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BERNARD TRIMBLE JOGAVA TÉNIS COM A MULHER e, quando
ganhava, ela ficava chateada e, quando ela ganhava, ele

ficava possesso e chateado que nem um peru, para pôr as coisas
de uma forma ligeira. 

Um dia, no Verão, Bernard Trimble ia por uma estrada se-
cundária, na verdejante Santa Barbara, acompanhado em apa-
rente harmonia por uma senhora bonita, que conhecera há pouco
tempo e que seguia no assento ao seu lado, com o vento a fusti-
gar os cabelos e a écharpe a bater, com uma expressão de can-
saço filosófico no rosto, como se se tivesse entregado há pouco
a esforços aprazíveis, quando passou por eles, a grande veloci-
dade, na direcção contrária, um descapotável conduzido por uma
senhora e com um jovem reclinado a seu lado.

— Meu Deus! — gritou Trimble.
— Por que acabaste de gritar «Meu Deus!»? — perguntou

a mulher sedutora que ia a seu lado.
— A minha mulher acabou de passar por nós com uma ex-

pressão absolutamente terrível.
— Que tipo de expressão?



— A que tu tens neste preciso momento — respondeu Trimble.
E meteu prego a fundo estrada fora.

Nessa noite, Trimble sentou-se para jantar cedo no clube de
ténis, entre duas velas acesas, a devorar uma garrafa de vinho,
sob o som das bolas de ténis a voarem de um lado para outro
como pombas calmas. Resmungou quando finalmente a mulher
chegou, depois de um duche demasiado demorado, e sentou-se
à frente dele com uma mantilha espanhola de renda e uma res-
piração quente, como a respiração de uma floresta ao crepús-
culo, a sair sob a forma de suspiros.

Ele debruçou-se para se aproximar mais dela e observar-lhe
o queixo, as faces e os olhos.

— Não, não está cá.
— O que não está cá? — perguntou ela.
O olhar, pensou ele, o olhar de recordação de um esforço

aprazível.
Ela, por sua vez, debruçou-se, perscrutando o rosto dele.
Ele recostou-se na cadeira e, por fim, arranjou coragem para

dizer:
— Hoje à tarde aconteceu uma coisa estranha.
A mulher bebeu um golo de vinho e respondeu:
— Que estranho. Eu ia dizer praticamente o mesmo.
— Então, diz tu primeiro — disse ele.
— Não. Força. Conta lá essa coisa estranha.
— Bem, ia de carro por uma estrada secundária fora da ci-

dade quando passou um carro na direcção contrária. A mulher
que ia a guiar era extremamente parecida contigo. Ao lado dela,
com um fato branco extravagante, com o vento a fustigar-lhe os
cabelos e com um ar terrivelmente cansado, mas muito satis-
feito, ia o tenista multimilionário, o magnata Charles William
Bishop. O carro desapareceu num segundo. Íamos para aí a uns
sessenta quilómetros por hora.
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— Cento e vinte — disse a mulher. — Dois carros que se
cruzam a sessenta quilómetros por hora, é como se fossem a
cento e vinte.

— Tens razão — concordou o marido. — Não achas es-
tranho?

— Acho — respondeu a mulher. — Agora deixa-me contar
a minha história estranha. Hoje à tarde ia de carro por uma es-
trada secundária e passou por mim um carro, a cento e vinte qui-
lómetros se somarmos a velocidade dos dois, e o homem que ia
a guiar era extremamente parecido contigo. Ao lado dele ia a
lindíssima herdeira espanhola, Carlotta de Vega Montenegro.
Não demorou mais de um segundo. Fiquei perplexa, mas conti-
nuei a guiar. Duas estranhas ocorrências, não achas?

— Bebe um pouco mais de vinho — disse o marido, com
toda a calma. Encheu-lhe demasiado o copo e continuaram sen-
tados muito tempo, a observar a cara um do outro e a beber
vinho.

Como música de fundo tinham o som suave, como se fos-
sem pombas, das bolas de ténis a serem batidas e a atravessarem
o ar do crepúsculo; parecia haver muita gente nos courts, a di-
vertir-se.

Ele pigarreou e, finalmente, pegou numa faca e começou a
passar com o lado afiado sobre a toalha da mesa no espaço entre
ambos.

— Acho que isto é uma maneira de resolver os nossos dois
problemas estranhos — disse.

Desenhou um longo rectângulo e cortou-o ao meio, de
forma a desenhar na mesa um court de ténis metafórico. 

Trimble e a mulher olharam para cada um dos lados da rede
e viram Charles William Bishop e Carlotta de Vega Montenegro
a afastarem-se, abanando a cabeça, de ombros curvados sob o
sol do meio-dia.
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A mulher limpou-lhe a cara com uma toalha e ele limpou a
dela.

— Boa! — exclamou ele.
— Mesmo em cheio! — exclamou ela.
E olharam um para o outro, descobrindo no rosto de cada

um uma expressão de cansaço e satisfação de um esforço re-
cente e aprazível. 
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