
Um amor
de Swann

(continuação)

A luz que enchia o quarto e que, em tantas outras noites,
alegrava-o e anunciava: “Ela está à sua espera”, 

No silêncio da noite ouvia apenas o murmúrio
de uma conversa.Não conseguia ver nada.

Decerto sofria ao ver aquela luz, ao ouvir aquele 
murmúrio que revelava a presença daquele que 

chegara após sua partida, a falsidade de Odette,
a felicidade que gozava com ele.

Mas mesmo assim estava satisfeito de ter vindo:
o tormento que o arrastara para fora de casa 

perdera acuidade ao perder imprecisão.
Entraria quando bem lhe aprouvesse,

ou melhor, bateria nos postigos como quase
sempre fazia quando vinha muito tarde.

Ele queria saber quem era.agora torturava-o, dizendo-lhe: “Ela está com aquele a quem ela esperava.”
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Assim pelo menos Odette saberia
que ele sabia, que vira a luz e ouvira a conversa,
e ele, que ainda há pouco a imaginava rindo 

com o outro de suas ilusões,

E talvez o que 
sentisse de quase 
agradável naquele 
momento fosse

outra coisa também:
um prazer da
inteligência.

Seu ciúme
imprimia vida

a outra faculdade,
a paixão

da verdade.

As particularidades do dia a dia de uma pessoa 
sempre pareceram sem valor a Swann: um dos 
momentos em que se sentia mais medíocre era 

quando alguém vinha fazer intrigas com ele.

Mas, nesse estranho período 
do amor, a curiosidade que ele 
sentia despertar dentro de si 

era a mesma que já viera
a sentir pela História.

E tudo aquilo de que teria 
sentido vergonha até então, 

espionar por uma janela, 
amanhã, quem sabe?,

subornar os criados, escutar 
atrás das portas,

agora não lhe 
parecia ser 

senão métodos 
de investigação 

científica

apropriados à 
busca da
verdade.

Sentiu-se por um instante 
envergonhado ao pensar que 

Odette saberia que ele alimentara 
suspeitas. Quantas vezes ela não 

lhe dissera o horror que tinha
dos ciumentos, os amantes

que espionam...

Agora iria detestá-lo, ao 
passo que naquele momento, 
talvez, mesmo enganando-o, 

ela ainda o amasse.

Mas o desejo de conhecer 
a verdade era mais forte 
e pareceu-lhe mais nobre. 

Sabia que a realidade
por trás daquela janela

estriada de luz era legível 
como sob a capa iluminada 

a ouro de um desses 
manuscritos preciosos, 
a cuja riqueza artística, 

por sua vez, o erudito que 
os consulta é incapaz de 
permanecer indiferente.

E depois a vantagem 
que supunha levar 

sobre eles talvez fosse 
menos saber

do que poder
mostrar-lhes que sabia.

agora era ele quem os via, presunçosos em seus erros, 
enganados, em suma, por ele, a quem julgavam bem longe dali

e que, por sua vez, já sabia que iria bater nos postigos.
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