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E que ninguém se considere vencedor enquanto não houver  

atingido o termo da humana vida!  

(Electra, Eurípedes) 

 

Todas as emoções, e particularmente o amor, eram detestáveis para a sua fria, precisa e 

admirável mente. Ele era, presumo, a mais perfeita máquina de raciocínio e observação que 

o mundo havia conhecido. 

(Um escândalo na Boêmia, Arthur Conan Doyle) 

 

O olhar participativo durante o espetáculo possibilita ao adulto o mesmo que a brincadeira 

possibilita à criança, cuja tocante expectativa pode ser igualmente tão satisfatória para o 

adulto. 

(Personagens psicopáticos no palco, Sigmund Freud) 
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MULHER: Natália e Charles 

 

 

HOMEM: A baronesa está sozinha no palco. O holofote projeta uma luz âmbar sobre o 

rosto suavemente maquiado, os cabelos rubros presos em coque no alto da cabeça, um 

vestido longo de seda preto desliza sobre o corpo esguio, das sandálias douradas aparecem 

as pontas dos pés. 

MULHER: Na segunda fila da plateia, Charles Allington pode sentir a respiração presa 

da baronesa Natália Schoemberg, a tensão das cordas vocais prestes a emitir a primeira 

nota. 

        O Viena Staatsoper inteiro respira o instante. As 2.284 poltronas vermelhas 

estão ocupadas. O silêncio entre elas. A orquestra aguarda o sinal do maestro para o início 

do espetáculo. Os dedos retesados. 

HOMEM: Das coxias, pode-se escutar a falta de som na plateia. A mãe Clitemnestra e 

seu amante Egisto encontram-se nas coxias do lado direito. Os irmãos Crhisotemis e 

Orestes, nas do lado esquerdo. 

        Electra, o holofote âmbar sobre o rosto, fios de cabelos rubros soltando-se do 

alto do coque, a seda preta arrepiando os poros, sandálias douradas apertando os pés, 

emite, aos quatro cantos do teatro, a primeira nota da ópera de um ato de Richard Strauss.   

 

MULHER: Desde pequeno, Charles observava a mãe cuidando da casa e dos quatro 

irmãos mais novos. Ela lavava as roupas, sentava no banco da mesa de madeira na 

cozinha, levantava, preparava o almoço, sentava no banco, costurava as meias do pai, que 

saiu bem cedo para o comissariado no subúrbio de Londres. No fim da tarde, Charles não 

sabia se estava mais cansado de observar do que a mãe de fazer as tarefas. 

        Ele gostava de sentir o aroma de lavanda quando a mãe dava banho no bebê 

e depois se banhava. Ela mesma fazia o perfume. Atrás da casa, havia um pequeno 

depósito onde a mãe guardava os livros prediletos, retalhos de tecido para as roupas de 
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fim de ano dos filhos, galhos de lavanda secos pendurados no teto, álcool de cereais para 

fixar o perfume.  

HOMEM: O pai chegava tarde do comissariado. Encontrava sobre a mesa de madeira o 

jantar coberto com pano de prato para não estragar o frango com lentilhas, o bolo de carne 

com batatas, a sopa de ervilhas. Uma noite ele encontrou um bilhete dobrado ao meio no 

lugar em que deveria estar o prato de comida. E o barulho do pai abrindo e fechando 

portas de armários, dizendo para Charles cuidar dos irmãos porque ia atrás da mãe no 

Circo Lapende. 

 

MULHER: A primeira boneca de Natália é feita de porcelana chinesa, o vestido amarelo 

de florezinhas. A casa onde mora com os pais em Viena tem dois andares, é branca com 

janelas azuis. Da casa onde é filha única, pode-se ver o doutor Sigmund Freud entrando 

e saindo, na mesma rua, do número 19 da Berggasse Strasse, no distrito 9, habitado 

principalmente por judeus. No futuro próximo, seu pai frequentará as reuniões 

psicológicas das quartas-feiras e sua mãe posará para os quadros cintilantes de outro 

vienense, Gustav Klimt.  

        Hoje é o aniversário de cinco anos de Natália. Ela receberá as filhas das 

amigas da mãe na sala rosa, onde será servido o chá com torta de maçã. Os pais das filhas 

permanecerão na sala azul, fumando charutos e bebendo licor de café. 

        Mas agora Natália brinca com a boneca de porcelana chinesa. Coloca-a no 

centro da casinha de bonecas. Chama-a de Anna e a faz cantar. 

 

HOMEM: O pai de Charles voltou do Circo Lapende muito tarde naquela noite. Os irmãos 

estavam dormindo. O cansaço nos olhos do pai se espelhara nos olhos cansados do filho 

mais velho.  

       A carta da tia solteira em Viena chegou um mês depois de o Circo Lapende 

partir com a mãe de Charles para nunca mais voltar. Os selos da carta da tia estavam todos 

carimbados de tantas paradas nos correios entre Viena e o subúrbio de Hampstead em 

Londres.  
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MULHER: Dois meses e estavam pai e filhos, vindos de Londres, na estação de Bruxelas, 

para tomar um trem para Colônia, seguir por Frankfurt e chegar a Viena cinco dias depois. 

A cidade respirava o fim do século. Artistas, escritores e poetas, nos cafés, falando de 

proporções áureas, declamando poemas, lendo trechos de romances que ainda não foram 

publicados. Na casa da tia solteira, os quartos eram poucos, mas eram bons. O pai deu um 

beijo na testa ainda jovem da irmã, tomou banho, um café preto, e foi se apresentar no 

comissariado para o emprego em que começaria na manhã seguinte. 

 

HOMEM: Natália olha para Viktor Shoemberg no outro lado do salão de baile. Ele faz 

de conta que não percebe a presença daquela moça esguia de vestido verde-musgo. Faz 

de conta que se interessa pela filha do dono da casa e a convida para dançar a primeira 

valsa. 

      O chapéu de Natália é branco com plumas verdes. Usa um colar de esmeraldas 

que a mãe havia lhe dado no aniversário de quinze anos. Naquele mesmo baile, conhecerá 

o noivo, o marquês Mark Timboury, a quem fora prometida para se casar na próxima 

primavera. 

 Viktor entrega a filha ao dono da casa, dá uma pequena volta sobre si mesmo, 

como se fosse um girassol, e vai na direção da moça de vestido verde-musgo, chapéu 

branco de plumas verdes, o colar de esmeraldas. 

 

MULHER: Charles começou a trabalhar no comissariado do pai numa terça-feira. A 

princípio seria entregador de correspondências, fazedor de café, limpador de privadas 

enquanto o faxineiro estivesse de férias. Não fazia cara feia, mas as férias do faxineiro 

nunca acabavam, então decidiu perguntar para o chefe do pai: 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Posso acompanhar o detetive-geral na ronda de hoje 

à noite, senhor? 

MULHER: Era um rapaz de dezoito anos. Altura mediana para alta, talvez crescesse um 

pouco mais até os vinte e um. Os cabelos castanhos encaracolados combinavam com os 

óculos de aro fino, que muitas vezes escorregavam para a ponta do nariz. O pai estranhou 
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o filho chegando no horário da ronda com um bastão, o revólver sem balas, caderno de 

anotações e lápis. 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – O comissário disse que posso acompanhá-lo hoje, 

senhor.   

 

MULHER: A primeira menstruação de Natália. A mãe pede que a criada saia do quarto 

enquanto o rosto da filha torna-se pálido, sem saber o que fazer com aquele sangue todo 

que lhe escorre entre as pernas. A mãe tem a primeira conversa séria com a filha e explica 

a origem dos bebês; o rosto da filha mais pálido ainda, o que seria pior, o sangue ou a 

história que a mãe lhe conta neste exato momento? 

        Depois do baile, o namoro escondido, a primeira noite juntos, Natália tem a 

segunda conversa séria de toda a sua vida com a mãe. Dessa vez não há sangue entre as 

pernas, o rosto pálido não é o da filha, a boca entreaberta não é a de Natália, e o grito 

preso na garganta sai no momento em que a mãe corre até a biblioteca do pai para 

denunciar que Natália está grávida do barão Viktor Shoemberg. 

 

HOMEM: Viena então era dividida em dezesseis distritos. O distrito de número 1 era no 

centro. Ao redor do centro encontravam-se os distritos 2 a 9, e os de número 10 a 16 eram 

externos ou subúrbios.  

       Charles trabalhava com furtos e homicídios no comissariado do distrito de 

número 4, Wieden, ao redor do centro de Viena. Lia nas horas vagas livros policiais que 

chegavam de Londres todas as sextas-feiras à noite em embarcações que desciam pelo rio 

Danúbio. Gostava especialmente de um escritor de Edimburgo, Arthur Conan Doyle, e 

acompanhava com vigor os casos mirabolantes do detetive Sherlock Holmes. Pensava em 

um dia desvendar um caso tão interessante quanto aqueles, nos quais a inteligência 

prevaleceria à força, a vontade superaria o medo, o inesperado iluminaria o casual. 

MULHER: Era uma quarta-feira de agosto, nove horas da noite. O comissariado estava 

tranquilo, sem casos de furtos e homicídios, e Charles terminara de ler “O problema 

final”, de Conan Doyle. Ficava sempre assim, parado, quando terminava de ler as histórias 
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do detetive inglês, pensando na solução de cada caso, deixando a mente navegar pelas 

estradas de Hampstead, indo, no lugar do pai, ao encontro da mãe, no Circo Lapende. A 

mãe, com uma veste coberta de lantejoulas azuis e prateadas, sapatilhas cor da pele, 

balançando-se no trapézio, para daqui a pouco se jogar nas mãos do trapezista, o amante 

eslavo de pele morena que a arrancara do seio da família de cinco filhos, marido policial, 

o dia a dia lento e pegajoso de uma dona de casa de classe média do subúrbio de 

Hampstead, em Londres. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Allington! 

MULHER: O chefe que ainda era chefe gritou. 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Pois não, senhor! 

MULHER: Uma dama da sociedade. O marido boêmio e conquistador. Uma ópera em 

um ato de Richard Strauss e a missão encomendada a Charles Allington de descobrir o 

paradeiro do barão Viktor Schoemberg, desaparecido há dois dias, cuja principal suspeita 

é a esposa soprano que irá representar Electra na estreia do Viena Staatsoper amanhã à 

noite. 

HOMEM: Seu nome é Natália.       

 

HOMEM: Electra emite a primeira nota. Ela não olha para Charles, na segunda fila da 

plateia do Viena Staatsoper. Ela olha para a primeira fila em busca de um menino de doze 

anos. Os olhos brilhantes do menino encontram-se com os da mãe, que interpreta a 

personagem principal da peça de Eurípedes. 

MULHER: Seu nome é Lukas.  
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HOMEM: Natália e o pai 

 

MULHER: Viena fervilha como se fosse uma jovem aos dezoito anos. Nos cafés, as 

reuniões entre os artistas, escritores renomados, outros nem tanto, acontecem quase todas 

as noites.  

HOMEM: O pai de Natália está na biblioteca quando escuta o grito da esposa 

atravessando a sala. Levanta-se. Preparava-se para ir ao Café Landtmann na Ringstrasse. 

Essa noite conheceria Sigmund Freud, e, em breve, passaria a frequentar as reuniões 

psicológicas das quartas-feiras.  

MULHER: Mas hoje não. 

HOMEM: Hoje o pai de Natália escuta os gritos da esposa, vê as lágrimas banhando o 

rosto da mãe desesperada, porque a única filha está grávida de um estranho. 

MULHER (VOZ MAIS VELHA): – Eu avisei que deveríamos antecipar o casamento 

com o marquês Timboury! 

HOMEM: – Calma, mulher, tudo vai se resolver... 

MULHER (VOZ MAIS VELHA): – Como posso estar calma com a desonra de nossa 

filha? E um rapaz que é conhecido como boêmio, namorador...  Já flertou até com uma 

mulher casada! 

HOMEM: O pai olha para a filha que entra na biblioteca atrás da mãe. No rosto de Natália 

não há vergonha nem medo, apenas o quase esboçar de um sorriso.  

HOMEM: – É verdade, Natália? Ele teve um caso com uma mulher casada? 

MULHER (VOZ MAIS JOVEM)– Não... meu pai. Viktor é um homem muito atraente e 

livre, causa inveja a esses aristocratas decadentes sem dinheiro nem glamour algum. 

HOMEM: – Mas ele tem dinheiro? – O pai pergunta e não deixa de olhar por um segundo 

o rosto impassivo da filha. 

MULHER: – Não tem, meu pai. Mas isso não é problema para nós. Ele tem muitas ideias. 

Quer fundar uma companhia de ópera e trazer compositores famosos do mundo inteiro 
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para se apresentarem aqui em Viena. Podemos ajudá-lo. Você pode ajudá-lo. A mim e ao 

seu neto também. 

      

HOMEM: A Companhia Azul nasce no mesmo ano do nascimento de Lukas. A criança 

ainda sendo amamentada, e Natália estreia como soprano principal no papel de Mimi, em 

La Bohème, de Giacomo Puccini.  

        Os ensaios tomam todo o inverno até chegar a primavera. As tulipas lilases 

nos canteiros do Staatsoper animam os últimos preparativos para a estreia. O avô de Lukas 

vai todos os dias ao teatro, o rosto sério, a testa franzida. A filha se aproxima e alisa  seus 

cabelos: 

MULHER: – Obrigada, meu pai. Você está realizando um grande sonho meu. 

HOMEM: A soprano Mimi tosse, mesmo assim canta um dueto de amor com Rodolfo. A 

segunda soprano Musseta flerta com todos os homens, e Mimi nota a troca de olhares 

entre a segunda soprano e Viktor na coxia do lado esquerdo do teatro. 

 

MULHER: Lukas dá os primeiros passos no tapete da sala de estar. É um tapete que foi 

bordado pela avó materna, uma paisagem com o pastor de ovelhas subindo um monte 

alto. O menino tenta subir o monte com as ovelhas, mas sempre cai. Somente quando 

deixa de olhar o tapete e olha para a mãe do outro lado da sala é que se esquece da 

vertigem do monte, do tilintar dos sininhos das ovelhas, da canção do pastor com o cajado 

na mão. 

        Depois da estreia da Companhia Azul, Natália não sai muito de casa. Prefere 

ficar com o filho nos intervalos dos ensaios, leva-o para passear no Stadtpark e fica horas 

diante da estátua de Franz Schubert. Ela se pergunta se um dia será tão famosa quanto o 

célebre compositor austríaco, que morreu jovem, mas deixou uma quantidade imensa de 

trabalhos vocais, óperas, sinfonias, músicas de câmara e para o piano. 
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HOMEM: Natália descobre Viktor beijando a amante na semana da estreia de Electra, no 

Staatsoper. Lukas está com doze anos e retorna para casa nas férias do internato, no 

Instituto Le Rosey, na Suíça. A mãe está chorando sentada diante da penteadeira quando 

o filho entra no quarto. 

HOMEM (VOZ DE MENINO): – O que houve, mamãe? 

MULHER: Natália disfarça, enxuga as lágrimas com o lenço rendado. 

MULHER: – Meu amor! Venha, deixe-me ver como você cresceu... 

HOMEM (VOZ DE MENINO): Os olhos da mãe encontram-se com os do filho. 

HOMEM (VOZ DE MENINO): – Mamãe, o que houve?  

MULHER: Viktor entra no quarto, mãe e filho se calam. 

HOMEM: – Você não está pronta para o jantar dos Mahlers? 

MULHER: Natália pede baixinho para Lukas ir falar com o pai. 

HOMEM (VOZ DE MENINO): – Como vai, papai? Acabei de chegar do internato. 

MULHER: Viktor fica surpreso com o filho vindo falar primeiro. 

HOMEM: – Ahn... Não tinha visto você aí... Como vai? 

HOMEM (VOZ DE MENINO): – Estou bem. Cheguei um dia antes do prazo. Terminei 

as provas e os professores me liberaram.  

HOMEM: – As notas? 

HOMEM (VOZ DE MENINO): – Sempre boas, papai. 

MULHER: Viktor olha para o menino. É muito parecido com a mãe. 

HOMEM: – Muito bem. Continue assim. 

MULHER: Vira-se para a esposa.  

HOMEM: – Vou para o meu quarto tomar banho e trocar de roupa. Aguardo você na sala 

de estar.      
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MULHER: A baronesa, que nunca mais saíra com o marido, mesmo depois de Lukas ir 

para o internato, mesmo depois de se tornar apenas esposa, limpa o rosto com o lenço de 

renda, dá um beijo demorado na testa do filho, troca de roupa sozinha para acompanhar 

o barão Viktor Shoemberg ao jantar dos Mahlers, na Graben Strasse. 

 

HOMEM: Electra, de Eurípedes, foi escrita por volta de 410 a.C. Trata-se da história da 

filha de Agamenon, que foi assassinado pela mãe Clitemnestra e por seu amante Egisto. 

A filha se lembra de uma adaga do pai, escondida na biblioteca, por trás do quadro de 

Gustav Klimt. Electra sai acompanhando o barão Viktor Shoemberg, e vão juntos para o 

jantar na casa dos Mahlers, na Graben Strasse.    
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MULHER: Charles e a mãe 

 

HOMEM: Charles lê o programa do espetáculo de hoje à noite. Ele descobre que a 

Companhia Azul já apresentou Puccini, Verdi, Mozart, Beethoven, e mais uma dúzia de 

compositores famosos, muitos deles italianos e alemães. 

        Hoje à noite a Companhia Azul estreia Electra, de Richard Strauss. O que 

Charles Allington não entende e pretende investigar depois do espetáculo, com toda a 

vontade e o inesperado de Sherlock Holmes, é por que uma mulher bonita, inteligente e 

interessante feito Natália Schoemberg é a principal suspeita do desaparecimento, e talvez 

assassinato, do marido, mesmo com a cidade de Viena inteira sabendo do caso que ele 

mantém com a segunda soprano, que interpreta Crhisotemis e faz parte da Companhia 

Azul desde o primeiro espetáculo? 

 

MULHER: A mãe de Charles teria aparecido no enterro do marido. Não daria para vê-la 

muito bem, mas várias testemunhas, inclusive a tia solteira, afirmam que ela esteve ali, 

no canto direito do Cemitério Saint Marx.  

HOMEM: Charles e os irmãos não viram a mãe, ou a imagem da mãe que eles ainda 

tinham na memória. Mas a mãe teria acompanhado os filhos a distância, de véu, vestido 

e chapéu pretos, como se fosse a viúva e recebesse de todos as devidas condolências. 

MULHER: A mãe olharia para o filho mais velho, e veria o pai nele, e veria a si mesma 

em Charles. Do pai, o filho herdaria o jeito de andar, de sorrir, de puxar para trás o cabelo 

com a mão direita; da mãe, os cabelos encaracolados, a altura mediana, o piscar dos olhos 

quando nervoso, a mania de juntar os farelos de pão com a ponta dos dedos úmidos. 

HOMEM: E a imagem do espetáculo da baronesa Natália Schoemberg no Staatsoper se 

sobrepondo à suposta imagem da mãe de Charles no enterro do pai no Cemitério Saint 

Marx. 
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MULHER: No intervalo do único ato, a baronesa retorna ao camarim. Quer retocar a 

maquiagem, porque está suando frio. Cantou bem, representou bem o papel que era ela 

mesma, a personagem que parece ter sido escrita sob encomenda, com o vestido de seda 

preta e as sandálias douradas apertando as pontas dos pés. 

       Volta ao palco. Busca o olhar de Lukas, mas encontra os olhos de um homem 

na segunda fila, que parece conhecê-la a vida inteira, os óculos na ponta do nariz, não 

disfarçam o espanto que ambos sentem em se encontrarem pela primeira vez na volta do 

intervalo do texto de Eurípedes adaptado no único ato da ópera de Richard Strauss. 

 

HOMEM: Como iniciar um diálogo? Como começar uma conversação? E, 

principalmente, como desfiar uma conversa que Charles sabe que não passará de um 

interrogatório, de uma quase acusação de sequestro e morte, mesmo que por uma causa 

justa, mesmo que apenas para limpar a honra da baronesa traída pelo marido desde o 

início da Companhia Azul, ou para que uma mãe de classe média inglesa possa fugir e 

brilhar, azul e prata, no alto do trapézio do Circo Lapende?  

       Charles baixa os olhos. Toma o lápis antigo, a caderneta desbotada. Escreve 

algumas palavras. Escreve para entender o sentimento, controlar a emoção. Precisa conter 

a palavra para à prosa se entregar, para não transformar o interrogatório em um poema, e 

não se apaixonar pela suspeita, e não subverter a ordem das coisas, a inteligência 

prevalecer à força, a vontade superar o medo, o inesperado iluminar o casual. 

       – Boa noite, baronesa Natália Schoemberg. 

MULHER: Ela está de costas na sala do teatro reservada aos convidados especiais. Vira-

se devagar, olha lentamente para o rosto de Charles e se comunicam sem palavras, 

somente com o assombro dos seus olhos nus. 

HOMEM: – Boa noite, baronesa Natália Schoemberg. 

       Charles insiste. 

       – Sou Charles Allington, detetive policial do distrito de Wieden. A senhora 

poderia me conceder alguns minutos do seu tempo?  
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HOMEM: Na sala ao lado, eles se sentam em um sofá. Charles não encontrando palavras, 

Natália observando cada gesto do detetive. Ela poderia adivinhar do que se trata? Charles 

se pergunta. MULHER: Ele saberia explicar a minha angústia? A baronesa questiona e 

solta as alças das sandálias douradas que não irão mais apertar-lhe os pés.  

MULHER: – Do que se trata, detetive? 

HOMEM: Charles se pergunta. 

HOMEM: – Recebemos uma denúncia de que seu marido desapareceu desde o início da 

semana, baronesa. E a última pessoa que viram saindo da casa dos Mahlers com o barão 

foi a senhora. 

MULHER: A baronesa questiona. 

MULHER: – O que o senhor está insinuando, detetive? 

HOMEM: Charles puxa o cabelo para trás com a mão direita. 

HOMEM: – Não estou insinuando nada, baronesa. Apenas informando que seu marido 

está desaparecido desde o início da semana e a última pessoa que viram saindo com ele 

do jantar na casa dos Mahlers foi a senhora. 

MULHER: As sandálias soltas nos pés da baronesa. 

MULHER: – Quem lhe informou? 

HOMEM: O piscar dos olhos de Charles. 

HOMEM: – A própria senhora Mahler. 

HOMEM: A baronesa para. Os olhos piscantes de Charles se encontram com os olhos de 

fúria de Natália. 

MULHER: – Megera! Aquela mulher tem inveja de mim! Só porque o marido elogia o 

meu trabalho! 

HOMEM: – E a senhora? Tem alguma queixa do seu marido? 

MULHER: Os olhos acalmados de Charles. Os lábios presos da baronesa. 
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HOMEM: O garçom serve um espumante à primeira soprano de Electra. Charles, com 

uma mesura, agradece, mas afirma que está trabalhando. 

HOMEM: – Vamos conversar novamente, baronesa. Muitas vezes, espero. 

       Charles se arrepende da última frase. Será que na última frase revelou os 

sentimentos? Deixou transparecer a intenção de um poeta, mas que se deseja prosador? 

 

MULHER: O comissariado no distrito de Wieden fica bem próximo ao centro histórico 

de Viena. No mural detrás da escrivaninha de Charles há recortes de fotografias e mais 

fotografias de jornais da baronesa e algumas do barão Viktor Shoemberg. 

        Na manhã seguinte à estreia da ópera, Charles relê as anotações da caderneta 

desbotada. Os fatos não batem com as interpretações. Serão as interpretações 

verdadeiras? Ou estaria se iludindo e registrando sensações em vez de objetos concretos?  

HOMEM: Relê o depoimento da Sra. Mahler. De que a baronesa saiu, por volta de uma 

da madrugada, acompanhando o marido. Que passaram a festa inteira afastados um do 

outro. Que, no jantar, sentaram-se lado a lado, mas não trocaram palavras. Que Viktor 

Schoemberg estava traindo a baronesa e, é claro, ela sabia. 

MULHER: Espanta-se com o depoimento da baronesa. É certo que ela ainda viria depor 

naquela tarde, mas foi muito pouco o que Charles anotou na noite anterior. Como se 

desejasse que as palavras ficassem no imaginário e não se transformassem em realidade 

de papel e lápis. Parecia um quebra-cabeça. E, como nos quebra-cabeças mais difíceis, as 

peças centrais não se encaixam. 

HOMEM: Qual o motivo? A traição? 

MULHER: Como conseguiu vencer a força física do marido? Ele poderia estar bêbado? 

HOMEM: Como se livrou do corpo? Da casa dos Mahlers até a dos Shoembergs seriam 

uns bons quilômetros e ainda havia o rio Danúbio? 

MULHER: Qual foi a arma?  Poderia ser veneno, adaga ou uma pistola de mulher? 

HOMEM: Como consegue permanecer tão calma? 
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       O chefe, que ainda é chefe, levanta-se da escrivaninha no centro do 

comissariado. Uma mulher, vestido e cabelos rubros, chapéu de plumas brancas, 

sombrinha combinando, aproxima-se, diz algumas palavras, e os dois olham 

imediatamente para Charles. 

MULHER: É a baronesa Natália Shoemberg.  
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HOMEM: Natália e Viktor 

 

HOMEM: A festa na qual Natália e Viktor se conhecem marca o início da estação dos 

bailes. A casa de três andares do general Stein está repleta de jovens que dali retirariam 

os futuros casamentos. 

MULHER: Natália está prometida para o marquês belga Mark Timboury. Todos sabem 

que o título de um marquês é superior ao de um barão, mas a jovem de vestido verde-

musgo e colar de esmeraldas não presta atenção quando o pai lhe apresenta o futuro noivo. 

Mark é vinte anos mais velho que Natália, usa suíças e bigode e está começando a ficar 

calvo. 

HOMEM: Natália não presta atenção no futuro noivo. Olha, por sobre o ombro direito de 

Mark, e enxerga aquele rapaz que não para de dançar com a filha do dono da casa, uma 

moça baixinha e sem graça. Natália acredita ser muito mais interessante. 

       Olha para os lados e o pai a havia deixado a sós com o marquês. Ela não tem 

dúvidas de que deve arrumar um pretexto e uma companhia para ir ao toalete feminino. 

A duquesa Maria é amiga de sua mãe, apesar de tão jovem. É casada com o duque Hager, 

trinta anos mais velho. A duquesa Maria passa diante de Natália no instante em que esta 

se percebe a sós com o marquês. 

MULHER: – Ah, duquesa Maria! 

HOMEM: Uma mesura de ambas ao marquês, e vão juntas ao toalete feminino. Natália 

logo pergunta: 

MULHER (VOZ MAIS JOVEM): – Quem é aquele rapaz que está dançando com a filha 

do general Stein? 

MULHER (VOZ MAIS VELHA): – O barão Shoemberg? Viktor... 

MULHER (VOZ MAIS JOVEM): – Sim, Viktor. Ele é daqui de Viena? Não o vi em 

outras festas. 

MULHER (VOZ MAIS VELHA): – Normalmente ele está em Paris. Ou em Berlim. Ou 

mesmo em Londres, na casa dos amigos. 



17 

 

MULHER (VOZ MAIS JOVEM): – Ah, entendi... Você o conhece? 

MULHER (VOZ MAIS VELHA): Maria ajeita os longos cabelos negros presos em trança 

circular na nuca. Põe um pouco do perfume que está em cima da penteadeira de mármore 

branco, à disposição das damas. 

MULHER (VOZ MAIS VELHA): – Mais ou menos... 

HOMEM: Quando o pai perguntar, alguns meses depois, se Viktor havia flertado com 

uma mulher casada, Natália logo se lembrará de Maria, logo recordará o rosto pálido da 

duquesa e a ligeira impressão de que o barão Schoemberg havia feito algo muito 

desagradável. 

MULHER: Esse mal-estar é novo para Natália, que sempre se sentiu segura de si, o mal-      

-estar perdura e aumenta durante aqueles doze anos, quase treze, de casada. A sensação 

de que há sempre outra mulher na vida do marido, de que Natália não é a única, mesmo 

que não existam provas concretas para essa sensação. 

HOMEM: Os passeios no parque com Lukas, no início, são inconscientes, mas, com o 

tempo, Natália percebe que não há motivos para estar a sós com o marido. Gostam de 

assuntos muito diferentes, e ela, na inocência dos dezoito anos, não percebeu o quanto o 

marido abrira a cauda feito um pavão e ela ficara a admirar as belas penas. 

MULHER: Começa a devorar livros. A princípio, os de Filosofia, Astronomia, Ciências 

Naturais. Até que ouve falar de Lou Andreas-Salomé. Pede ao pai para intermediar um 

encontro, ali mesmo, na casa de Freud, na Berggasse Strasse, em um jantar que Sigmund 

promove. Lou a recebe com ternura. Apresenta Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche 

e o Eterno retorno.  

HOMEM: Ficam amigas íntimas. Lou ensina a Natália o tom certo para tratar o marido, 

a arte da sedução na qual o desejo feminino sempre prevalece. E a baronesa aprende a 

fazer de conta que não percebe as saídas noturnas do marido, os olhares escusos para a 

segunda soprano nos ensaios das óperas, a cidade inteira de Viena a comentar os casos 

extraconjugais de Viktor Schoemberg quase ali, na frente de todos.       
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       Viktor nota o comportamento diferente da esposa. Está até mais bonita. Canta 

mais forte os seus papéis nas óperas.  

        Normalmente, uma soprano canta as escalas mais agudas. Se o meio do piano 

é a notação C3 ou o dó central, a soprano canta do C3 até o C5, ou duas escalas acima. 

       Depois do encontro com Lou Salomé, Natália torna-se mais solta, navega nas 

escalas com mais facilidade, nem precisa forçar a respiração. Até trata bem a segunda 

soprano, mesmo que não tenha a certeza de que entre ela e o marido exista um romance 

que completará doze anos naquela montagem de Electra. 

 

MULHER: O vestido de seda preta e as sandálias douradas para o espetáculo chegam em 

duas caixas brancas trazidas para o camarim de Natália no fim da tarde. Ela já está saindo 

do teatro para a carruagem quando avisam da chegada das encomendas da famosa estilista 

vienense Emile Flöge. 

HOMEM: Então os vê. Ali, no camarim que é de Natália, e somente de Natália, como se 

o camarim fosse uma boneca de porcelana chinesa com vestido de flores amarelas. A 

segunda soprano é beijada. O marido a beija. Veementemente. Com a mão direita aperta 

as nádegas arredondadas da segunda soprano. Com a esquerda, amassa os seios rijos. 

MULHER: Não é raiva nem revolta o que fervilha em Natália, o que pede para sair do 

próprio corpo para o alheio. É desejo. Desejo de estar no lugar da outra, mesmo que essa 

outra seja a segunda no meio de muitas. Viktor não trairia apenas com a segunda. Trairia 

com todas as mulheres sem pudor de Viena, e Natália arrepende-se de não ter se entregado 

a Lou Salomé, de não haver seguido em quarteto na viagem com Lou, Rilke, Nietzsche, 

e amarem-se loucamente, como tão bem fazem os animais. E arrepende-se de não entrar 

no camarim e flagrar Viktor e a segunda soprano ali mesmo, e ali mesmo fazer parte de 

uma festa. 

 

HOMEM: Natália tem duas opções. Fazer de conta que não assistiu à cena do desejo, 

entregar-se a alguns amantes, feito muitas damas da alta sociedade vienense. Ou vingar o 

desejo não atendido, a libido despertada, mas agora precisaria ir para casa, tomar um 
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banho demorado, sentar-se diante do espelho da penteadeira, até Lukas chegar de surpresa 

do internato e surpreendê-la sozinha chorando no quarto. 

 

MULHER: Lukas sai do quarto da mãe. Ele encontra o avô no corredor entre a sala de 

estar e a de jantar e o avô o para. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Boa noite, meu caro rapaz. Chegou faz tempo? 

HOMEM (VOZ DE MENINO): – Não, há pouco, vovô. 

MULHER: O rosto cabisbaixo do neto. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Por que está assim, Lukas? 

MULHER: O carinho que sente pelo avô. 

HOMEM (VOZ DE MENINO): – Mamãe estava chorando no quarto, vovô. Penso que é 

novamente papai. 

MULHER: O avô franze a testa, abraça o neto e o leva para a biblioteca. 

 

HOMEM: A festa na casa dos Mahlers teria sido muito agradável, apesar da tristeza de 

Natália. Procurou ficar longe do marido o máximo de tempo possível. Mas a Sra. Mahler 

os colocou lado a lado durante o jantar. Serviram pequenos canapés de legumes, uma sopa 

de cebolas à moda francesa, salmão defumado com alcaparras. Torta de mascarpone de 

sobremesa. Café com biscoitinhos em forma de estrelas e licor de damasco para as damas.  

Os charutos, na sala dos homens. As saias rodadas, na sala das mulheres. 

      No comissariado de Wieden, Charles Allington anota cada um dos pratos 

servidos e se pergunta por que Natália havia mencionado que estivera triste durante o 

jantar. 

HOMEM: – Por que estava triste? 

      Cria coragem e pergunta. 

MULHER: Natália, cabelos e vestido rubros, põe a mão de luva nos lábios, como se 

houvesse falado uma bobagem. 
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     – Eu disse isso? 

HOMEM: – Disse sim. Está aqui anotado. Veja. 

      Mostra a caderneta desbotada, e imediatamente tem vergonha de lhe 

apresentar material tão pobre. 

MULHER: – Você tem uma letra bonita. 

HOMEM: Charles sente um início de prazer formigando na ponta dos dedos. Mas contém 

a ilusão. 

      – Obrigado. Mas, como você estava dizendo... 

MULHER: Natália repete as informações que a Sra. Mahler também havia mencionado 

em depoimento. A única frase fora do contexto é aquela na qual revelou que estava triste. 

       Mas não diz mais nada sobre o assunto naquela tarde. 
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MULHER: Viena e Londres 

 

MULHER: O Circo Lapende chegou a Viena na semana da morte do pai de Charles. A 

cidade estava coberta de folhas amarelas dos plátanos. O gerente do circo foi à prefeitura 

solicitar permissão para a montagem no terreno baldio. 

      A trapezista ainda se apresentava com a veste de lantejoulas azuis e prateadas, 

as sapatilhas cor da pele. Faltavam algumas lantejoulas. As sapatilhas haviam sido 

costuradas inúmeras vezes. 

       O amante eslavo a deixara por uma vendedora de lingeries quando o circo 

passou por Praga. A vendedora de lingeries era vinte anos mais nova que a trapezista, o 

amante eslavo notou logo os seios alvos e fartos pulando para fora do corpete da moça. 

      A trapezista sempre comprava os jornais nas cidades aonde chegava e tentava 

aprender a língua local. Não entendia muita coisa do alemão, assim como não entendeu 

do tcheco nem do italiano. Procurava sempre as fotografias, como se nas fotografias fosse 

revelado algum segredo. 

       Até que o viu ali. Na página das efemérides do jornal. Uma fotografia antiga 

da época do casamento e a efeméride em inglês escrita pelo filho mais velho, Charles 

Allington. 

 

HOMEM: A Votivkirche fica próxima à casa de Freud. A igreja foi construída depois da 

tentativa frustrada de assassinato do imperador Francisco José em 1853 por um alfaiate 

mentalmente perturbado.  

       O relógio da igreja badala as sete horas da noite. O pai de Natália abre a porta 

de casa, e, em poucos instantes, chega ao 19 da Berggasse Strasse. Sigmund, com o 

charuto, recebe os convidados, entre eles o doutor Joseph Brauer, e o pai de Natália irá 

escutar uma calorosa discussão entre Freud e Brauer sobre o efeito catártico das obras de 

arte, tanto nos pacientes quanto nos próprios artistas que as forjaram. 
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MULHER: A mãe se despede do pai de Natália, que está indo para as reuniões das 

quartas-feiras de Freud. Ela aguarda o marido sair para retornar à biblioteca onde Gustav 

Klimt pinta seu retrato, com um vestido de pequenas flores lilases e azuis, círculos 

brancos e ocre.   

HOMEM: Uma das características mais fortes na pintura dos retratos de Klimt é que ele 

deixa o rosto bem nítido da personagem retratada, mas os limites do corpo e do vestido 

não ficam muito claros. 

MULHER: A mãe permanece com os cabelos presos no alto, um espaldar por trás da 

cabeça, o olhar altivo, a mão direita na cintura, a esquerda solta ao longo do corpo ainda 

esguio.  

       Na poltrona próxima à janela, Natália observa a mãe como se fosse a si mesma 

um pouco envelhecida. A mãe soube guardar em lugar bem escondido o peso dos anos, 

as rugas misturando-se com o pó compacto, e não parece artificial. Como se a mãe tivesse 

acordado naquele instante e ainda trouxesse o frescor de uma tarde bem dormida. 

     

HOMEM: A mãe de Charles teria gostado de assistir à pintura daquele retrato se não 

estivesse no Cemitério de Saint Marx, no enterro do marido. Se não estivesse, toda vestida 

de preto, tentando identificar quais daqueles jovens eram os filhos abandonados por si e 

pelo sonho de brilhar em um trapézio.  

       O tempo não fora generoso com ela, desde que deixara Hampstead. As noites 

mal dormidas no vagão do trem do circo, as doenças contraídas pela fome, o frio, o 

cansaço, fizeram-na pensar em se arrepender, voltar ao subúrbio londrino e pedir perdão 

ao pai de Charles que ali era enterrado.  

       Mas não haveria perdão para uma apaixonada. Ao menos desejava avisar ao 

filho que nunca cometesse o erro de se apaixonar por quem não devia. Escreveu uma 

carta. Procurou no cemitério o endereço da família em luto. Deixou debaixo da porta, 

com medo de não ser bem recebida pela cunhada, deixou uma carta endereçada ao filho 

mais velho, Charles Allington. 
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MULHER: De Hampstead Heath pode-se ver a entrada da rua onde se encontra a casa do 

poeta John Keats. A mãe de Charles gosta de ler poesia, enquanto o filho gosta de ler 

romances policiais.  

       Qual a diferença entre “Ode ao rouxinol” e “Um escândalo na Boêmia”, entre 

o poeta como a mais impoética das criaturas de Deus, como uma carcaça que vive sempre 

se esvaziando de si e se preenchendo de Poesia, e um detetive agnóstico que só acredita 

nos objetos concretos e na razão? 

       Qual a distância entre a casa de John Keats, em Hampstead Heath, até a de 

Sherlock Holmes no 221b da Baker Street?   

 

HOMEM: No 19 Berggasse Strasse, na reunião das quartas-feiras em que Sigmund Freud 

discute calorosamente com Joseph Brauer os efeitos catárticos das obras de arte nos 

pacientes e nos próprios artistas que as forjaram, o pai de Natália lembra como tudo 

começou. 

       Ele ainda escuta os gritos da esposa, as lágrimas banhando o rosto da mãe 

desesperada, porque a única filha está grávida de um estranho. 

MULHER (VOZ MAIS VELHA): – Eu avisei que deveríamos antecipar o casamento 

com o marquês Timboury! 

HOMEM: – Calma, mulher, tudo vai se resolver... 

MULHER (VOZ MAIS VELHA): – Como posso estar calma com a desonra de nossa 

filha? E um rapaz que é conhecido como boêmio, namorador... Já flertou até com uma 

mulher casada! 

HOMEM: O pai olha para a filha que entra na biblioteca atrás da mãe. No rosto de Natália 

não há vergonha nem medo, apenas o quase esboçar de um sorriso.  

HOMEM: – É verdade, Natália? Ele teve um caso com uma mulher casada? 

MULHER (VOZ MAIS JOVEM): – Não... meu pai. Viktor é um homem muito atraente 

e livre, causa inveja a esses aristocratas decadentes sem dinheiro nem glamour algum. 
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HOMEM: – Mas ele tem dinheiro? – O pai pergunta e não deixa de olhar por um segundo 

o rosto impassivo da filha. 

MULHER (VOZ MAIS JOVEM): – Não tem, meu pai. Mas isso não é problema para 

nós. Ele tem muitas ideias. Quer fundar uma companhia de ópera e trazer compositores 

famosos do mundo inteiro para se apresentarem aqui em Viena. Podemos ajudá-lo. Você 

pode ajudá-lo. A mim e ao seu neto também. 

HOMEM: O pai de Natália lembra-se de tudo, enquanto Freud discorre sobre a 

purificação dos afetos de Aristóteles por meio das obras de arte. 

       – Mas você não precisa se casar com ele, minha filha. Eu posso assumir e 

cuidar da criança. 

        Natália olha impassiva para o rosto do pai. Ele pensa sobre o que terá de fazer 

no futuro. 

 

MULHER: Lukas sai do quarto da mãe. Ele encontra o avô no corredor entre a sala de 

estar e a de jantar e o avô o para. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Boa noite, meu caro rapaz. Chegou faz tempo? 

HOMEM (VOZ DE MENINO): – Não, há pouco, vovô. 

MULHER: O rosto cabisbaixo do neto. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Por que está assim, Lukas? 

MULHER: O carinho que sente pelo avô. 

HOMEM (VOZ DE MENINO): – Mamãe estava chorando no quarto, vovô. Penso que é 

novamente papai. 

MULHER: O avô franze a testa, abraça o neto e o leva para a biblioteca. O avô pensa 

sobre o que terá de fazer no futuro. 

 

HOMEM: Em “Um escândalo na Boêmia”, Sherlock Holmes investiga o caso da cantora 

de ópera Irene Adler – A mulher – que chantageia o rei hereditário da Boêmia. 
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        Natália Schoemberg passa a tarde no comissariado de Wieden depondo para 

Charles Allington. A caderneta desbotada de Charles é quase toda preenchida com as 

palavras da baronesa. 

MULHER: A princípio são palavras desconexas, mas, com o fluir do diálogo, as frases 

vão se tornando coerentes, os pensamentos, consistentes, e vai nascendo uma 

personagem, provocando uma narrativa. 

        Natália é liberada para sair do comissariado em direção ao mundo redondo da 

ópera naquela noite, enquanto Charles se dirige à casa onde a baronesa vive com o filho 

e o marido: irá falar com os pais dela. 

 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): O pai de Natália recebe o detetive na porta da frente da 

casa branca com janelas azuis. Convida-o para entrar. Oferece-lhe um licor de café; 

Charles agradece, mas está trabalhando. 

        O quadro da esposa ainda está pendurado na parede da biblioteca. As flores 

lilases e azuis ainda transparecem a essência da dona da casa. Uma mulher altiva, com 

aroma de jasmim, cabelos ainda presos no alto da cabeça. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Em que posso ajudar, detetive? 

MULHER: O pai da baronesa pergunta sem arrodeios. 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Estamos investigando o desaparecimento do seu 

genro, o barão Viktor Schoemberg, senhor. E a sua filha Natália é a principal suspeita. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Mas que absurdo! Minha filha está acima de qualquer 

suspeita! 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Foi a última pessoa vista com o barão: a Sra. Mahler 

confirmou – Charles anota com os olhos a expressão do pai de Natália. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Ela não é culpada... Você... Você não pode acusá-

la... 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Mas foi a última pessoa... 
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HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Não importa o que a Sra. Mahler, ou o raio que o 

parta, disse, detetive! Minha filha é inocente de tudo! 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Como o senhor pode garantir? – Os olhos do pai 

crescem aos olhos de Charles. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Porque... Porque... 

MULHER: A mãe de Natália, do lado de fora da biblioteca fechada, não pode escutar se 

houve outras palavras na frase do marido. 
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HOMEM: As cartas 

 

MULHER: Querido filho Charles, 

 

MULHER: Tentei falar-lhe hoje no enterro de seu pai, mas não tive coragem.  

       Tentei dizer-lhe o quanto me arrependo do que fiz, e o quanto os amo, agora 

mais do que na época em que os abandonei. 

        Fazemos loucuras por paixão, meu filho. Escute bem, por paixão, e não por 

amor. Eu sabia que seu pai iria cuidar de vocês, até melhor do que eu – lembra o dia que 

deixei você me ajudar na cozinha e acabou quebrando o prato? Cortou o joelho, e você 

disse a seu pai que havia levado uma queda, só para me proteger. 

       Sei também que você ajudou seu pai e sua tia na criação dos seus irmãos, e 

por isso lhe sou eternamente grata. 

       Não quero, nesta carta, desculpar-me pelo meu erro, mas tentar fazer você 

entender o quanto é possível cometê-lo. Quando se tem dentro de si um desejo 

desenfreado de liberdade, qualquer motivo serve, até circo com um trapezista que fala 

uma língua que eu nunca escutara antes.  

       E aquelas palavras, que eram todas as que eu desejava escutar, ficavam 

rondando minhas noites enquanto seu pai não chegava do trabalho, ficavam me distraindo 

até nas mínimas atividades do dia a dia, e mais um dia, até que resolvi deixar a vida que 

pensava sem graça para seguir uma ilusão, e hoje vejo que a vida com vocês era a melhor 

realidade.  

        Se puder ajudá-lo a não cometer o mesmo erro, então digo: cuidado com suas 

paixões. Seja maior do que elas, seja seu dono. Então verá tudo bem mais claro, não 

duvidará nem por um segundo, mesmo quando eu estivesse no enterro do pai dos meus 

filhos, e fosse, resoluta, falar, abraçar, acarinhar o meu filho mais velho. 

       Com todo o amor que carreguei esses anos pelo mundo afora, da sua mãe. 
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HOMEM: Charles guardou a carta durante todos aqueles anos. Mergulhou no trabalho de 

detetive como se fosse a única certeza. Lia os livros de Conan Doyle, como se ele fosse 

o mestre. Abandonava as namoradas com mais de um mês de namoro, e as moças da 

redondeza começavam a duvidar da sua virilidade. 

       O inquérito foi aberto. O julgamento, iniciado. A baronesa era a única 

suspeita, mesmo não assumindo a culpa. O pai de Natália contratou o melhor advogado 

de Viena. Os espectadores lotaram o tribunal, da mesma forma que lotaram os espetáculos 

de Electra, da Companhia Azul, no Staatsoper. 

 

MULHER: Caro detetive Allington, 

 

MULHER: Não consigo entender os motivos de você não acreditar na minha inocência, 

mesmo eu não tendo um álibi. 

        Sim, eu fui a última pessoa vista com o meu marido saindo da casa dos 

Mahlers.  

        Sim, meu marido me trai – ao menos com a segunda soprano – desde o início 

do nosso casamento.  

        Sim, eu estava muito triste naquela noite na casa dos Mahlers, porque havia 

flagrado meu marido à tarde com a amante no meu camarim do teatro. 

        Mas teria eu a coragem? Teria eu a força para empunhar uma arma, matar e 

ainda me livrar de um corpo? Saberia eu disfarçar a luta interior de uma mulher que 

assassinou o marido, o pai do único filho, assim, de maneira premeditada? 

        Sei que não acredita em tamanha estapafúrdia. Então, por que a insistência? 

Por que não procura outras pistas, outros suspeitos, outros caminhos de acusação? 

        Sei que é um homem racional. Então, prove agora, no meu caso, que está 

usando nada mais, nada menos do que a pura, fria, certeira razão, e me libere do interdito. 

        Com todo o respeito que tenho por você, da baronesa Natália Schoemberg. 
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HOMEM: As duas cartas poderiam ser da mesma pessoa. Se pudessem ser colocadas uma 

sobre a outra, numa espécie de decalque, talvez sobrepusessem as assinaturas, talvez as 

histórias fossem iguais, mas com personagens diferentes. 

MULHER: Não podemos ver o rosto da mãe de Charles, apesar das lantejoulas azuis e 

prata. Mas podemos sentir a pele enrugada, os braços magros, secos, de tanto se pendurar 

e se lançar nas traves do trapézio. 

        Mas Natália... A baronesa está ali, nome e corpo feitos, vestido e chapéu 

brancos, no púlpito do tribunal. 

        Apesar de o ilustre advogado de defesa, apesar de a cidade inteira 

aparentemente a seu favor, a baronesa Natália Schoemberg pressente o seu destino, da 

mesma forma que o mal-estar de não ser a única na vida do marido crescera em doze 

anos, transformando-a de mulher segura na mais mísera e titubeante criatura. 

HOMEM: – Silêncio! 

MULHER: O juiz de toga e chapéu pretos grita bem alto. 

HOMEM: – A baronesa Natália Schoemberg irá falar. 

 

MULHER: Naquele fim de tarde, a baronesa vê o marido beijando uma das amantes. Ali, 

no camarim que é de Natália, e somente de Natália, a segunda soprano é beijada. O marido 

a beija. Veementemente. Com a mão direita aperta as nádegas arredondadas da segunda 

soprano. Com a esquerda, amassa os seios rijos. 

HOMEM: O tribunal inteiro acompanhava a descrição da baronesa nos mínimos detalhes. 

Acompanham e se colocam no lugar da ré. É fluida a narrativa, envolvente e sensual, os 

homens se aproximam para escutar e muitas damas escondem os rostos vermelhos 

debaixo dos leques flamejantes. 

HOMEM: – E o que a senhora fez ao vê-los se beijando? 

MULHER: Pergunta o advogado de acusação. 
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MULHER: – A primeira vontade foi entrar e interferir. 

HOMEM: As mulheres balançam mais e mais os leques flamejantes. 

HOMEM: – A senhora entrou? 

MULHER: Os homens se aproximam para escutar melhor. 

MULHER: – Infelizmente não. 

HOMEM: – Por que infelizmente? 

HOMEM: O advogado encontra um fio de novelo. 

MULHER: – Porque ele deveria saber a minha dor. 

MULHER: As mulheres choram solidárias. Os homens disfarçam por serem homens. 

HOMEM: – E o que fez naquele instante? 

HOMEM: O advogado puxa um pouco mais do fio. 

MULHER: – Saí do teatro. Tomei o coche e fui para casa. 

HOMEM: Charles acompanha na caderneta desbotada. A história é a mesma. Em seguida 

falará do único filho, do jantar na casa dos Mahlers, os inúmeros pratos servidos. Será 

que revelará sua tristeza? 

HOMEM: – E ao chegar em casa? 

HOMEM: O advogado insiste no fio da narrativa. 

MULHER: – Meu filho chegou do internato. Não o via há muitos meses. Ele cresceu... E 

como! 

MULHER: As mulheres suspiram alto. Os homens balançam a cabeça como se aquilo 

fosse coisas de mulher. 

HOMEM: – Então? 

HOMEM: O advogado aproxima-se do púlpito. 

MULHER: – Então Viktor entrou no quarto... 

HOMEM: Mais um passo do advogado. 
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MULHER: – ... e me lembrou do jantar dos Mahlers... 

HOMEM: O advogado quase alcançando a ré. 

MULHER: – ... troquei de roupa sozinha, pois não tenho mais criada... 

HOMEM: Os rostos de Natália e do advogado tão próximos que Charles poderia sentir 

as respirações. 

MULHER: – ... e saímos sós para a casa dos Mahlers, na Graben Strasse. 

HOMEM: Charles contém o grito. Apenas uma palavra, tão poucas letras e poderiam 

condenar Natália Schoemberg para sempre. 

HOMEM: – Sós? 

HOMEM: O advogado segura firmemente o fio da narrativa que a baronesa deixa cair. 

 

MULHER: Natália aguarda do lado de fora da casa da Berggasse Strasse o cocheiro trazer 

a carruagem. Fica imaginando como suportará ir com Viktor para o jantar na casa dos 

Mahlers depois de tê-lo flagrado com a segunda soprano. O cocheiro chega na frente da 

casa no mesmo instante que Viktor. O marido olha para a esposa e sente o peso de mil 

anos. Chama o cocheiro, dispensa-o, e toma as rédeas da carruagem. Natália respira 

aliviada sozinha no banco de trás. 

HOMEM: O advogado ainda segura firmemente o fio da narrativa. Ele não pode perder 

nenhum segundo daquela oportunidade. 

HOMEM: – Quer dizer que o seu marido, o barão Viktor Schoemberg, dispensou o 

cocheiro somente por causa do seu olhar? 

MULHER: – Não sei se foi somente por causa do meu olhar, senhor advogado, mas ele 

deve ter adivinhado que eu sabia da traição. 

HOMEM: – Muito interessante... E conveniente, não acha, baronesa? 

HOMEM: O pai de Natália se levanta. Olha para o advogado de defesa, este faz um gesto 

com as mãos para o pai sentar-se, acalmar-se. 

MULHER: – Conveniente, senhor advogado? 
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HOMEM: – Sim, conveniente que vocês tenham ido ao jantar na casa dos Mahlers assim, 

absolutamente sós. 

MULHER: – Não vejo nada de mais. Hoje em dia as famílias nobres estão empobrecidas, 

a tal ponto de não terem nem criados nem mordomos nem cocheiros. 

HOMEM: O advogado mede o fio, pesa as palavras, e enfrenta o olhar direto de Natália. 

HOMEM: – Digo conveniente, pois seria muito mais fácil sequestrar o barão depois do 

jantar, assassiná-lo, livrar-se do corpo, sem nenhuma testemunha, nem ao menos o 

cocheiro. 

MULHER: O tribunal entra em polvorosa. As mulheres balançam loucamente os leques 

na tentativa de aplainar o calor; os homens falam cada vez mais alto a ponto de o martelo 

do juiz bater e bater tão longe, quase se quebrando. 

HOMEM: – Silêncio! 

MULHER: A voz cheia, de trovão, grita uma vez só. A sala aquieta-se. As mulheres 

sentam-se; os homens alisam seus bigodes. As bocas cerram os dentes e não se ouve o 

mínimo barulho. 

HOMEM: – Por favor, continue a arguição, senhor advogado. 

MULHER: O juiz decreta. 

HOMEM: – Obrigado, meritíssimo. 

MULHER: O advogado faz uma mesura ao juiz. Aproxima-se novamente do púlpito. 

HOMEM: – Senhora baronesa, foi a senhora ou o seu marido que dispensou o cocheiro? 

MULHER: – Como eu disse... 

HOMEM: – Foi a senhora ou o seu marido que dirigiu o coche na volta? 

MULHER: – ... mas eu dizia... 

HOMEM: – Foi a senhora que matou seu marido e se livrou do corpo às margens do rio 

Danúbio? 
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MULHER: O tribunal retorna ao caos. O martelo do juiz não irá mais conseguir pacificar 

os humores. Os gritos de trovão não sancionarão a lei. É decretada, até segunda ordem, a 

suspensão do julgamento.    

     

HOMEM: Charles não conseguiria dormir naquela noite. Ficaria imaginando o rosto da 

baronesa na cela do cárcere, o frio batendo-lhe os ossos, o medo inquietando-lhe os 

sentidos. 

        Levanta-se da cama. Veste o casaco de lã cinza, quadriculado. Põe o chapéu 

de feltro verde. Desce as escadas, atravessa a rua, caminha os dois quarteirões e já se 

encontra no comissariado. O guarda-noturno abre-lhe o portão de ferro para as celas da 

ala feminina. Há cinco celas reservadas às mulheres e oito para os homens.  

MULHER: Natália também está acordada. Os olhos brilham por entre as grades impostas 

da prisão. Tudo está escuro. A lua é nova, o céu sem estrelas. Todos se escondem como 

se para não revelar segredos, não confessar culpas. Ou, então, ninguém é o culpado. 

 

HOMEM: – Ninguém é o culpado. 

      A frase do pai de Natália proferida na biblioteca ressoa na cabeça de Charles 

enquanto ele se levanta da cama, veste o casaco de lã, põe o chapéu de feltro, escadas, 

rua, dois quarteirões, comissariado. O guarda-noturno abre-lhe o portão de ferro e a frase 

do pai de Natália parece o badalar da meia-noite do sino da igreja. 

MULHER: Natália olha-o, surpresa.  

MULHER: – O que o senhor faz aqui? 

HOMEM: Charles nota o tom de voz mais humilde, o senhor no lugar do você da carta, 

a troca de uma palavra que faz toda a diferença. 

HOMEM: – Não consegui dormir. Como a senhora está? 

MULHER: Ela o olha por uma fresta de luz. 

MULHER: – Eu também não consegui dormir. 
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HOMEM: Charles dispensa o guarda-noturno. Puxa um tamborete de madeira para 

próximo da cela da ré. Mostra-lhe um envelope amassado. 

HOMEM: – Eu recebi a sua carta.  

      Abre o envelope diante de Natália. 

      – Por que não me disse a verdade? 

MULHER: Ela o olha, inquietante. 

                   – Mas eu disse a verdade, detetive! 

HOMEM: – Não toda a verdade. Não disse que saíram sós para o jantar na casa dos 

Mahlers, a senhora e o barão.  

MULHER: – Pensei que havia lhe dito, senhor detetive! Foram tantas informações, tantas 

palavras ditas naquela tarde do depoimento, tantas palavras escritas na sua caderneta! 

HOMEM: Charles enrubesce. A lembrança da caderneta desbotada o faz envergonhar-se 

da escrita, da sua letra nua, mostrada em inocência de escritor iniciante a uma baronesa. 

      Mas deseja-se escritor? Ele, que almeja um dia resolver os casos mais difíceis 

como se fosse um Sherlock Holmes? Ele, que aguarda as sextas-feiras à noite só para ler 

um pouco mais de Conan Doyle, e beber um pouco mais de sua sabedoria, e engrandecer 

a sua alma com um final inesperado e bom? 

       – Não me disse. E eu não anotei. Poderíamos tê-la preservado de tamanha 

exposição. Poderia ter investigado melhor com seu pai quando ele disse que: 

MULHER: – Ninguém é o culpado. 

HOMEM: Charles ouve, atônito, a frase que é proferida agora por Natália. A frase que 

sai por entre as grades numa linha reta, da emissora para o receptor, sem que existam 

grades entre os dois, sem que existam diferenças de classe social, de línguas, de uma filha 

que sabe mais do que o pai, de segredos de uma mãe que abandona os cinco filhos, de 

uma mulher que é traída pelo marido, na frente de todos, como se fossem duas cartas 

postas, uma por cima da outra, sobre a mesa e escritas pela mesma personagem. 
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MULHER: Os personagens 

 

HOMEM: Charles sempre imaginou como os personagens de Conan Doyle se 

movimentavam no meio do texto com tamanha naturalidade. Eles não parecem bonecos 

de marionete, bonecos de madeira conduzidos pelos fios do autor.  

        O autor de Sherlock Holmes mede cada palavra para transparecer 

naturalidade. Quando escreveu “O problema final”, situou o cenário na Áustria, Holmes 

e Moriarty – o maior inimigo do detetive inglês –, morrendo os dois ao se atirarem do 

alto de uma cachoeira.  

MULHER: Mas aquele não foi o final. Os leitores de Conan Doyle exigiram uma 

ressurreição, clamaram pela volta do detetive cujo melhor amigo era o Dr. John Watson. 

Na verdade, os casos só foram revelados porque Watson os escreveu, Holmes só se tornou 

conhecido porque alguém tomou pena, tinta e papel e escreveu suas histórias. 

       A frase do pai de Natália é pronunciada pela baronesa na madrugada fria do 

comissariado. Sai, por entre as grades, da boca da emissora até adentrar os ouvidos do 

receptor. Mas por que a baronesa está parada olhando o detetive? Por que Natália troca 

de lugar com Charles e investiga os mínimos gestos, e parece agora que é Charles quem 

está por trás das grades, e é Natália quem usa o casaco de lã cinza, quadriculado, o chapéu 

de feltro verde? 

HOMEM: – O que você disse? 

     Charles retorna a seu lugar. 

MULHER: – Eu? Não disse nada, Charles. 

MULHER: Mas as palavras agora são outras. Não existe mais senhor nem detetive. Agora 

é pelo nome próprio que Charles é chamado. 

HOMEM: – Você disse a frase do seu pai. 

MULHER: – Qual frase? 

HOMEM: – Ninguém é o culpado. 
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MULHER: – E se ninguém for o culpado? 

HOMEM: – E se não houver uma pessoa morta? 

MULHER: – E se tudo permanecer calmo? 

HOMEM: – E se Viktor Schoemberg aparecer a qualquer instante diante do tribunal? 

 

MULHER: O julgamento continua dois dias depois do encontro de Charles e Natália no 

comissariado. O advogado de acusação está confiante de que hoje haverá uma culpada, 

que será entregue à corte, e a corte fará justiça. 

       O juiz entra com toga e chapéu pretos. Todos de pé. O juiz se senta. Todos 

sentados. A baronesa é trazida ao centro da sala por dois guardas. Ela traja o mesmo 

vestido de seda preta que usou na ópera Electra, calça as mesmas sandálias douradas que 

apertam os pés. Um chapéu de plumas negras completa o vestuário. 

HOMEM: – Está iniciada a sessão! 

MULHER: Brada a voz do juiz de toga preta. 

HOMEM: – Chamo ao púlpito o senhor pai da baronesa Natália Schoemberg. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): O pai aparenta cem anos. Aparenta carregar todo o peso 

do mundo em suas pernas, que se arrastam da plateia até o púlpito. Charles acompanha o 

movimento do pai de Natália, como se aquele movimento fosse se inscrever na História 

de Viena, como se ali, na cidade de Viena, pudesse ser forjada, na vida real, o 221b da 

Baker Street. 

 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): O ilustre advogado de defesa dedilha as notas mais 

vibrantes, traz à tona as nuances mais brilhantes daquele caso exemplar. Por muito tempo 

iriam falar do julgamento da baronesa como o maior de todos os séculos, do período de 

transformações entre o fim do século XIX e o início do século XX, quando Viena, apesar 

da crise econômica, política, social que a afligia, descortina uma das fases mais criativas 

do pensamento europeu. 
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HOMEM (VOZ MAIS VELHA): O pai de Natália está sentado no trono do púlpito. Gotas 

de suor frio brotam da testa larga. 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Senhor pai da baronesa Natália Schoemberg, é 

verdade que abriu a porta da casa branca com janelas azuis para a sua filha e o seu genro 

na madrugada do jantar dos Mahlers? 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): O pai de Natália lembra o juramento feito no início da 

sessão: A verdade, não mais que a verdade. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Sim, abri a porta para a minha filha... 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): O advogado de defesa aguarda.    

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – E? 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): O pai de Natália e suas mãos frias. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – ... ela entrou sozinha e foi para o quarto. 

MULHER: Natália se levanta pálida no vestido preto. As plumas do chapéu tremem 

diante das palavras do pai. 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Mas seu genro não estava com ela? 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): O advogado de defesa não entende mais nada. 

 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): Quando foi contratado para defender a baronesa Natália 

Schoemberg, o advogado ilustre o fez quase de graça. Gostaria de não ter solicitado nem 

um centavo, mas precisava pagar os papéis do cartório e os despachantes. 

       Gostaria de fazer tudo de graça, pois acreditava na inocência de Natália. 

Acreditava que a história que o pai da baronesa lhe contava era a história original, a 

verdade prevalecendo no fim de uma batalha inglória. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Eu estava aqui na biblioteca, terminando de organizar 

meus papéis, quando eles chegaram – disse o pai de Natália quando contratou o advogado 

ilustre. – Eram umas duas horas da madrugada. Minha filha estava branca como nuvem; 

meu genro, vermelho feito vinho bom. Cada um subiu para o respectivo quarto, mas eu 
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sabia que haviam discutido, e muito, na volta do jantar na casa dos Mahlers. Fechei a 

porta da casa e subi para o meu quarto. Escutei minha filha chorando no quarto ao lado; 

silêncio no quarto de meu genro. O dia ainda não havia amanhecido quando escutei o 

barulho de passos na escada, a porta de entrada sendo aberta e rapidamente fechada. Era 

ele, eu tinha certeza. 

 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): O advogado de defesa não entende mais nada, ali, no 

tribunal. Os olhos do pai de Natália desviam-se do seu olhar, como se devesse ficar em 

silêncio. Todo o argumento da defesa fora por água abaixo, simplesmente por causa de 

algo que escapava ao conhecimento do ilustre advogado. 

 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): O pai de Natália abre a porta do quarto e desce 

rapidamente atrás de Viktor. Ele ainda o alcança na entrada da casa branca com janelas 

azuis. O sol começa a despontar no horizonte. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – O que foi que houve? 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): Viktor vira-se assustado com a mão do sogro em suas 

costas. 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Ahn! É o senhor! Que susto! 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): O pai de Natália continua com a mão em suas costas. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Você está indo para onde? 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Não posso mais sustentar a situação. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Que situação? 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – De Natália. Ela sabe da minha amante. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – De qual delas? 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): Viktor ri para o sogro. 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – O senhor é muito engraçado.  
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HOMEM (VOZ MAIS VELHA): O sogro permanece sério. 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – A única que eu tenho, a segunda soprano do 

espetáculo. 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): Viktor torna-se sério por um instante. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – E o que vai fazer agora? Fugir? 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): Viktor ri da alternativa. 

HOMEM (VOZ MAIS JOVEM): – Não! Vou para a casa da amante! 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): O sogro ainda sério. Viktor volta a ficar sério também. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Penso que um homem que depredou a fortuna da 

esposa e da família com espetáculos de ópera malsucedidos e mantém como amantes a 

metade das mulheres de Viena e com a outra metade já flertou, penso que, no seu caso, 

Viktor Schoemberg, esse homem deveria fugir para longe, muito longe, para nunca mais 

voltar. 
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HOMEM: Fatos e interpretações 

 

MULHER: Charles acompanha as feições do advogado de defesa. Aprendeu a identificar 

nos menores detalhes indícios do que seja a verdade, nada mais que a verdade. 

       Os fios dos cabelos louros quase brancos do advogado de defesa começam a 

se soltar na testa. Seria sinal de que começava a perder o controle da situação? 

HOMEM: Nem sempre Charles conseguiu manter o controle da situação. Muitas vezes 

tomava o lado direito da rua quando era para tomar o esquerdo, mas pensava que era 

porque em Londres se dirigia no sentido contrário ao de Viena, e nunca dera muito valor 

à própria confusão. 

MULHER: As feições do advogado de defesa transparecem a surpresa. Se Charles 

pudesse entrar na cabeça do advogado veria a cena do pai de Natália contando uma 

história completamente diversa, o advogado de defesa certo da vitória do caso no futuro 

tribunal, ele recebendo o olhar de agradecimento da baronesa, e, quem sabe, sentaria na 

primeira fila no Viena Staatsoper para assistir aos espetáculos da primeira soprano da 

Companhia Azul.     

HOMEM: As mãos do advogado de defesa se contorcem. Seriam as mãos as partes do 

corpo mais importantes de um homem? As ferramentas de trabalho que traduzem os 

pensamentos em ações, os fatos em interpretações? 

      Charles respira fundo e resolve se impor. Resolve enfrentar a situação de que 

há algo não revelado pelo pai da baronesa, há algo de estranho na angústia do advogado, 

há algo que tem de ser feito para livrar a baronesa de uma incontestável prisão. 

 

MULHER: O pai de Natália olha a cena de outro ângulo. Vê o advogado de defesa tenso, 

o detetive Charles Allington na iminência de se levantar, a filha se encolhendo, chorando, 

o rosto pálido no banco dos réus. 

      Qual seria a verdade que o pai irá revelar? Qual seria a verdade original? E se 

dissesse que o genro fugiu para os Estados Unidos da América por sua imposição? 
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Trocaria de lugar com a filha no banco dos réus? E se dissesse que a filha chegou sozinha 

do jantar na casa dos Mahlers? A condenaria para sempre? Seria Natália forte o suficiente, 

assim como Electra vingou a morte de Agamenon?  

 

HOMEM: A baronesa, encolhida no banco dos réus, tenta enxugar as lágrimas do rosto 

pálido com o lenço de renda. Mas as lágrimas brotam feito cachoeira, feito águas de 

cachoeira que não pedem licença às pedras para cair, juntar-se ao rio e correr em direção 

ao mar. 

MULHER: Não veria mais o mar? Uma vez viajaram para a Normandia, na França. Ela, 

o pai e a mãe. E foi uma viagem tão suave, conheceram o Monte Saint-Michel e o mar 

avançando lentamente na direção da rocha, o pai ajudando-a com o vestido de criança, as 

saias e mais saias que engordavam o corpinho magro.  

HOMEM: Eles chegaram ao topo do Monte e o mar os acompanhando, fechando o cerco 

aos habitantes e visitantes que somente poderiam descer quando a maré novamente 

baixasse, a terra secasse, como se fosse o dia em que as águas do dilúvio secaram e os 

animais, de par em par, desceram da arca de Noé. 

MULHER: Natália, feito um animal acuado, encolhe-se no banco dos réus, sem saber o 

que o pai fará do seu futuro. 

 

HOMEM: O juiz observa o tribunal. Ele tem o poder de vida e de morte de Natália, de 

prisão do pai por falso testemunho e de liberação da filha por inocência. Ele é deus na 

terra dos homens comuns. Pode decidir pela direita ou pela esquerda ou a todos inocentar. 

HOMEM (VOZ MAIS VELHA): – Ninguém é o culpado. 

MULHER: Ele poderia repetir a frase do pai, a frase da filha, a frase que Charles Allington 

repetia para si mesmo como se fosse um refrão. 

       E, como em um refrão que na poesia empresta musicalidade e na prosa reforça 

a intenção, o juiz pede para se reunir, em particular, com o pai e a filha, na sala anexa ao 

tribunal. 



42 

 

 

HOMEM: Eles passam muito tempo trancados naquela sala. O barulho do tribunal 

impede Charles de escutar qualquer exaltação de voz, muito menos sussurros suplicantes 

de uma filha para seu pai. 

       Charles olha para o ilustre advogado de defesa e compartilha a sua dor. 

Ambos apaixonados, ambos fracassados na tentativa de salvar a amada. 

       E agora Charles faz Poesia, não faz mais Prosa. Prefere viver a realidade 

ferida do eu lírico a ficar procurando pistas pragmáticas, objetos concretos alicerçados na 

racionalidade. 

       Vê a luz da tarde adentrando as frestas das janelas do tribunal. Escuta distante, 

mas ainda escuta o canto dos pássaros na praça defronte. Aspira o doce aroma das tulipas 

trazido pela brisa da praça para as cadeiras vermelhas da corte.  

       E sente-se transportar para uma época atávica, em que homens e mulheres 

passeavam livres no centro da urbe, não precisavam esconder os sentimentos. A liberdade 

alisando o veludo dos seus corpos nus. 

 

MULHER: O juiz, o pai e a filha saem da sala anexa. Eles saem sérios, mas calmos. 

Seguem para suas cadeiras, o trono, o púlpito e o banco dos réus. 

       O julgamento será reiniciado em alguns instantes. Mas, enquanto a realidade 

não toma conta dos espaços vazios, enquanto o silêncio protege a todos do caos e da 

insubordinação, Charles pensa ver por um segundo um discreto sorriso no rosto ainda 

cabisbaixo da baronesa.  

       De repente, é para ele que ela olha. 

 

HOMEM: O julgamento é reiniciado. O advogado de defesa à direita, o de acusação à 

esquerda, o juiz ao centro.  

      O pai continua a sua fala, mas se redime do engano por causa da idade. A filha 

chega com o genro umas duas horas da madrugada. A filha dorme, o genro foge para 
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nunca mais voltar. Ele deve uma quantia exorbitante ao sogro, além de perseguido pela 

maioria dos maridos e pais das damas da cidade, a quem, de alguma forma, fez o mal. 

       A baronesa está feliz. O advogado de defesa está feliz. Charles começa a ficar 

feliz quando percebe que Natália não olha mais para ele, e sim para o ilustre advogado. 

Parece vê-los em um futuro próximo passeando com Lukas, sogro e sogra, uma família 

próspera no Stadtpark. 

      O escritor toma a velha caderneta. Risca o fim miraculoso. Volta à prosa, 

abandona a poesia de sua mãe. Resolve dar à baronesa o desfecho que ela merece. 

      O juiz, o pai e a filha saem da sala anexa. Eles saem sérios. E ponto final. 
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MULHER: Epílogo 

 

MULHER: Todos os dias Charles Allington vai à prisão de mulheres na saída de Viena. 

Ele visita Natália, leva livros, flores e biscoitos doces para o chá. 

        O advogado de defesa conseguiu a redução da pena de morte para prisão 

perpétua, de prisão perpétua para dez anos, de dez para cinco anos por bom 

comportamento, porque não encontraram o corpo do barão Viktor Schoemberg. 

HOMEM: Charles espera na sala de visitas. Ele senta sempre próximo à janela, para que 

Natália possa ter um pouco de sol. São poucos os meses de sol na cidade, então, é preciso 

aproveitar para a alegria voltar aos ossos, a esperança aquietar o coração. 

MULHER: Natália vem na direção da mesa. Não comenta nada sobre o sol, as flores, os 

livros, os biscoitos de aveia e mel. Parece distante, o rosto magro, a pele opaca, o cabelo 

sobre os ombros, mas presos por um lenço. Não parece uma baronesa. 

        Até o título a condenação retirou. Natália olha diretamente para Charles como 

se ele fosse o único culpado, tudo começou com ele na segunda fila do Staatsoper, ela 

cantando Electra para a Companhia Azul. 

HOMEM: O tempo apaga das pessoas aquilo que um dia foram. Talento, sucesso, beleza 

desaparecem mais rápido que as estações do ano. Apenas os sentimentos permanecem. 

Se forem sentimentos positivos os olhos brilham, mesmo que por baixo das rugas, a pele 

aveludada, mesmo sob veias grossas azuis. 

MULHER: Não há música na voz de Natália. Não há mais o olhar impassivo desafiando 

todo e qualquer ser. Recebe a visita do detetive Charles como se fosse uma obrigação, até 

com uma certa repulsa. 

HOMEM: Tudo isso Charles percebe com apenas um olhar. Ele não se esqueceu das 

lições do mestre Conan Doyle de observar os detalhes, pois eles dão o sentido da 

narrativa, colocam em palavras as características do personagem. 
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       A princípio Charles se incomodava com a distância de Natália. Sentia a 

tristeza de Natália como se tristeza própria. Mas, aos poucos, foi tomando para si a 

distância da prisioneira, como se fosse ele também prisioneiro das grades que a ela impôs.  

MULHER: Lê para ela “A casa vazia”. Se em “O problema final” Conan Doyle mata 

Sherlock Holmes ao mesmo tempo que a seu arqui-inimigo Moriarty, em “A casa vazia” 

ressuscita seu personagem mais conhecido, apenas e somente apenas com o uso das 

palavras exatas, objetivas, racionais. 

HOMEM: O sentimento fora isolado nas quatro paredes do corpo de Charles. Ele nunca 

mais sentirá o palpitar do coração nos ossos, o descontrole dos músculos por causa de um 

sorriso de mulher. Ela pode se balançar no trapézio, cantar uma ária, olhar diretamente 

para ele, do palco para a plateia do Staatsoper, do banco dos réus para a plateia do tribunal, 

do lado direito para o lado esquerdo no Cemitério Saint Marx. 

 

MULHER: O pai de Natália olha para o quadro de Gustav Klimt na parede da biblioteca. 

Tenta captar os últimos instantes da pintura do quadro misterioso, quando sua mulher 

ainda era jovem, ainda era bela, ainda era viva. 

HOMEM: A mãe de Natália faleceu no mesmo ano em que a filha foi presa. Ela não 

perdoou o marido nem no leito de morte por não salvar a única filha do casal. Ele não 

conseguia olhá-la nos olhos e redimir-se da culpa. Olhava para a esposa e lembrava-se da 

filha, tão parecidas eram as duas. 

MULHER: O quadro de Gustav Klimt olha para o pai de Natália. Klimt o pintou em 1902, 

no mesmo ano que Sigmund Freud começou a se reunir com psiquiatras, médicos, 

intelectuais de Viena e de outras cidades da Europa, nas quartas-feiras à noite.  

HOMEM: Se o pai de Natália não tivesse ido à reunião de Freud, poderia assistir aos 

últimos instantes da pintura do retrato da esposa. Poderia compreender que a juventude 

passa, mas o amor fica, que o erro destrói, mas o perdão junta as bolinhas brancas, ocre, 

sobre o vestido de florezinhas azuis, os cabelos presos no alto, um espaldar por trás da 

cabeça, o olhar altivo, a mão direita na cintura, a esquerda solta ao longo do corpo ainda 

esguio.  
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MULHER: E lá, na janela da biblioteca, sentada em uma poltrona, a filha olhando para a 

mãe, reconhecendo na mãe o jogo de espelhos com que a natureza as presenteou, e os 

três, pai, mãe e filha, não souberam aproveitar. 

 

HOMEM: Em 1902, Sigmund Freud criou a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. 

Em 1907, a Sociedade se transformou na Associação de Psicanálise de Viena, que serviu 

de modelo para a Associação Psicanalítica Internacional a partir de 1910. 

        Freud investigou profundamente os mitos, destacando-se, entre eles, o mito 

de Édipo, nomeando o famoso complexo. Na história de Édipo, o pai Laio descobre no 

oráculo que o filho irá matá-lo e se casar com sua esposa Jocasta. Tenta afastar o filho do 

destino, manda matá-lo. Mas a compaixão do servo encarregado de matar a criança faz o 

destino prevalecer: Édipo crescer num reino distante, ir ao oráculo e receber a mesma 

profecia, fugir de casa, encontrar numa encruzilhada o pai verdadeiro e matá-lo,  

conhecer, apaixonar-se e se casar com Jocasta, a mãe verdadeira, descobrir a verdade por 

causa de uma epidemia da qual ele mesmo era o culpado, arrancar os próprios olhos e sair 

errante pelo mundo. 

MULHER: Freud investigou profundamente Édipo, mas não se deteve em Electra. A filha 

que vai vingar a morte do pai é substituída por uma filha que recebe a punição que ao pai 

deveria ser destinada. As máscaras de verdade e mito se misturam, e não sabemos mais 

qual das duas é Natália, qual das duas é Electra, esta que foi condenada pelos deuses por 

causa do assassinato da mãe, mas os mesmos deuses recomendam como expiar a culpa e 

purgar a alma do crime. 

        Por isso, Natália aguarda resignada a visita do único filho. 

 

HOMEM: Lukas demorou muito tempo para querer visitar a mãe. Enquanto a avó era 

viva, entregou-se aos seus cuidados maternais, como se aquela fosse a única mãe, elas 

que eram tão parecidas fisicamente. 
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        Apesar da anterior distância de Viktor e da proximidade de Natália, Lukas 

não perdoava a mãe por haver matado o pai. Não a perdoava por não se fazer amada pelo 

marido a ponto de Viktor precisar procurar amor e carinho em todas as mulheres de Viena. 

        Um dia acordou e a barba começava a crescer. Mostrou ao avô, orgulhoso, e 

pediu que o levasse ao bordel. Foi iniciado com a dona da casa, aprendeu as técnicas que 

dessem mais prazer às mulheres, mas também ele sentisse prazer. Talvez sentisse mais 

prazer vendo-as gozosas do que com o próprio gozo.  

        Vestiu-se como se fosse um homem feito. Colocou paletó, gravata e cartola 

pretos e foi ao encontro da mãe, no horário de visitas da prisão de mulheres na saída de 

Viena.       

  

MULHER: Natália prepara-se para a sessão de visitas. Hoje acordou com vontade de se 

arrumar, colocar um perfume, uma suave maquiagem, prender no alto da cabeça, em 

coque, os cabelos rubros, vestir um vestido preto, calçar umas sandálias douradas, sentir-

se mulher. 

        Não sente mais repulsa pela provável visita de Charles. Ao contrário, começa 

a sentir um formigamento nas mãos, curiosa para saber o que traria para ela hoje, que 

histórias leria do detetive inglês, que biscoitos degustariam durante o chá improvisado, 

que flores aspiraria o aroma, levaria consigo para a cela e colocaria no vaso de barro só 

para elas reservado. 

HOMEM: A mesa ao lado da janela já está ocupada. Mas não é Charles que ela vê ali. É 

um jovem de barba e bigode, chapéu alto preto posto em cima da mesa, paletó e gravata 

arrumados, alguns lírios-brancos nas mãos. 

       E a tarde passou como uma brisa. Natália e Lukas a se lembrarem do passado, 

a mãe alisando as mãos de homem do filho, o filho encontrando no sorriso da mãe a 

mulher que ela foi um dia. 

MULHER: O sol se põe pela janela da sala de visitas. Natália e as outras tantas 

companheiras de prisão retornam para as suas celas. Elas retornam, algumas de mãos 

vazias, outras, com um mundo inteiro em suas mãos. 
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        A baronesa está sozinha na cela. O holofote lunar projeta entre as grades uma 

luz âmbar sobre o rosto suavemente maquiado, os cabelos rubros presos em coque no alto 

da cabeça, um vestido longo de seda preto desliza sobre o corpo esguio, das sandálias 

douradas aparecem as pontas dos pés. 
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HOMEM: Algumas palavras finais 

 

HOMEM: Charles Allington escreveu sobre a baronesa Natália Schoemberg de 5 a 30 de 

setembro deste ano. A cada dia, revisava todo o texto, e escrevia mais duas páginas, 

fizesse chuva, fizesse sol. Com isso ele fixava bem a história em sua mente, evitava os 

furos e as incoerências dos personagens. 

MULHER: A imagem inicial ele retirou de uma apresentação de ópera a que assistiu no 

Viena Staatsoper. Ficou impressionado com a luz do holofote âmbar revelando a beleza 

da primeira soprano, e começou a colecionar os retratos da soprano que saíam na coluna 

social dos jornais.  

HOMEM: Escolheu a narrativa em terceira pessoa do singular para se distanciar mais de 

si e colocar em paralelo a sua vida e a da baronesa. Todas as cenas referentes a Natália 

ou à investigação do desaparecimento do marido foram colocadas no presente do 

indicativo; as cenas de Charles, ou que não tivessem relação direta com a investigação, 

foram colocadas no pretérito perfeito, imperfeito, no gerúndio, entre outros tempos 

verbais que não fossem o presente do indicativo. 

MULHER: A temática da novela aborda a época áurea da Viena do fim do século XIX e 

o início do século XX, na qual foram contemporâneos nomes como os dos artistas Gustav 

Klimt e Koloman Moser, dos arquitetos Otto Wagner e Adolf Loos, dos escritores Arthur 

Schnitzler e Hugo von Hofmannsthal, além de Gustav e Alma Mahler e do pai da 

Psicanálise, Sigmund Freud. 

HOMEM: Somente receberam nomes os personagens que interessava a Charles nomear 

– a si próprio, a baronesa, Lukas, Klimt e Freud –, mas deixou vazios os nomes de seu 

pai e sua mãe e dos pais de Natália, da tia solteira, dos quatro irmãos. O motivo: criar 

uma carcaça, ao estilo do poeta romântico John Keats, para que houvesse uma maior 

purificação dos afetos citada por Aristóteles, ou, em outras palavras, a catarse. 

MULHER: Charles chega à casa de edição, bem no centro histórico de Viena. Está 

marcada para as quatorze horas a reunião com o seu possível futuro editor. A cadeira de 

mogno escuro da sala de espera incomoda pela frieza. Ele olha pela janela; começou a 

chover. 
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HOMEM: A caderneta desbotada de Charles ainda guarda as anotações sobre cada 

personagem, o perfil físico e o perfil psicológico. Tentou resumir a história e colocou em 

um papel grande, bem em cima da escrivaninha onde trabalha todos os dias. 

MULHER: O relógio cuco na parede da casa de edição marca 13h30. Chegou mais cedo 

para não arriscar um atraso, para demonstrar ao possível futuro editor que se importa com 

a publicação, que é importante contar aquela história.  

HOMEM: Mas é possível que o editor não goste daquela história. 

MULHER: É possível que o público não a leia. 

HOMEM: Ou mesmo que leia, mas que não se lembre dela em vinte anos, ou quando ele 

próprio morrer. 

MULHER: Segura com força os originais embrulhados em papel madeira, como se 

daqueles papéis dependesse a vida e a morte, sua e dos personagens colocados ali por 

suas mãos. 

HOMEM: O editor chega. Passa por Charles e parece não perceber sua presença. Chama 

a secretária na sala cercada de vidros, de onde pode ver todos os funcionários da casa de 

edição.  

MULHER: Um livro é feito de papel e arte. Quando é levado para as máquinas de 

impressão, toda uma história particular, que somente pode ser escrita por uma pessoa na 

face da Terra, ganha corpo, as palavras feito sangue são bombeadas nas veias dos papéis, 

e assim nasce uma nova criatura, única, com vida própria, destinada para outra criatura, 

única também, que chamamos de leitor. 

HOMEM: O leitor é qualquer um, qualquer uma que se proponha a vestir a máscara do 

escritor e se submeta a viver aquela história. É preciso se identificar com um dos 

personagens para que a história seja crível, tenha valia e permaneça no imaginário, como 

o sangue em suas veias. 

MULHER: Nada disso sabe Charles sobre o seu livro. Se irá agradar ao primeiro leitor 

que é o editor, que continua falando calmamente com a secretária, como se da sua sala 

para o restante da casa de edição não houvessem vidros, nem se pudesse notar as 

expressões das pessoas que o esperam. 
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HOMEM: A máquina datilográfica na qual Charles transcreveu a história da caderneta 

desbotada para o papel é uma máquina antiga. Ela oculta o que está sendo escrito no 

papel, e Charles deve agir pela intuição, como se trabalhasse às cegas. Dava muito 

trabalho revisar diariamente todo o texto, e todo o texto ser muitas vezes totalmente re-

datilografado – começava cedo na manhã e terminava na hora do almoço. Descansava, e 

depois do cochilo escrevia as duas páginas diárias prometidas a si próprio. Não havia 

ninguém mais que lhe cobrasse. 

MULHER: E esse era o maior problema de Charles. Escrevia para um leitor absurdamente 

exigente, que era ele mesmo. Leitor dos livros policiais de Arthur Conan Doyle, pensava 

que os seus livros, as histórias de Charles, deveriam ser infinitamente melhores do que as 

do seu mestre maior. 

HOMEM: Procurava manter a saúde do corpo tão em ordem quanto a saúde mental. 

Acordava cedo, tomava um desjejum leve – frutas, cereais, um pedaço pequeno de pão e 

café preto. Calçava um sapato confortável, casaco de lã e chapéu de feltro e saía para 

caminhar ao longo do Danúbio, antes de o sol apontar no horizonte. Chegava em casa 

cheio de ideias, cheio de correções para tornar a história mais congruente, os personagens 

mais consistentes, e as palavras das duas páginas brotarem feito um filete de rio descendo 

a montanha de rochas. 

MULHER: No fim da tarde, ia sempre aos cafés da cidade captar as personalidades. 

Anotava o jeito de beber o licor de um, a maneira de comer a torta de maçã de outro. As 

conversas, conseguia captar alguns diálogos muito bons, que aproveitava e registrava em 

sua caderneta. 

HOMEM: Foram vinte e cinco dias de mergulho na história da baronesa. Vinte e cinco 

dias com ela ao seu lado, como dois bons amantes. Ela alisava seu rosto nos momentos 

de desespero, quando não conseguia descrever nem contar para os outros a história que 

pulsava em si para sair.  

MULHER: E ninguém mais poderia contar aquela história, a não ser o detetive Charles 

Allington. Ninguém mais teria acesso à verdade, como ele a tivera, de maneira direta, 

profunda, original. 
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HOMEM: A secretária se levanta da poltrona na frente do editor na sala arrodeada de 

vidros. Ela olha para Charles, vem em sua direção, está prestes a proferir algumas palavras 

finais. 
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MULHER: Sobre o autor 

 

MULHER: Charles Allington nasceu em 1879 no subúrbio de Hampstead, Londres, 

Inglaterra. Filho mais velho de cinco irmãos, foi abandonado pela mãe aos dez anos, 

quando se mudaram para Viena, Áustria, e seguiu a profissão do pai, investigador policial. 

Grande admirador de Arthur Conan Doyle, escreveu em vinte e cinco dias A baronesa, 

após vê-la se apresentar numa ópera do Staatsoper, em Viena.               
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