chegasse. Mas chegasse onde? A Porto Alegre ou à Fronteira, 
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lá na estância? Decide enviar da estância, depois da viagem de 
carro, sempre sujeita a percalços na estrada. Além disso, Sílvia 
deve ter acompanhado o voo por algum aplicativo e, assim, já 
verificou o pouso no horário em Porto Alegre. Agora ela deve 
estar na garagem do edifício, pegando o carro para ir ao escritório 
de assessoria jurídica em que trabalha e onde atuam treze advo-
gados vistosos, num décimo segundo andar da Avenida Paulista, 
a que ela chama, com leve ironia, de minha prisão de mármore. 
Ao chegar ao escritório ainda deserto, irá para sua sala exclusiva 
de contadora-chefe, com ar-condicionado e uma reprodução já 
desbotada de A grande onda, de Hokusai, e ainda gravuras de ar-
tistas brasileiros, um lustre belga com design contemporâneo que 
ela detesta, e, sob os pés, um Tabriz floreado que ocupa quase todo 
o piso. Instalada em sua mesa, antes de começar o dia, ela adora 
contemplar o tapete, que transmite boas influências do Oriente. 
A sala já foi redecorada várias vezes, seguindo as mudanças do 
gosto geral. Tratando com números, alternando-os com telefo-
nemas, ela trabalha nessa sala, nine to five, há quase vinte anos. 
“Situação curiosa”, ela diz, com um ar meio irônico, ou quando 
está um pouco bêbada, “ser chefe de apenas duas estagiárias. Mas 
ter uma placa na porta que diz ‘Contadora-Chefe’ impressiona 
os clientes e avisa que eles não escapam sem pagar os honorários.” 

Ao pensar nisso, ele se surpreende por uma repentina pre-
sença de Sílvia, próxima de uma nostalgia difusa, por seus ditos 
e o modo como ela os profere, e ainda por tudo que a define, 
como esse emprego na prisão de mármore, o gosto pelo tapete 
Tabriz, o modo distraído como dirige o carro e a solenidade 
com que aperta o botão do elevador. Tudo é tão forte que ele 
precisa sofrear uma perturbadora onda interna, pois aquilo que 
o prende a Sílvia não é apenas o costume, seja esse o nome, mas 
uma elaboração caprichosa de ambos no decorrer dos anos que 
nenhum dos dois conhece por inteiro, mas sabe ser maior do 
que eles, e talvez imerecida. 
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Ele torna a observar a esteira, na esperança de que logo 
desembaracem sua outra mala para que consiga seguir viagem, a 
propósito, a mais longa que já terá feito por via terrestre na idade 
adulta. Como menino fez, sim, mas dela ficou uma imagem por 
frações desarticuladas, o grande pampa correndo nas janelas da 
Rural Willys de três marchas do pai, no rumo de Porto Alegre, 
vindos da Fronteira, a mãe se fingindo em prantos, mais algumas 
paradas para Julius vomitar – sempre o estômago! –, fazer xixi, 
tudo isso com o barulho infernal do motor de seis cilindros 
misturado ao cheiro de banana, maçã verde, graxa e da naftalina 
que vinha das malas. Afora a música, ele pode esquecer de muita 
coisa, menos os cheiros, os verdadeiros marcadores dos capítulos 
mais importantes da sua desarticulada biografia. 

Nos grandes monitores das TVs da sala de desembarque, 
todas com a mesma imagem da CNN, aparece Barack Obama 
apertando a mão de Angela Merkel e, na barra inferior da tela: 
Speaker of Chechen parliament blames Obama and Merkel for 
today’s attack. Ele tem um sobressalto: não esqueceu as cordas 
extras do violoncelo? Não por dispendiosas e raras, mas pela 
absoluta impossibilidade de as encontrar no lugar remoto para 
onde vai. Mesmo em São Paulo é muito complicado consegui-las. 
Precisa se acalmar: traz à memória o dia anterior, à tarde, quando 
arrumava a bagagem. Ah, sim. As cordas Thomastik para violon-
celo, tão germânicas como Angela Merkel, que agora fala num 
microfone mais alto que sua estatura, ele as colocou na repartição 
superior do estojo; enxerga a si mesmo, num replay, ajoelhado 
na sala de estudo do apartamento afastando o gato, Bemol, que 
quer entrar no estojo, ele enxerga a si mesmo, sim, colocando-as 
na repartição de veludo, oito envelopes, junto a uma peça nova 
de breu Andrea para o arco. Pode ver seus dedos abrindo a lin-
gueta da repartição e depositando ali as cordas. Oito envelopes, 
portanto um par de cordas para cada uma das quatro que estão 
no seu Baldantoni, as quais, agora, podem arrebentar à vontade. 
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Sente um alívio fugaz, agora substituído por uma apreen-
são, de início tênue, mas logo perturbadora, que viajou com ele 
e apenas aguardava sua vez para inquietá-lo. Acompanhando o 
giro das bagagens e o movimento dos últimos passageiros, uma 
cena rotineira que ignora seu desassossego, busca focar-se no 
pressentimento que insiste em macular o instante da chegada. 
Ele já sabe do que se trata: distantes, na remota estância, esperam 
por ele duas realidades em conflito. Uma é cheia de prazer, apenas 
prazer, à qual dedica uma expectativa alvoroçada, infantil: é a 
solidão no silêncio do campo, sem interrupções, para estudar o 
primeiro movimento do concerto para violoncelo e orquestra de 
Antonín , a fim de executá-lo com a Orquestra Municipal 
de São Paulo e, com isso, honrar um pacto – a que ele às vezes 
chama de promessa – que o atormenta em intervalos irregulares 
há trinta anos. Para isso veio, para estudar com calma e, daqui a 
três meses, se apresentar com a melhor qualidade de que é capaz. 
Mesmo um músico experiente precisa se concentrar, em espe-
cial os chamados de fila, como ele, quando decidem se elevar a 
solistas, nem que seja para apenas o primeiro movimento de um 
concerto. Assim, estudar será um dever, mas, ao mesmo tempo, 
uma grande aventura musical. Há pouco experimentou um 
prazer singular em meio ao enjoo e ao amortecimento quando 
dedilhou, com a mão esquerda apoiada sobre o tampo da mala, 
a vigorosa frase da primeira entrada do violoncelo.

 A outra realidade que o aguarda é uma pessoa, da qual ele 
sabe da vida por uma sucessão de fotografias e informações errá-
ticas, e que adivinha curiosa, perscrutadora, jamais indiferente. É 
Agripina Antônia, chamada de Antônia, a meia-irmã. Com sua 
agência de viagens em Pelotas, a pouco menos de duzentos qui-
lômetros, ela pode aparecer na estância. Meios-irmãos, ainda mais 
sendo o resultado de paterno adultério – na fórmula dos tribunais 
que ele pouco entende, mas com a qual os advogados tiveram de 
lidar nos imbróglios processuais –, pairam numa região de afeto 
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variável, que precisa ser cultivado para existir. Pois se irmãos-
-irmãos têm assegurados os alicerces desse afeto, já a atenção mútua 
que se devem os meios-irmãos exige cuidado em dobro a quem 
se acha em débito com a nobreza de seus próprios sentimentos. 

Como ele fará se Antônia aparecer de fato, e não lhe 
for apresentada? Por decisão dele – que também decretou um 
férreo interdito familiar ao assunto – nunca se falaram, nem se 
telefonaram, nem se corresponderam, e ele não poderá parodiar 
Henry Stanley ao encontrar o doutor Livingstone em plena selva 
africana e dizer: “Bom dia, você é Antônia, eu acho.” Bem: até 
chegar à Fronteira, terá muito tempo para refletir sobre essa hi-
pótese. A viagem de carro levará seis horas, no mínimo. Absorto 
por essa vaga esperança, ele transita para a paz daqueles que dão 
por encaminhado um dilema, logrando, portanto, dedicar-se 
a outros assuntos. Nada irá prejudicar seu estudo, para o qual 
estabeleceu um horário que o ocupará desde o amanhecer até a 
noite, com pausas para descanso em que poderá, por exemplo, 
passear a cavalo ou assistir ao pôr do sol no pampa, uma das 
imagens românticas de que gosta. 

Nas TVs do aeroporto agora aparece o rosto hirto e o 
olhar duro de Putin fixando o nada, a boca apertada num ricto 
nervoso, e na barra inferior lê-se: Putin removes threat of military 
intervention after ceasefire. “Até onde vai isso?”, Julius pensa, 
numa atenção superficial aos monitores, que agora transmitem, 
de maneira confusa, imagens de baixa resolução, decerto da 
guerra anterior, de uns vinte milicianos com metralhadoras se-
miautomáticas, pistolas e bazucas, os quais ocupam um pavilhão 
de esportes destruído por bombas e tomam posição nas janelas, 
abrindo fogo cerrado contra dois carros de combate que levam 
soldados no capô e dando risadas, como se aquilo tudo fosse um 
videogame. De repente, um soldado do primeiro carro tomba 
para a frente, atingido por um tiro que vem do pavilhão de es-
portes, ao mesmo tempo em que o outro carro recebe na lateral 
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um possante disparo de bazuca, colide com a traseira do primeiro 
carro, ambos se desgovernam, caem numa vala e logo são cercados 
por vários dos milicianos, que entram em luta corporal com os 
soldados enquanto outros fazem fogo para dentro das carlingas. 
A cena corta para um helicóptero que se projeta em direção ao 
solo, explodindo em meio a um pavoroso cogumelo de chamas. 

Julius é despertado pela abrupta suspensão do ruído da 
esteira. Ele olha para lá e sente um arrepio no cimo da cabeça: 
a esteira está parada e vazia. 

Preparou-se para tudo, para a perda do voo, cancelamento, 
atraso, desvio para aeroporto alternativo, até para um desastre 
com o avião. Menos para isso. Custa a entender, não a ausência 
da mala, mas seu próprio estado, que deriva para as soluções mais 
delirantes como saltar para a esteira e ir com ela até o exterior 
do terminal para pegar a mala, talvez caída na pista. A outra, a 
inútil, com as roupas de inverno e um livro – presente de últi-
ma hora de Sílvia para ele ler na estância –, essa já está com ele, 
junto ao estojo do violoncelo e a maleta de cabine que contém 
a antiga partitura do concerto para violoncelo de  e a 
estante dobrável de metal. 

Ele se imagina observado por alguém atrás das divisórias 
envidraçadas, e a figura que faz de si mesmo é lastimável: um 
senhor de meia-idade, alto, magro e curvado, de óculos amarelos, 
voltado para a esteira vazia, sem acreditar que aquilo possa estar 
acontecendo. Lembra-se de uma bobagem; essas bobagens lhe 
ocorrem nos momentos mais inoportunos. Um colega da or-
questra costuma dizer, quando estão em salas de desembarque: 
Já repararam como sempre há alguém que é o dono da primeira 
mala que aparece na esteira? Mas isso já aconteceu com vocês? Já 
aconteceu com alguém que vocês conheçam? Apesar de o colega 
repetir isso a cada vez, o nonsense da situação faz todo mundo rir. 
Agora, neste preciso instante, Julius se consideraria afortunado 
em ser o último a pegar a última bagagem. 
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Precisava que Sílvia estivesse aqui. Com seu estilo im-
placável, ela já teria descoberto a mala, escondida em qualquer 
recanto do avião ou do aeroporto. 

Ele lamenta sua atitude de não aceitar a sugestão dela, 
de jamais colocar o mais importante em bagagem despachada, 
a que vai no porão da aeronave junto, pensa ele, às gaiolas dos 
cães dopados e, quem sabe, de algum esquife. Mas o que poderia 
fazer? Impossível levar tudo aquilo a bordo. 

Passado o tempo de espera que deu à sorte, e já se sentindo 
vítima de uma perseguição mitológica, vai à placa de aço escovado 
com os dizeres complaints/reclamações. A atendente lê um folheto 
ilustrado, à espera de algum retardatário. Ele é o retardatário. 

Com a desolação já transformada no mau humor genérico 
com que enfrentamos as burocracias, ele pede o formulário e 
registra o desaparecimento de uma mala Rimowa com muito 
uso, tamanho grande, rígida, de alumínio canelado, com qua-
tro rodas, contendo cinco ou seis livros usados, uma partitura 
musical nova, uma câmera fotográfica Nikon usada – não sabe 
o modelo –, um MacBook, um monitor LED Samsung de 27 
polegadas, DVDs e CDs, e duas caixas de som, tudo isso com 
algum uso. A atendente quer ajudar, um pouco divertida com 
este rol de coisas que mais parecem um misto de escritório e 
estúdio itinerante, e ele responde, com uma impaciência que 
beira o rancor, que sua mala não, não tem qualquer identificação 
externa ou interna, apenas o adesivo Fragile. 

– Assim fica difícil, senhor. – A atendente retoma seu 
tom profissional e examina a mala que ele tem ao lado: – Nessa, 
por exemplo, o senhor pôs uma etiqueta de identificação. Pôs 
etiqueta também nesse estojo de contrabaixo. O senhor tem aí 
o talão de despacho da bagagem? O senhor sabe que a rota do 
seu voo tem mais dois aeroportos, antes de Santiago do Chile? 
Achar a mala em curto tempo vai ser difícil, senhor. 
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Mais difícil ainda, ele conclui para si mesmo ao entregar 
o talão, que a devolvam numa estância ao fim de uma estrada 
de terra a qual começa na rodovia que leva à linha divisória 
internacional. Ele deixa registradas e explica à atendente todas 
as indicações de como chegar lá – e a estrada de terra termina 
numa porteira, e lá começa a estância –, bem como o nome da 
cidade mais próxima e o número do seu celular. A funcioná-
ria faz uma cara de quem não acredita que um cliente espere 
receber a bagagem a centenas de quilômetros do aeroporto e 
no meio do campo, mas lhe entrega um cartão com o telefone, 
caso ele queira informações. Julius observa que ela dirige um 
olhar rápido e intrigado para o estojo do violoncelo. É sempre 
assim: ninguém sabe o que aquilo significa. Não é um contra-
baixo, porque menor, e nem um violão, porque maior. Ademais, 
sempre que olham interrogativos para aquele volume, ele tem 
a impressão – hoje é o dia de ser estúpido – de que dilapidou 
a existência dedicando-se a esse instrumento, pois não há nada 
de respeitável em desbaratar uma vida com algo que as pessoas 
nem sabem o que é.

– Só isso, senhor? – a atendente já assumiu um tom cordial 
e distante. – O comandante deve ter informado que o tempo está 
bom e a temperatura é de quatro graus centígrados. Bem-vindo, 
e boa estada em Porto Alegre. 

Ele ia retrucar, áspero: “Como, boa estada em Porto Ale-
gre, minha senhora? Como Porto Alegre, se acabei de escrever no 
formulário que estarei lá na divisa internacional?”, mas prefere 
guardar para si a vaidade desse triunfo ante a desatenção alheia. 

“Nada vai me impedir de seguir viagem”, ele decide para 
si mesmo. 

Seus pensamentos mais categóricos vêm assim, expressos 
em frases mentais: para os neurolinguistas e psicólogos, isso 
seria uma tese acadêmica e um tema longe de estar esgotado, 
mas para ele é uma disciplina cruel que acena para o inferno e 
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às vezes lhe tira o prazer de estar vivo, pois nem sempre essas 
frases expressam a verdade ou não a expressam por inteiro, o 
que resulta no mesmo. 

Algumas pessoas o julgam um pouco tolo, vendo-o abs-
traído durante uma conversação. Ele apenas está no trabalho 
crucial de articular seu pensamento, palavra por palavra, antes 
de falar. Nos dias em que isso ocorre com maior intensidade 
é um homem infeliz, e vai dormir cedo para se entregar aos 
sonhos, nos quais se liberta do despotismo da sintaxe e do lé-
xico. Afora isso, se considera um homem monótono, e mesmo 
seus sofrimentos são aqueles de nossa humanidade, aos quais 
somam-se a certeza da morte, uma vida sexual sem atrativos 
nem esperanças e alguma tendência à irritação, como esta, por 
extraviarem sua mala. 

Põe às costas, como uma mochila, o estojo em fibra de 
carbono, que segue a chamar assim, estojo – ao contrário dos 
músicos jovens, que preferem chamar de case –, e com a outra 
mão puxa a mala de rodinhas sobre a qual colocou a maleta 
de cabine com a partitura que usará para estudar. A isso está 
acostumado, também. A maleta, a mala, o estojo-mochila e 
ele formam uma coisa única e movente, na funcionalidade do 
caracol e sua concha. Não fosse a bagagem perdida, tudo estaria 
bem. Mas deixará o nervosismo de lado por uma questão de 
sobrevivência. Tem muito a fazer agora. Pensará depois no 
estrago que seria uma perda definitiva da Rimowa. Abandona a 
ideia de aguardar a devolução em Porto Alegre. Ele se imagina, 
com pavor, num hotel escolhido apenas pela proximidade do 
aeroporto, cumprimentando porteiros e olhando o movimento 
dos carros pela janela, apenas para esperar sua mala – e por 
quanto tempo? Isso só tornará pior o que ele experimenta neste 
momento. E, além disso, ele tem todo o direito de exigir que 
devolvam a Rimowa onde ele estiver, nem que seja na lua. E 
não é impossível que encontrem a estância Júpiter; com esse 
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nome que destoa de tudo, mais uma das escolhas de seu pai, 
o Latinista, a estância será conhecida em toda a Fronteira e 
além. Ele se entrega mais uma vez a uma retórica própria, em 
que as atenuantes das situações desagradáveis surgem à me-
dida do necessário, e sempre proporcionam uma momentânea 
tranquilidade. “Vamos adiante, Julius, essa mala vai aparecer.” 

Ao sair da sala de desembarque, é difícil não erguer o 
olhar de esteta: falavam sobre o novo aeroporto, construído 
ao lado daquele outro, minúsculo, de onde partiu há mais de 
quarenta anos pela mão dos pais e da empregada, e do qual ele 
tem presente o forte odor de Lysoform dos banheiros. Este 
novo já se tornou pequeno para os dias de hoje, mas é bonito, 
no limite do kitsch, com uma luz suave provindo da claraboia, 
com o brilho do granito, com os simplórios murais em pastilhas 
vitrificadas. Sem visão para fora, transmite uma ideia de cápsula 
que, com algum exercício de sensibilidade para as artes aplicadas 
e conhecimento de bricabraque, poderá lembrar um porta-joias 
ornamentado com esmaltes coloridos. 

Sente-se bem nessa contemplação, que entende como uma 
espécie de boas-vindas que o Sul oferece e um prenúncio de que 
tudo vai dar certo, e de que vão encontrar a mala. 

Mas agora precisa descobrir, dentre as pessoas que tagare-
lam, o motorista da locadora contratada por Sílvia. Logo ele vê 
um pequeno cartaz impresso onde escreveram seu nome, como 
sempre de maneira errada. Segura-o um homem atarefado, de 
crachá e boné de jogador de beisebol com o logotipo da locadora 
de carros. Desde jovem, Julius associava as pessoas a algum ator 
ou atriz de cinema; assim, o homem, por sua estatura e seu sorri-
so, é Mickey Rooney de Baby Face Nelson, e vem ao seu encontro:

– Seu Júlio? Adivinhei, porque o senhor tem barba grisa-
lha, é alto e de óculos com armação amarela. Foi fácil achar, com 
esses óculos. Me esqueci de cumprimentar. Bom dia, seu Júlio.




