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O Estranho Amável

Resumo:

(A menina Alice, amiga de Lewis Carrol, envelheceu. Vive na companhia da gata Dina e da sua porca Lolita. Aos 80 anos, começa a dar sinais de Alzheimer e após uma queda, é internada num lar para idosos. Lá, encontra Lolita, não a sua porquinha alentejana, mas a de Nabokov. Têm muito em comum e tornam-se amigas. Alice tem momentos em que mergulha nas fantasias das Maravilhas e, para além do chapeleiro maluco, da lebre e de outras personagens, encontra igualmente D. Quixote. Resolve que quer casar com o escritor e decide ir procurá-lo. Chama-lhe “o estranho amável”. E encontra-o - afinal, ele chama-se Luís e é um professor de matemática e lógica reformado. Ele confessa-lhe que não acredita em Deus; com tal revelação, Alice resolve fugir do lar com Lolita... São apanhadas passados dias, em casa de um carteiro infeliz. 
Numa manhã, Alice tem um ataque e nunca mais desperta. Lá, no outro mundo, volta a ser menina, juntamente com Luís. Discutem sobre a importância do surrealismo e desaparecem num campo de girassóis... com a Lebre de Março a correr atrás deles). 

Excerto: 
Tudo perdera sentido, porque o sentido das coisas só permanece enquanto envolto de mistério. Deus é tão presunçoso no seu jogo de cortinas: mostra e esconde. Alice, fala, por favor! Não, queria ver Deus. Miados avolumavam-se nos ouvidos. Lolita gritava, as mulheres juntaram-se, enfermeiros correram e Ema arregaçou as mangas do casaco para a levantar do chão. Falar, não podia. De tão intensos os miados calavam-lhe a voz. O que é a vida, senão um doce lodo, estranho ardil nascido do mais requintado ninho de ironia, tecido ingenuamente pelos seres vivos? Gritou finalmente e por último: Deus é o culpado desta merda toda! Durante algum tempo enrijeceu tanto quanto uma estátua. Depois o corpo amoleceu, no contacto com a cama. 
Ninguém viu, mas ela sorriu-lhes, como se tivesse passado para o outro lado de um espelho. Eles não a viam, mas Alice observava-os. Como continuavam límpidos os olhos de Lolita. Redondos e negros, tão transparentes que podia ver-se-lhe a alma, como um seixo no fundo de um ribeiro. De súbito, sentiu-se uma mera sombra branca que deslizava sobre um caminho de luz dourada. O sentimento de felicidade plena adoçava todos os átomos da sua existência. Jacinta estava no grupo de pessoas a olha-la. Jacinta, não: D. Quixote, ou Rafeira da Mancha, como preferia. Como Dina se disfarçava bem de Ema; no fundo, sempre desconfiou daquele andar felino da directora, sempre muito dada a prazeres romanos de mesa e de cama, embora a condição de ser racional não lhe permitisse tamanhas ousadias... E o Luís? Porque é que tardava em visita-la? Talvez só no dia seguinte. As luzes apagaram-se, ficando apenas o brilho da lã de Chuchinha a reluzir na enfermaria. Lolita chorava. Que tonta... agora ninguém a acusaria de ter peste suína... era uma sentimental. Sentia-se bem e foi-lhe fácil adormecer. Ou não. O sol espreitara e instalou-se descarado em todas as camas. Os anjos da limpeza entraram no habitual vozerio, olharam-na, comentaram asneiras e trataram de espalhar cheiros nas mulheres e objectos, chão e roupas. D. Rafeiro regressava na companhia de alguém. Um grifo demasiado velho, trôpego. Alice sorriu. Que grande maroto, o Luís. Quem diria? O Luís era o Grifo! Falavam numa linguagem pouco inteligível, não entendia. D. Rafeiro saiu. As brancas aves da capoeira também tinham saído, brincando agora como pombas no jardim cheio de sol, flores amarelas e folhagem ligeira e nova que desabrolhava como asas pubescentes, pequenos tufos de seda verde que a terra trataria de acolher, alargar e deixa-las bater - lá estava Lolita a focinha-las. E não estava só. A enfermeira com cara de Lebre de Março estava a fazer-lhe companhia, abrindo as grandes asas de flamingo cor de rosa para que o vento não a tocasse. A Lolita tinha, sem dúvida, uma inclinação emocional por duquesas... E sobre aquele jardim, ramos de lilases que baloiçavam para afagar aquelas mulheres ou conceder-lhes uma bênção perpétua. Dina surgia pelos passeios de pedra cobertos de tegumentos acetinados que caíam das folhas novas, com pão fresco e manteiga, acompanhada por um arganaz de rosto aureolado com pétalas de margarida e, à cabeça, um grande pote de café fresco que seria servido sobre a toalha de relva. 
Ficou a sós com o seu estranho amável. Ele prendeu-lhe um dos caracóis do cabelo por trás da orelha, beijou-lhe a fronte e tomou Chuchinha nos braços, como quem segura um recém-nascido. Saiu. Uma lágrima rolou devagar pela face de Alice. Fechou os olhos. Nesse instante ouviu novo miado. Arregalou os olhos. Era a Tartaruga, a que tinha sido escrivã aquando do segundo julgamento. Tartaruga velha, tu és... infinita, não és? Sou. Mas as tartarugas não miam, logo, és uma Tartaruga Falsa. Eu não mio, Alice. Estou com ataques de bronquite, sabes como é... muito tempo nesta carcaça! Não há por aqui nenhum ventilador ou um desses novos comprimidos que dilatam as artérias? Tem na gaveta da Lolita. Obrigada, Alice, encontrei. Saiu lenta. Parou. Alice? O que é? Desculpa, por tudo.
Alice achou-a uma tartaruga muito tonta, afinal. Deveria ser da idade. Algo lhe tocava. Olhou para trás. Luís estava consigo nesse outro lado, com a Chuchinha pela mão. Os lábios tremeram-lhe no início: a minha intenção para consigo, menina Alice, é a de... como que... as palavras não sabem dizer. Mas é assim como... a de passear com a mão dada à sua, por um só instante que seja; a vida não dura mais que a ilusão do tempo; nem a beijarei sequer, sequer sentirá o peso das minhas mãos, não conhecerei os seus aromas ou cores, prometo sequer respirar ao seu lado, mas venha um só instante que seja, passear comigo, de mão dada; para num só instante acreditar que eu a enlouqueço, porque é a menina quem me devora, quem ri da minha liberdade encarcerada, há tanto tempo, na sua timidez, Alice. 
Perto de umas montanhas azuis, repararam num extenso vale de caudas fulvas de raposas. Alice gritou: A Lolita já não tarda, senhor Vladimiro! E logo a voz do eco repetiu com agrado a mensagem de Alice. 
Prosseguiram até ao jardim labiríntico da casa onde Alice cresceu. Sentaram-se. Ela pegou-lhe na mão. Era aqui, senhor Luís, que você anotava aquilo que eu imaginava, lembra-se? Ele sorriu com vontade. Escreveu muito? Sim, muitos cadernos azuis. Que título é que lhes deu? Pensei em Terceiro Testamento ou Terceiro Julgamento, mas optei por “As Cinzas do Azul”, e por subtítulo, “O outro Mundo de Alice”. Chegou a publicar? Não, era cedo. Porquê? Porque a tartaruga... olhou-a com os olhos rasados de riso. Ela completou: porque a velha carcaça dos dois anteriores julgamentos ainda não... esticou o pernil, senhor S. Luís! Gargalharam e abraçaram-se, remoçados. Eu penso, Alice, que quando não se pode escrever uma obra de que se gosta, o mais agradável será escrever uma obra de que todo o mundo goste; porém, nunca consegui deixar-me envolver nessa ilusão de acreditar que o mundo está certo; muito pelo contrário... De resto, se eu assim fizesse, daria por mim a viver da inveja dos outros, porque eu sou uma e a minha obra é outra, como dizia o filósofo. Ele olhou-a: a fita do seu cabelo está quase a deslaçar-se. Posso? Podes! E enquanto ele lhe prendia os longos cabelos com a fita de seda azul, ela reparou: esses calções são novos? São. Foi uma oferta do meu amigo Hans Arp; mandou-os pelo correio. Nunca me apresentaste o teu amigo, és um malcriado. Porque ele nunca quis, Alice; só gosta de bichinhos. Que bichinhos? Todos!: o elefante enamorado do milímetro, o caracol orgulhoso, a águia presumida, o leão com bigode, a lagosta do mastro, a mosca de olhar ressonado, a vaca do caminho do pergaminho, a serpente picada e, e... Já sei!, interrompeu Alice. O teu amigo é aquele do Bestiário?! Se quiseres. Eu quero! Ele diz assim: o rouxinol irmão da esfinge rega os estômagos corações cérebros tripas, quer dizer lírios rosas cravos lilases... a pulga tem o pé direito atrás da orelha esquerda e a mão esquerda na mão direita e salta com o pé esquerdo por cima da orelha direita! Luís bateu palmas, satisfeito. Ela apontou-lhe o dedo para as pernas. Tens os joelhos arranhados? Há bocado estive a subir às árvores, fui lá pôr um ninho para os cavalosquitos que já não tardam. Riram, deliciados. Põe-te a pé, Luís! Ela colocou-se a seu lado, um dedo na boca, rindo. O que é? Eu estou mais alta que tu! Não estás nada, os teus sapatos é que têm saltos e os meus não. Maluco! Maluca és tu! E Luís correu, atrapalhado com uma das alças dos suspensórios. Foi à macieira e colheu um chapéu de estilo Borsalino. Enterrou-o na cabeça. Agora sou maior que tu! Ela riu até cair sobre uma massa de malvas-rosas. Ele ajudou-a a levantar-se e depois ficou sério. Não ouviste, Alice? O quê? Um galo a cantar. Não, mas vamos apanhá-lo!
Correram, dando saltos como gazelinhas num prado. 
Chuchinha perdeu-os de vista. Cruzou as pernas e aborreceu-se de estar ali sentada. Despiu os trapos e passou as patas pelo pêlo. Continuava macio e branco. Mirou-se no lago: as orelhas estavam cada vez mais compridas. E os dentes também! Deu um salto no ar – não por ser novamente a Lebre, mas porque era Março. 
E foi atrás,
abrindo-nos o caminho; 
por entre girassóis.

