Zana desceu do jipe e procurou em vão Omar. Rânia estava no alpendre, alinhada,
perfumada.
“Ele chegou? Meu irmão chegou?” Correu para a porta, de onde avistou um rapaz
tímido, mais alto que o pai, segurando o farnel surrado e agora olhando para ela com o olhar
de alguém que vê pela primeira vez a moça, e não a menina mirrada que abraçara no cais do
Manaus Harbour. Ele não sabia o que dizer: largou o farnel e abriu os braços para enlaçar o
corpo esbelto, alongado por uma pose altiva, o queixo levemente empinado, que lhe dava
um ar autoconfiante e talvez antipático ou alheio. Rânia hipnotizava-se com a presença do
irmão: uma réplica quase perfeita do outro, sem ser o outro. Ela o observava, queria notar
alguma coisa que o diferenciasse do Caçula. Olhou-o de perto, de muito perto, de vários
ângulos; percebeu que a maior diferença estava no silêncio do irmão recém-chegado. No
entanto, ela ouviu a voz agora grave perguntar “Onde está Domingas?”, e viu o irmão
caminhar até o quintal e abraçar a mulher que o esperava. Entraram no quartinho onde
Domingas e Yaqub haviam brincado. Ele observou os desenhos de sua infância colados na
parede: as casas, os edifícios e as pontes coloridas, e viu o lápis de sua primeira caligrafia e o
caderno amarelado que Domingas guardara e agora lhe entregava como se ela fosse sua
mãe e não a empregada.
Yaqub demorou no quintal, depois visitou cada aposento, reconheceu os móveis e
objetos, se emocionou ao entrar sozinho no quarto onde dormira. Na parede viu uma
fotografia: ele e o irmão sentados no tronco de uma árvore que cruzava um igarapé; ambos
riam: o Caçula, com escárnio, os braços soltos no ar; Yaqub, um riso contido, as mãos
agarradas no tronco e o olhar apreensivo nas águas escuras. De quando era aquela foto?
Tinha sido tirada um pouco antes ou talvez um pouco depois do último baile de Carnaval no
casarão dos Benemou. No plano de fundo da imagem, na margem do igarapé, os vizinhos,
cujos rostos pareciam tão borrados na foto quanto na memória de Yaqub. Sobre a
escrivaninha viu outra fotografia: o irmão sentado numa bicicleta, o boné inclinado na
cabeça, as botas lustradas, um relógio no pulso. Yaqub se aproximou, mirou de perto a
fotografia para enxergar as feições do irmão, o olhar do irmão, e se assustou ao ouvir uma
voz: “O Omar vai chegar de noitinha, ele prometeu jantar conosco”.
Era a voz de Zana; ela havia seguido os passos de Yaqub e queria mostrar-lhe o lençol
e as fronhas em que bordara o nome dele. Desde que soubera de sua volta, Zana repetia
todos os dias: “Meu menino vai dormir com as minhas letras, com a minha caligrafia”. Ela

dizia isso na presença do Caçula, que, enciumado, perguntava: “Quando ele vai chegar? Por
que ele ficou tanto tempo no Líbano?”. Zana não lhe respondia, talvez porque também para
ela era inexplicável o fato de Yaqub ter passado tantos anos longe dela.
Ela havia mobiliado o quarto de Yaqub com uma cadeira austríaca, um guarda-roupa
de aguano e uma estante com os dezoito volumes de uma enciclopédia que Halim comprara
de um magistrado aposentado. Um vaso com tajás enfeitava um canto do quarto perto da
janela aberta para a rua. Apoiado no parapeito, Yaqub olhava os passantes que subiam a rua
na direção da praça dos Remédios. Por ali circulavam carroças, um e outro carro,
cascalheiros tocando triângulos de ferro; na calçada, cadeiras em meio círculo esperavam os
moradores para a conversa do anoitecer; no batente das janelas, tocos de velas iluminariam
as noites da cidade sem luz. Fora assim durante os anos da guerra: Manaus às escuras, seus
moradores acotovelando-se diante dos açougues e empórios, disputando um naco de carne,
um pacote de arroz, feijão, sal ou café. Havia racionamento de energia, e um ovo valia ouro.
Zana e Domingas acordavam de madrugada, a empregada esperava o carvoeiro, a patroa ia
ao Mercado Adolpho Lisboa e depois as duas passavam a ferro, preparavam a massa do pão,
cozinhavam. Quando tinha sorte, Halim comprava carne enlatada e farinha de trigo que os
aviões norte-americanos traziam para a Amazônia. Às vezes, trocava víveres por tecido
encalhado: morim ou algodão esgarçado, renda encardida, essas coisas.
Conversavam em volta da mesa sobre isso: os anos da guerra, os acampamentos
miseráveis nos subúrbios de Manaus, onde se amontoavam ex-seringueiros. Yaqub, calado,
prestava atenção, tamborilava na madeira, assentindo com a cabeça, feliz por entender as
palavras, as frases, as histórias contadas pela mãe, pelo pai, uma e outra observação de
Rânia. Yaqub entendia. As palavras, a sintaxe, a melodia da língua, tudo parecia ressurgir. Ele
bebia, comia e escutava, atento; entregava-se à reconciliação com a família, mas certas
palavras em português lhe faltavam. E sentiu a falta quando os vizinhos vieram vê-lo. Yaqub
foi beijado por Sultana, por Talib e suas duas filhas, por Estelita Reinoso. Alguém disse que
ele era mais altivo que o irmão. Zana discordou: “Nada disso, são iguais, são gêmeos, têm o
mesmo corpo e o mesmo coração”. Ele sorriu, e dessa vez a hesitação da fala, o
esquecimento da língua e o receio de dizer uma asneira foram providenciais. Desembrulhou
os presentes, viu as roupas vistosas, o cinturão de couro, a carteira com as iniciais prateadas.
Manuseou a carteira e a enfiou no bolso da calça que Halim lhe comprara no Rio.

“Coitado! Ya haram ash-shum!”, lamentou Zana. “Meu filho foi maltratado naquela
aldeia.”
Ela olhou para o marido:
“Imagino como ele desembarcou no Rio. Querem ver a bagagem que trouxe? Uma
trouxa velha e fedorenta! Não é um absurdo?”
“Vamos mudar de assunto”, pediu Halim. “Sacos e roupa velha são coisas que a gente
esquece.”
Mudaram de assunto e também de expressão: o rosto de Zana se iluminou ao ouvir
um assobio prolongado — uma senha, o sinal da chegada do outro filho. Era quase meianoite quando o Caçula entrou na sala. Vestia calça branca de linho e camisa azul, manchada
de suor no peito e nas axilas.
Omar se dirigiu à mãe, abriu os braços para ela, como se fosse ele o filho ausente, e
ela o recebeu com uma efusão que parecia contrariar a homenagem a Yaqub. Ficaram
juntos, os braços dela enroscados no pescoço do Caçula, ambos entregues a uma
cumplicidade que provocou ciúme em Yaqub e inquietação em Halim.
“Obrigado pela festa”, disse ele, com um quê de cinismo na voz.
“Sobrou comida para mim?”
“Meu Omar é brincalhão”, Zana tentou corrigir, beijando os olhos do filho. “Yaqub,
vem cá, vem abraçar o teu irmão.”
Os dois se olharam. Yaqub tomou a iniciativa: levantou, sorriu sem vontade e na face
esquerda a cicatriz alterou-lhe a expressão. Não se abraçaram. Do cabelo cacheado de
Yaqub despontava uma pequena mecha cinzenta, marca de nascença, mas o que realmente
os distinguia era a cicatriz pálida e em meia-lua na face esquerda de Yaqub. Os dois irmãos
se encararam. Yaqub avançou um passo, Halim disfarçou, falou do cansaço da viagem, dos
anos de separação, mas de agora em diante a vida ia melhorar. Tudo melhora depois de uma
guerra.
Talib concordou, Sultana e Estelita propuseram um brinde ao fim da guerra e à
chegada de Yaqub. Nenhum dos dois brindou: os cristais tilintando e uma euforia contida
não animaram os gêmeos. Yaqub apenas estendeu a mão direita e cumprimentou o irmão.
Pouco falaram, e isso era tanto mais estranho porque, juntos, pareciam a mesma pessoa.

