
– Adeus – diz ele com gravidade –, digam ao povo que chispo. 
Aperta vigorosamente a mão de Turandot; a emoção que o invade não permite que ele pronuncie 

outra frase histórica além de “digam ao povo que chispo”, mas o seu olhar se recobre com a melancolia 
própria dos indivíduos espreitados por um grande destino.     

Os outros se recolheram. 
Ele saiu. Saiu.  
Lá fora, fareja o vento. Só sente os cheiros de sempre, especialmente os que emanam do La Cave. 

Não sabe se vai para o norte ou para o sul, pois é assim que a rua está orientada. Mas um chamado 
transvecta sem hesitações. É Gridoux, o sapateiro, que acena para ele da oficina. Gabriel se aproxima. 

– Aposto que está procurando a garotinha.  
– Estou – grunhe Gabriel, sem entusiasmo.  
– Eu sei aonde ela foi. 
– Você sempre sabe tudo – diz Gabriel, com certo mau humor.  
– Esse aí – que ele diz com sua vozinha interior –, cada vez que eu converso com ele, ele ezagera 

minha inferioridade de complexo.  
– Não te interessa? – pergunta Gridoux. 
– Mas é claro que me interessa. 
– Então eu conto? 
– Os sapateiros são estranhos – responde Gabriel –, nunca param de trabalhar, eu diria até que 

gostam disso, e para mostrar que não param nunca eles se enfiam numa vitrine pra gente ficar admirando. 
Que nem as cerzideiras invisíveis. 

– E você – replica Gridoux –, ondeque você se enfia pra gente ficar admirando? 
Gabriel coça a cabeça.  
– Em nada – diz ele, mole –, eu sou artista. Não faço nada de errado. Além do mais não é o 

momento de falar comigo desse jeito, é urgente, a história da menina.  
– Falo porque quero – responde Gridoux com calma. 
Ele levanta o nariz do trabalho. 
– Então – que ele pergunta –, ô tagarela, vai querer alguma coisa ou nada? 
– Mas eu disse que é urgente! 
Gridoux sorri.  
– O Turandot te contou o começo? 
– Contou o que ele quis contar. 
– Em todo caso o que interessa é o que aconteceu depois.  
– É – diz Gabriel –, o quê que aconteceu depois?  
– Depois? O começo não basta? É uma fuga, o que essa menina está fazendo. Uma fuga! 
– Que divertido – murmura Gabriel. 
– É só chamar a polícia.  
– Isso não quer dizer nada – diz Gabriel, com a voz bem fraquinha.  
– Sozinha ela não vai voltar. 
– Nunca se sabe. 
Gridoux deu de ombros. 

 – No final das contas, o que eu digo sobre isso tudo é que não tô nem aí.  
– E eu, então – diz Gabriel –, no fundo? 
– Ah, você tem um fundo? 
Foi a vez de Gabriel dar de ombros. Quero ver esse aí bancar o insolente de novo. Sem dizer 

palavra, voltou para casa, para dormir mais um pouco.    


