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a boate

À mesa da cozinha, ele folheara a Time Out e de repente lá esta-
va ela. Ficou tão chocado ao ver seu rosto que começou a rir.
Ainda estava bonita, embora estivesse com os olhos ligeiramen-
te franzidos, como quem acabou de tirar os óculos. Será que es-
tava precisando de óculos? Ele havia recortado a notícia com
uma tesoura de unha, dobrado e colocado na carteira. A exposi-
ção “Us and the US”, reunindo artistas americanas e britânicas,
fora inaugurada três dias antes.

Ao se aproximar da mesa de bebidas e pegar um copo de
plástico com vinho, ele percebeu, com uma raiva inesperada, que
os engravatados bebiam champanhe em legítimas taças de vi-
dro. O dinheiro contempla os endinheirados com uma espécie
de armadura, e a daquela gente chegava a brilhar. Alegres e rui-
dosos, Ruth certamente seria mais uma entre eles. Ele seguiu em
frente para procurar pelo trabalho dela.

Lá estava.
De fato, ela parecia ótima: mais velha, é claro, e o cabelo fora

tingido de louro. O nariz ainda era um pouco pontudo, estra-
nhamente descarnado, a ponte tão reta e fina como a crista de
uma duna de areia, sendo um lado iluminado e o outro, som-
breado. Um homem alto com terno de risca de giz falava sem
parar enquanto ela girava a haste de sua taça vazia entre o indi-
cador e o polegar. Seu olhar infeliz vagava pelo grupo. Um dos
homens cochichou no seu ouvido e ela se virou, seus olhos exi-
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biram a mesma expressão que mostravam no auditório da facul-
dade, quando olhava ansiosamente por cima da cabeça dos alu-
nos para a porta de saída.

– Com licença. Olá, Ruth.
David usou o cotovelo para abrir espaço.
– Olá. – A voz era mais baixa do que David imaginara, mas

lhe soou instantaneamente familiar. Ela ainda vestia preto, mas os
tecidos agora eram de qualidade superior. Um xale felpudo de
cashmere, uma blusa de seda justa.

– Você foi minha professora na Goldsmiths, há muito tempo.
– Ele a olhava atentamente, e então desviou os olhos para a taça
dela.

– Ah, claro, desculpe. Como é mesmo o seu nome?
Ela estendeu a mão e David apertou-a calorosamente. Ele

disse que não havia por que ela se lembrar dele, mas mesmo
assim ela repetiu o nome, dando uma pronúncia americana às
sílabas: David Pinner. Os três homens se reagruparam e o Risca
de Giz estava no meio de uma piada. Ruth tocou na mão de
David pela segunda vez.

– Vamos pegar uma bebida?
Havia uma aglomeração em volta da mesa. David sabia que

seu papel era ficar na fila pelos dois, deixando Ruth esperar a
certa distância daquele desagradável empurra-empurra, mas, se
fizesse isso, em pouco tempo poderia perdê-la para algum
engravatado, um fã ou um jornalista. Foi quando Ruth chamou
uma garçonete que passava, uma jovem negra com piercing no
lábio, carregando uma bandeja de canapés de camarão.

– Posso abusar de você e pedir que traga um pouco de vinho?
Ela os avaliou: David não a convenceu, mas Ruth, com seu

1,70m de pura elegância, provocou facilmente a aprovação de
ambos. Os ricos fazem muitos pedidos, e nunca se decepcionam.
Quando a garçonete sorriu em confirmação, a visão do piercing
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dela pressionando o lábio inferior foi tão desagradável que David
teve de desviar os olhos.

– Posso só me livrar desta bandeja?

Ele estava nervoso, colocando na boca um canapé atrás do ou-
tro, antes de engolir o anterior. Ruth retirou um fio branco de
seu xale e disse:

– O que você faz hoje em dia? Ai, esqueci o seu nome outra
vez. Sou terrível para guardar nomes. Esqueço até o da minha
filha às vezes.

Mastigando de forma frenética, David apontou para a boca.
– Ah, claro... Meu Deus, Goldsmiths.
Ela falou num tom teatral, como se nomeasse uma batalha

que travaram juntos. Depois de engolir, David repetiu seu nome
e disse que era escritor. O que não era exatamente a verdade, pelo
menos fora do seu mundo interior.

– Hum-hum. Então consegui afastá-lo das artes plásticas. Ou
talvez você escreva sobre isso. Veio aqui para pesquisar?

David achou que ela, com muita classe, o estava ridiculari-
zando.

– Não. Basicamente leciono, embora tenha escrito...
Ela mudou de expressão e mergulhou o rosto na direção dele.
– Olha, desculpe por arrastá-lo para cá. O irmãozinho do

meu ex-marido decidiu me explicar por que exatamente eu ar-
ruinei a vida dele.

– Meu Deus, tenho certeza de que você poderia passar sem
essa.

A proximidade e aquela intimidade fácil foram uma surpre-
sa, e ele se espantou ao se ouvir repetindo Meu Deus no mesmo
tom dramático de Ruth. Quer dizer que ela acabou com a vida
do ex-marido ou com a do irmão do ex-marido? Ele podia ima-
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ginar como ela seria capaz de tirar a vida de um homem dos
trilhos.

– Você teria um cigarro?
– Hum, acho que é proibido fumar aqui.
– Eles não ligam. São todos tão... Ah, aqui está. Querido,

você é um anjo. Um anjo punk-rock.
O “punk-rock”, pensou David, denunciou a idade de Ruth.

– Foi muito gentil da sua parte vir ver a exposição. Perdi contato
com todo mundo que conhecia na Goldsmiths. – Seus olhos es-
curos passeavam pelo salão. David esperou que se fixassem nele
outra vez, o que aconteceu. – Foi uma época muito difícil para
mim... sair de uma coisa para entrar em outra. Você deve ter ou-
vido falar.

David contraiu os lábios e assentiu. Não fazia ideia do que
ela estava falando. Sua língua era rosada e pontuda.

– Por muitos anos Londres foi um lugar ao qual eu simples-
mente não conseguia vir, e agora acabei arrumando uma casa aqui
para... Ai, fique parado, só um segundo. Ainda não estou prepa-
rada para lidar com Walter.

Ruth empurrou David alguns centímetros para a esquerda.
– Estou escondendo você de quem?
– Ah, não. Não estou me escondendo. Ele é um amigo. Walter.

O colecionador.
– Parece assustador.
– E é. – Ela girou a taça de vinho em um pequeno círculo

para dar ênfase. – Quando Walter compra você, é porque há de-
manda por você. E ele não para de te comprar até o seu preço atin-
gir as alturas. Depois ele desova o estoque e inunda o mercado.
Ou – a taça parou no ar – até você morrer. Daí ele joga com os
investidores, pingando as suas obras para um leiloeiro.
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– Como um banqueiro.
– Ele era banqueiro. Acho que ainda tem um ou dois bancos.
David passou os olhos pelo salão. Queria ver o sujeito. Preci-

sava dar uma boa olhada na espécie de homem que possuía um
ou dois bancos. Em vez disso reparou que o homem grisalho de
risca de giz vinha na direção deles.

– Então você está morando em Nova York? – perguntou, com
urgência na voz.

– Ah, aí está. Richard Anderson está procurando por você.
– Richard Anderson?
– Ele está fazendo um especial sobre novos artistas jovens.
– Eu não sou nova nem jovem, Larry. Este é David, um ex-

aluno.
– Muito prazer. – David não esperava nada, portanto aquela

apresentação calorosa, quando veio, caiu bem. O homem parecia
um perfeito advogado, arestas bem aparadas, uma insinuação de
virtude no sorriso.

– Larry, onde fica mesmo aquele lugar que vocês falaram?
– Perto da St. Martin Lane. Chama-se The Blue Door. Co-

nhece?
Ele olhou com expectativa para David, que esfregou um dedo

na sobrancelha, fingindo pensar.
– The Blue Door? Não tenho certeza.
Ruth pousou dois dedos no braço de David – a sensação per-

correu suas entranhas – e disse:
– Estaremos lá mais tarde, se você quiser ir. Vão só algumas

pessoas. David é escritor.
O interesse do Risca de Giz já havia passado. Ele deu uma

olhada no seu caro relógio de pulso e apressou as coisas.
– Hum, que horas são agora? Oito e meia. Provavelmente va-

mos sair daqui a meia hora ou quarenta minutos.

o erro de glover.p65 24/1/2012, 10:2413



14

Naquela noite a obra de Ruth em exibição era uma folha de pa-
piro preto, de quatro ou cinco metros de largura, presa do chão
ao teto da última sala. De perto, o preto homogêneo revelava-se
em sombras de carvão, ardósia, tinta e fuligem, e sua aparência
suave fora bem resolvida na composição manchada do papelão.
A superfície era marcada por inúmeras formas diferentes: figu-
ras minúsculas foram cortadas e entalhadas no papiro. Havia
símbolos da Ordnance Survey – uma igreja, machados cruzados
–, mas também uma coroa, uma adaga, uma montanha, uma es-
trela e miniaturas de bandeirolas de sinalização. E objetos minús-
culos – todos em prata – pendurados ou enfiados na superfície:
alfinetes, pulseiras de berloques, um brinco, um broche e o que
devia ser uma obturação de prata. O homem ao lado de David
apontou para o objeto maior, no canto inferior da constelação
astral, e disse ter certeza de que aquela medalha de São Cristó-
vão, logo ali, devia representar a Estrela Polar.

As luzes da galeria no fundo da sala foram reduzidas e a obra,
Céu noturno (Paraísos ambíguos), pendia a uns 30 centímetros de
distância da parede. Por trás dela, lâmpadas fluorescentes brilha-
vam através das fissuras do papel, e como ele oscilava suave-
mente com as correntes de convecção, respirando, podia-se ouvir
um constante tilintar que dava a sensação de estar muito distante.

A conversa com Ruth o deixara eletrizado. Ele queria ape-
gar-se, entregar-se a alguma coisa, e ao ficar a uma certa distân-
cia daquela superfície negra, meio bêbado, sentiu-se engolfado.
Aquela era uma noite ptolomaica, de profundezas celestiais, em
que ele era o centro e a essência. Todos a sua volta haviam desa-
parecido e ele se imaginou a um passo do estupor onírico do
espaço cósmico.

David observou, bebeu, esperou. Passou algum tempo na
frente de um painel de LCD que ocupava uma parede inteira da
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galeria. Viu ali um único número aumentar de forma espantosa-
mente rápida a cada milésimo de segundo. Seu coração acele-
rou. A morte pode ocultar-se nos relógios, mas aquilo era uma
espécie de assassinato. Depois de mais ou menos um minuto ele
se sentiu perseguido e zonzo. Cada instante acrescido ao total
no painel vinha diretamente do seu cálculo. E uma certa sequên-
cia daqueles dígitos seria a hora de sua morte.

Ele fugiu dali para fumar um cigarro, mas às nove horas
tornou-se o anjo da guarda de Ruth, flutuando a poucos metros
atrás dela enquanto ela se despedia dos outros. Quando eles
subiram os degraus para a Waterloo Road, Larry dirigiu-se ener-
gicamente ao canteiro central para chamar um táxi. Ele parecia
ter nascido para segurar portas e encher copos, para organizar,
facilitar, tornar possível.

Da ponte, a visão era espetacular. O rio escuro e agitado,
cortando a cidade ao meio, oferecia novas perspectivas. Os pré-
dios do outro lado eram do tamanho das construções do Lego,
as árvores parecendo rabiscos enfileirados no passeio. Mesmo
com Larry e o motorista do táxi esperando, Ruth parou por um
segundo para olhar a noite, agarrada à grade de proteção. A cons-
ciência de estar numa rua de Londres, trilhando um chão de
desfiladeiro, foi substituída pela emoção dos horizontes. O céu
era um campo impenetrável de satélites, com poucas estrelas
e aeronaves afundando no Heathrow.

Larry e Ruth ficaram conversando pelo resto do percurso
enquanto David se recolhia um pouco torto no banco dobrável.
A obra de Ruth fora comprada antes da inauguração – por Wal-
ter –, embora Larry detivesse os direitos de exibição. Quando o
dono da galeria abriu seu caderno de anotações, David reparou
que as palavras Céu noturno tinham sido rabiscadas em cima de
$950.000. Ele escutava tudo atentamente. Longe da galeria api-
nhada de gente, estava começando uma parte nova da noite. Por
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alguma razão só estavam os três ali, e ele se sentia nervoso. Quan-
do o táxi estacionou, tentou pagar uma parte da corrida, mas
Larry descartou a oferta com uma gargalhada maldosa que, para
David, apagou toda a bondade do gesto. A boate ficava no final
de um beco estreito, atrás de uma porta azul que apareceu de
repente na parede. David cruzou-a num átimo, como se ela pu-
desse desaparecer.

Larry flertou com a jovem recepcionista, identificou-se e eles
entraram. Os dois o seguiram por salões de teto rebaixado re-
vestidos de madeira. Cada aposento tinha um emaranhado de
chamas ardendo numa lareira, além de muitos móveis. Todos es-
tavam lotados de gente de diferentes posturas, do aprumo ao
colapso, gargalhando, gritando e cochichando, pedindo cinzei-
ros, azeitonas e suco de cranberry sem gelo. Enquanto percorria
os ambientes, David adotou uma expressão de enfado: se alguém
olhasse para ele, jamais saberia como se sentia estranho, vulne-
rável e deslocado.

Larry achou uma mesa de canto vazia e, agindo com genti-
leza, escolheu um banco de três pés, deixando para David a ca-
deira rústica. Ruth acomodou-se numa gigantesca poltrona de
encosto alto, ajeitando o xale preto em torno de si. David perce-
beu que inconscientemente vinha pressionando as unhas na pal-
ma das mãos, o que lhe provocou pequenas marcas vermelhas
falciformes. Então parou e esforçou-se para deixar as mãos aber-
tas sobre as coxas. Em geral passava as noites na internet, baten-
do papo num fórum, mas naquela noite ele era um protagonista
da cultura urbana, ocupado com o mundo, com a escuridão lon-
ge de casa.

– Então, o que vocês acharam da exposição? – perguntou
Ruth.

Esta era a sua chance e David abriu o verbo. Havia refletido
muito sobre o assunto e começou a listar os trabalhos que viu,
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seus pontos fortes e problemas, ponderando sobre a dificuldade
de se realizar uma empreitada desse vulto, a questão da sobre-
posição e da competição com outros artistas, sobre opções dife-
rentes que o curador deveria ter considerado. Ruth sorria, mas
quanto mais ele falava, mais sólida se tornava a sua máscara.
Quando ela assentiu e se preparava para dizer alguma coisa,
David concluiu, pegando na mesa seu maço de cigarros com um
floreio.

– No entanto, eu diria, e sei que isto pode soar um pouco ras-
teiro, que achei o seu trabalho o mais envolvente. Me senti levado
a examinar a natureza da escuridão, do que ela verdadeiramente
é composta.

Ele reparou que estava se inclinando demais para frente,
quase se dobrando, e então endireitou-se na cadeira. Ruth sor-
riu e disse:

– Rasteiro?
Foi quando ele percebeu que havia falado demais. Larry ti-

nha um sorrisinho paternal e entediado no rosto, e balançou a
mão, como se para afastar um cheiro ruim. A garçonete se arras-
tou até a mesa.

Quando Ruth lançou uma leve farpa ao referir-se a comércio
puro, David sentiu abrir uma fenda entre os dois e tentou alargá-
la. Esperou dez minutos e depois fez perguntas sobre dinheiro,
sobre como a arte poderia um dia chegar a sobreviver sem ele.
Larry fez uma careta e explicou que a arte e o dinheiro eram ir-
mãos siameses, daqueles que têm tantos órgãos vitais em comum
que jamais poderiam se separar. Ruth balançou o queixo apoia-
do em seu delicado pulso e desviou os olhos do velho amigo para
o novo. David disse que às vezes a arte mais pessoal e secreta é a
mais vigorosa. A arte precisava renunciar ao mercado para ser
verdadeiramente livre. Obviamente Larry não poderia dizer que
o cubismo começou com a taxa de juros da hipoteca de Picasso.
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Larry fechou a cara, disposto a detonar os sonhos de David.
– Bem, o fato é que nem todo mundo é Picasso.
– Eu acho que o Larry está tentando dizer que artistas me-

nores, como eu, precisam produzir coisas vendáveis. Não é isso,
querido?

– Você certamente não é menor.
– Eu certamente não sou uma menor.
Larry deu uma sonora gargalhada e um tapinha na mão dela.

Ruth ignorou-o e pegou os cigarros de David. Ele lhe estendeu o
isqueiro, ela retirou um do maço e dividiu-o em dois com um mo-
vimento hábil e perfeito. Percebeu que ele estava olhando.

– Não consigo parar, só reduzir.
Olhar para ela fazia com que David se lembrasse da finitude

dos recursos naturais. Ela esperava, e a apropriação era tão desa-
tenta que seguramente havia se aclimatado à prosperidade ainda
jovem. Quando chegou a hora de pedir uma bebida, ela falou rá-
pido, numa torrente italiana de palavras. A desanimada garçonete
iluminou-se, revelando uma funda covinha no rosto, e respondeu
na mesma faixa de ritmo. Mais tarde, quando David curvou-se e
confidenciou a Ruth que havia adorado o seu xale cor de carvão,
ela disse:

– É mesmo? Ele agora está mais para uma bonequinha de tra-
po, mas sabe quem costumava usá-lo? Audrey Hepburn. Foi uma
grande amiga de minha mãe.

Donos de bancos e Audrey Hepburn. Uma folha de papel
preto que custa um milhão de dólares. David ergueu a barra do
xale e pressionou o polegar no cashmere. Macio como cabelo de
bebê, como pelo de gato. Pensou no simbolismo do gesto – tocar
a bainha da roupa dela. Ele tinha uma terrível inclinação para
pensar em símbolos. E sabia que isso o tornava abstrato.
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