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Para Cláudio Mendes, que hoje deve estar com Van Gogh no 

céu dos artistas, por ter me contado a história que inspirou 

esta outra.  

 

[Acreditem, isso aconteceu] 
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Faltavam quinze minutos para o fim do expediente 

de sexta-feira e o diretor do museu revisava os últimos 

documentos antes de fechar sua sala e ir embora. Enquanto 

empilhava alguns memorandos pensou ter ouvido uma 

tímida batida na porta. Levantou os olhos, por um instante, 

mas a certeza recobrada de estar sozinho o fez retornar ao 

trabalho. Uma nova batida foi ouvida, tão raquítica quanto a 

primeira. Não podia ser um ranger de madeira, pensou.  

– Pode entrar - falou com a voz grave, mas nada se 

mexeu do outro lado.  

Pensou mais uma vez estar louco, ou cansado ou 

delirante. Sabe-se lá quantos espíritos habitam essas salas 

seculares, divagou em silêncio. Antes de se entregar à 

insanidade insistiu mais uma vez.  

– Pode entrar.  

Mais silêncio. Já ia desistindo do trabalho e até 

mesmo da loucura quando a maçaneta girou lentamente e a 

porta foi aberta. Apoiado no canto da mesa para tentar ver 

quem batia, como se os olhos pudessem fazer uma curva, ele 

disse mais uma vez.  

– Entre, entre.  

Foi quando duas mocinhas colocaram a cabeça para 

dentro, meio assustadas e ainda não confiantes que haviam 

batido na porta certa.  

– O senhor é o diretor do museu? - Perguntou a 

primeira, com uma voz débil, mas ainda assim doce.  
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– Pois não, entrem e sentem, por favor. Não tenho 

muito tempo. Hoje é sexta-feira, vocês sabem como é ... 

- Não queremos incomodar. 

- Imagina. Sentem, sentem - dizia enquanto as duas 

se acomodavam nas cadeiras em frente da escrivaninha 

envelhecida e repleta de papéis – No que posso ajudar? 

- Bom, o senhor nos desculpe, somos do interior, ali 

da comunidade de São Roque - falou a primeira.  

- E precisamos de sua ajuda - completou ansiosa a 

segunda. 

Ele comprimiu os lábios e ergueu as sobrancelhas, 

sugerindo que continuassem. 

- Somos irmãs.  E estamos com uma dúvida. 

Pensamos no senhor. O senhor talvez possa nos ajudar. 

- O senhor tem que nos ajudar - completou a 

segunda, como se aquilo fosse um jogral. 

Sem saber se a conversa era motivo para se 

preocupar e pensando que diacho poderia ter trazido 

aquelas duas irmãs até sua porta, já tomado por uma leve 

curiosidade, ele se inclinou para a frente na cadeira, como se 

tentasse ouvir melhor. 

- Parece que vocês têm uma longa história para me 

contar. 

- É, mais ou menos. 
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- É uma história que pode deixar nós todos ricos - 

falou a segunda, para surpresa do diretor do museu, que até 

o momento não imaginava que duas mocinhas, com ares 

interioranos, pudessem carregar consigo alguma proposta 

financeira rentável para o museu, quiçá para ele. 

- Como é que é? - As palavras escaparam na 

velocidade do susto. 

- É uma história mais comprida que Bernunça em fim 

de cantoria - disse a primeira. 

Ele sorriu com a frase, respirou fundo e pensou que, 

certamente, o expediente devia se alongar naquele dia. 

- Vamos começar do começo, então - disse ele. 

- Bem, como já falamos, somos do São Roque.  

- La na zona rural - completou a outra. 

- E somos irmãs. 

- E nossa mãe morreu no ano passado. 

- Dona Maricota, o senhor deve ter ouvido falar. 

- Ela sempre era a festeira do Divino. 

- Não falhava um ano. 

- Nesse, falhou - completou a outra com um ar 

entristecido. 

- Nosso pai era embarcado. 

- Fazia as linhas de fora. 
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- Viveu pelo mundo, um lobo do mar – suspirou - 

Com sessenta anos se aposentou, voltou pra cidade, casou 

com nossa mãe e nascemos. 

- Gêmeas. 

- Nosso pai era um homem simples. Mas tinha muita 

cultura. Conhecia muita coisa. Vivia contando histórias. 

- E morreu na semana passada. 

- Sinto muito - ele balbuciou com um ar mais sério. 

- Então resolvemos vir falar com o senhor a respeito 

de algo que ele nos deixou. 

- Na verdade é algo que achamos no sótão da casa. 

- E o que seria essa coisa tão misteriosa que nos 

deixaria rico? - Ele falou já tomado pela curiosidade. 

- Um quadro - disse a primeira. 

- Uma pintura – reforçou a outra. 

- Bem, de fato quadros podem valer muito dinheiro. 

Mas não qualquer quadro - ponderou o diretor – vocês 

fizeram bem em me procurar. 

A primeira irmã sorriu. A segunda arregalou os olhos 

enquanto ele falava. 

- Mas teremos que ver esse quadro. Vocês 

trouxeram? 

- Não, deixamos em casa. Ficamos com medo de vir 

para a cidade com ele.  
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- O senhor sabe, a cidade está perigosa, a gente lê 

cada coisa no jornal. 

- Claro, claro – ele concordou – mas como é esse 

quadro? 

- É bonito. 

- Tem um vaso de flores.  

- Na verdade ele é meio esquisito. Tem umas flores 

amarelas, parecem uns girassóis mirradinhos, esses que 

tomam uma chuvarada e ficam todos despetalados, sabe? 

- Chamamos de natureza morta - disse o diretor com 

um sorriso complacente, disfarçando a apreensão em pensar 

que um girassol poderia ser, nada mais nada menos, que 

uma tela do pintor ruivo holandês.  

- Achamos que ele pode valer muito dinheiro. 

- E por que vocês acham isso? 

- Porque nosso pai comprou o quadro há muito 

tempo, quando era jovem, em uma de suas primeiras viagens 

para o sul da França. E na França tem muitos pintores 

famosos. 

Àquela altura o diretor não queria acreditar que de 

fato estivesse diante de um original de Van Gogh perdido. 

Não podia ser verdade. Não fazia nenhum sentido que duas 

mocinhas do interior, em um final de tarde de sexta-feira, 

aparecessem em sua sala dizendo simplesmente que tinham 

um Van Gogh em casa. De repente aquela conversa 

protocolar de fim de expediente tinha se transformado na 
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história mais louca de sua vida. E tudo graças a duas gêmeas 

que nada entendiam de arte, que moravam na roça, que por 

algum motivo resolveram procurar o museu da cidade.  

E diante dele passava agora aquele filme que passa 

em nossas cabeças nas horas em que a adrenalina corre 

irrefreável pelas veias. Um filme que começava em Arles, 

cruzava o oceano em um navio, chegava ao sul do país, onde 

a tela era cuidadosamente embalada em papel pardo 

amarrado com barbantes de sisal e repousada no canto de 

um sótão, apoiada em uma viga do telhado e que terminava 

em sua sala, numa sexta-feira de outono, quando o clima já 

estava ameno e deliciosamente subtropical. As imagens em 

Technicolor iam se sobrepondo na cabeça do diretor, na 

velocidade do som.  

-  O que o senhor está pensando? – interrompeu a 

moça. 

- Não, nada – disse ele assustado com o súbito 

resgate para fora de seu filme – estou refletindo aqui, se 

pode mesmo valer alguma coisa. Sabe, as chances são 

mínimas, para falar a verdade. Mas acho que devíamos olhar 

o quadro, talvez conversarmos com um especialista. Qual o 

tamanho dele? Isso conta muito no mercado de artes. Um 

Picasso grande vale mais que um Picasso pequeno, por 

exemplo. 

- Mais ou menos assim – a primeira das irmãs 

separou as mãos de maneira a dar uma noção precisa de uma 

tela que, sendo um Van Gogh, nas contas do diretor do 

museu, valeria milhões. 
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- E tem alguma coisa escrita no quadro, uma 

assinatura? Geralmente elas ficam no canto da tela, 

embaixo. 

- Não lembro, parece que tem, sim. 

- Tem um nome no vaso – disse a segunda – se eu 

não me engano, é Vicente. 

Aquilo caiu como um piano de cauda nas ideias do 

diretor. Elas continuaram falando, discutindo se era esse 

mesmo o nome, mas ele só ouvia vozes enroladas e 

arrastadas ao fundo. Estava com a atenção em outro ponto. 

O cérebro a fazer milhões de ligações. Um minuto se passou 

naquele transe até que ele voltou para a realidade e 

decretou: 

- Tenho que ver esse quadro. Assim sabemos logo se 

é algo de valor ou não. Se tiver valor depois saberemos se 

tem muito ou pouco valor. Mas sem ver a tela não tenho 

como dizer – sentenciou – E já estou em fim de expediente, 

quem sabe se formos agora. Aí já resolveríamos essa história 

e nem vocês nem eu vou dormir curioso. Que tal? 

- Pode ser – disse uma das gêmeas. 

- Vocês estão de carro? 

- Viemos de ônibus. Tem outro saindo agora às 

18h15, no terminal. 

- Eu dou uma carona para vocês em meu carro – disse 

ele – assim chegamos mais rápido. Depois deixo vocês em 
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casa e aproveito para visitar uns amigos que moram por 

aqueles lados e faz tempo que não vejo. 

Ele ajeitou os papéis na mesa, pegou o paletó 

amarrotado que estava pousado sobre uma pequena 

poltrona, buscando as chaves no bolso interno. Trancou a 

porta e saíram pelos corredores até o estacionamento onde 

ficava seu velho chevette 78. 

No caminho, enquanto as irmãs combinavam o 

jantar, o diretor dava asas ao pensamento. Sua imaginação 

voou até os campos franceses pintados pelo holandês turrão 

e quando percebeu, estava cantarolando uma estrofe na 

língua gaulesa da Internacional, lembrança dos tempos de 

militância no Partido Comunista, nos idos de 1960, quando 

fazia faculdade na capital. 

Imaginou o que seria de sua vida após a descoberta 

do quadro. O dinheiro e a fama que, invariavelmente, teria a 

partir da divulgação do achado. Ele seria respeitado e 

conhecido mundialmente. Mas, além do reconhecimento e 

do lucro, pensava no prazer único de ter uma tela de Van 

Gogh em suas mãos. Algo que nem todo o dinheiro e fama 

do mundo compensariam. 

Ao chegar na casinha rural onde as gêmeas 

moravam, ele estacionou o carro à sombra de um manacá da 

serra, que embelezava a estrada entre o morro e o rio. 

Entraram na pequena sala de estar que dava acesso ao resto 

da morada e o diretor foi convidado a sentar por uma das 

gêmeas, enquanto a segunda buscava a tela guardada 

noutro aposento. 
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Nos últimos momentos de suspense, vasculhou com 

os olhos a salinha que parecia ter sido congelada há uns 50 

anos. Recortes de fotos coloridas da revista Cruzeiro, uma 

gravura dos patriarcas retocado por restauradores e um 

velho quadro de uns bons quinze tipos de nó de marinheiro 

povoavam a parede de lambri branco. A mobília clássica de 

madeira escura rebuscada destoava totalmente da 

simplicidade do quarto de Van Gogh em Arles, pensou. Que 

estranho lugar para um quadro daqueles ir parar, meu Deus 

do céu. 

Em pouco menos de um minuto uma das gêmeas 

apareceu com a tela envolvida em um lençol com motivos 

florais e com a trama bastante puída pelo tempo. Cheia de 

cuidados, apoiou a tela no aparador. 

- Aqui está o quadro – disse esperançosa e tirou o 

lençol de forma solene, como se descerrasse uma placa 

comemorativa. 

Não precisava ser especialista para ver que se tratava 

de uma reprodução mal feita. Era antigo, de fato. Talvez até 

fosse francês, mas estava longe de ser um Van Gogh legítimo. 

O olhar desanimado do diretor do museu poupou maiores 

explicações e constrangimentos. 

- Mas o senhor tem certeza que ela não pode ser uma 

obra famosinha? – insistiu uma das gêmeas. 

- Nem um pouquinho – ele respondeu. 

Já ia dar sete horas quando o diretor se despediu, 

pegou o carro e voltou, desolado, para o centro da cidade. 

Pensava no holandês, pensava em Arles, pensava em uma 
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extensa colina onde trigais dançassem no ritmo da ventania 

daquele final de tarde. Atrás dele, pelo retrovisor, o céu se 

descortinava em um esplêndido poente de amarelo cromo. 

Nunca mais viu as duas irmãs. 

 

            *  *  * 

 

 


