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-Naquela tarde, querendo descansar, me desloquei até a casa dos meus tios. Embora bem recebido,
pude notar que cada um estava envolvido numa atividade diferente. Era um raro momento de se observar
em detalhes aquele casal.

-Tia Lalá mecanicamente lavava a louça do almoço. E pensar que tal função era repetida no decorrer dos
anos de seu casamento. Será que ela não se entediava, principalmente não tendo filhos para criar?
Afinal naquela casa, um casal sem descendentes. Na verdade, minha tia tinha renunciado ao desejo de
ser mãe em favor do seu amado. Uma doença na infância afetou meu Tio Herculano, deixando-o estéril
para o resto da vida. Minha tia aceitou a situação como ela se apresentava e o Romantismo cantou
vitórias. Mesmo assim, naquele lar um certo ar maternal nas cores das paredes, na delicadeza dos
objetos colocados em cima das mesas, tudo como se fosse um imenso útero aguardando o tão 
esperado óvulo já fecundado.

-Tio Herculano,no seu quarto, mergulhado num ritual prosaico:após retirar as cordas um tanto envelhecidas
dava um lustre na madeira do seu antigo violão. Um prêmio dos tempos de atividade artística, época que
talvez jamais voltasse. Eu era um dos poucos que ainda via o meu tio dedilhar de vez quando, com o mesmo
brilho de outrora. Em tais instantes seu Herculano viajava para regiões imaginárias, uma visita ao além 
da realidade, algo bem característico de um bom artista. Essa era a sua maneira de sentir um pouco
o gosto da Arte, a qual também renunciara, numa forma de compensar os sacrifícios de sua amada.
Entre eles se estabeleceu um acôrdo sem cláusulas, filhos ou carreira musical, apenas composto dos
ingredientes do companheirismo.

-Mas a "crise " chegou. Notando que o passado poderia renascer das cinzas, principalmente depois da
revelação dos dotes artísticos de Dona Esther e do Gustavo, durante o "bendito" aniversário da Cimara,
Tia Lalá partiu para o ataque: não dava sossego para o meu Tio Herculano.  O seu medo era ver o seu
homem retomar os velhos sonhos, encontrar finalmente o tão procurado sucesso e então, deixa-la
sozinha. O tempo de ser mãe ficou bem lá atrás e a adoção sempre foi um assunto delicado. Isto 
poderia inferiorizar aquele homem que, no fundo, no fundo, alimentava as esperanças de reverter o seu
quadro clínico.

-Todavia, pressentindo a angústia da esposa, Tio Herculano recolocou as velhas cordas no seu violão,
afinou o instrumento,  dedilhou um pouco e guardou o seu pinho na já também gasta capa preta. Era
mais importante manter o acôrdo de pé. Outra vez a renúncia ao próprio talento para que as coisas 
voltassem ao que eram antes.

-Ao me retirar daquela casa, uma estranha sensação: mesmo sabendo do alto custo da atitude dos
dois, era impressionante perceber a existência de pessoas que, como os meus tios, davam um enorme
valor para a palavra, justamente numa época de muitas promessas falsas registradas em contratos de
intenções duvidosas.
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