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1.

Vigiava a escuridão do quarto. Sentinela do nada debru-
çado rente à minha face, assistia o breu das pálpebras fe-
chadas, exatamente igual à mudez assomada nos olhos 
arregalados. O abrir e fechar das pestanas era o abrir e 
fechar de borboletas destituídas de desenhos, do anver-
so e reverso que, sem mostrar olhos de coruja em suas 
estampas, seriam apenas o toque ciliar de asa com asa, 
um contato ainda não transformado em pressão, uma 
forma ainda não transformada em figura. Passado al-
gum tempo essas duas imagens do nada, profundamente 
distintas do preto objetivo visto às claras pois infestada 
do retinir de qualquer coisa que não chegava a ser uma 
coisa mas ainda assim inquestionável, as duas vistas iam 
se distinguindo aos poucos até que, no limiar entre per-
cepção e imaginação, silhuetas brilhantes de luas e es-
trelas começavam a se fixar ao teto. A escuridão deixava 
de ser claustro para se converter em firmamento, numa 
abóbada sideral; os pequenos enfeites de plástico fluo-
rescente, guardiões da luz das lâmpadas incandescentes, 
revelavam, altivos, seu molde um pouco esotérico e me 
ocorria então, a partir da sensação de meu corpo estático, 
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que o infinito, ideia apavorante naqueles meus primeiros 
anos aqui, deve ter qualquer relação com essa amplitude, 
capaz de me dissolver nessas distâncias de milhares de 
quilômetros entre meu corpo quase adormecido e os en-
feites colados às paredes, ao teto.

Subitamente minha mãe acende a luz. A vastidão se 
retrai como se fosse um caramujo que alguém devassou 
com a aspereza do indicador. Passo então a ver, ao invés 
do infinito, o aparador, o armário, o cesto de roupas, os 
cabelos pretos dela, suas mãos organizando camisetas. 
Quando ela está prestes a sair do quarto e apagar a luz, 
metido nos cobertores, tento manter meus olhos aber-
tos. Quero testemunhar o instante em que a luz se apaga, 
me aterroriza a ideia de entrar no infinito abruptamente. 
Meus olhos secam, não resisto. Pisco. Assim que os abro 
novamente, já não existe mais nada.
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2.

Vivi minha infância no centro. Eram os anos noventa e 
o prédio onde morava se situava entre a Igreja de Santa 
Cecília e a Santa Casa de Misericórdia. O cotidiano do-
méstico perseguido por minha família nos resguardava 
das boates, das esquinas noturnas, dos roubos de carros 
desvelados às manhãs, quando algumas porções do meio 
fio acordavam salpicadas por grãos brilhantes de vidro 
temperado nos restando a nós, meu pai e eu, investigar 
e projetar mentalmente as atividades da madrugada en-
quanto caminhávamos em direção à padaria. Estávamos 
ali inelutavelmente, na pequena rua e seu chaveiro, bote-
co, agência dos correios e mais uma porção de comércios 
indistintos. Para além deles havia os prédios residen-
ciais, tão vagos quanto os primeiros, todos pintados de 
cinza, bege ou ocre. 

Ao caminhar pela Jesuíno Pascoal, reivindicavam mi-
nha atenção o prédio da esquina com a Jaguaribe, a mo-
rada em seu topo, coroada por varais em pleno sol, ou os 
arcos ogivais do hospital, responsáveis por conferir tris-
teza ao rosto da construção discernido ao ver bocas em 
portas, cabelos em telhados, olhos em janelas. Por essas 
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últimas fantasiava pessoas enfermas olhando o movi-
mento da rua. Talvez suas miradas vagassem pelas copas 
das árvores, pelo ponto de ônibus, até encontrar a empe-
na de pastilhas castanhas e um retângulo escuro dese-
nhado na fachada do meu prédio. Talvez também imagi-
nassem uma criança dentro daquele retângulo, vendo a 
tarde cair sobre a cidade que, não fosse pelo voo dos pás-
saros ou pelo movimento de trabalhadores a consertar 
telhados e limpar vidraças à distância, seria exatamente 
como uma fotografia.

§

A fachada do edifício onde morava tinha colunas que 
dotavam a construção de alguma imponência, mas, tão 
logo se olhava para cima, assistia-se à fachada se diluir 
em apenas mais uma dentre outras, quase iguais entre 
si. Depois de vencidas grades e vestíbulo, estou nos cor-
redores: quão difícil é acreditar no palpável das vidas que 
se desenrolam atrás de cada porta, homogeneamente 
dispostas, repetidas ao infinito. Ao longo dos dias da se-
mana alterno entre meu apartamento, o apartamento de 
minha avó, situado no mesmo prédio, e os apartamentos 
de alguns vizinhos, amigos de minha família. Quando 

ando por esses diferentes lares, salta à vista a distribui-
ção de cômodos, exatamente igual àquela de casa, mas 
que se encontram, agora, habitados por objetos comple-
tamente diversos daqueles que me eram familiares. Pe-
rambulo por um quarto e me deparo com uma pintura 
estranha, com um cabideiro entulhado de casacos, seme-
lhante a uma pessoa prestes a vir em minha direção. Ali 
onde deveria encontrar minha cama, há um sofá, insis-
tentemente mudo. Enquanto o assisto, ouço o som aba-
fado das vozes no aposento contíguo. Permaneço absorto 
por algum tempo na fixidez dos objetos; tento não mover 
meus olhos para impregná-los do que vejo e assim descu-
bro algo similar à brincadeira de se repetir uma mesma 
palavra várias vezes até que ela seja apenas um som, uma 
delatora do oco alojado dentro das falas. Mas logo uma 
diferença se impõe: quando a visão se repete ela nunca 
se esgota, se desdobra e me faz ver nas estampas do sofá 
uma paisagem monumental, um lugar que estivera ocul-
to e onde só entro agora, afundado na solidão. Alguém 
me chama e eu deixo o quarto simulando normalidade, 
fingindo não ter estado naquele lugar um pouco pertur-
bador e vou andando apressado, quase em fuga, em dire-
ção à salvaguarda da mesa posta.
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3. 

Ao abrir a porta de casa, me encaminhando para a 
escola, sentia o cheiro de qualquer coisa verdejante 
dominar o andar e, ainda que me incomodasse a im-
pregnação de narinas e pulmões, me sentia ao mes-
mo tempo seduzido com a tumidez dos humores que, 
sabia, vinham do apartamento da Lita, do Alex e da 
Noeli. Já na cabine coberta de fórmica a imitar madei-
ra, descendo ao encontro do porteiro que me cumpri-
mentaria em sua confortável indiferença, sabia que o 
tal odor só daria comigo novamente nalgum dia pró-
ximo, mas imprevisível. O porteiro me cumprimenta, 
me aflora simpatia vê-lo aninhado em sua cadeira 
com uma touquinha de lã, detalhe diminuto capaz, 
todavia, de dissolver seu uniforme. Ele me olha de sos-
laio como se visse algo que me escapa e me aborrece 
não poder perguntar o que ele vê, o que sabe que eu 
ignoro. Me ocorre que seria legítimo podermos inter-
romper a normalidade para, como num musical, pas-
sarmos a cantar e fazer perguntas impensáveis às pes-
soas que num passe de mágica entenderiam de onde 
partimos na reflexão.
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Foi num dia quando visitei a casa do meu amigo 
Alex que me dei conta da origem daquela fragrância 
estrangeira. Enquanto brincávamos, sua tia Lita esta-
va na cozinha envolta num robe de cetim roxo, seus 
cabelos negros e ondulados pendentes sobre o rosto 
lhe escondendo os traços. Naquela tarde não ouvi a 
profundidade da voz dela, o sotaque de Salvador que 
conferia às suas palavras ares importantes por serem 
articuladas e acentuadas numa outra cadência, como 
se cada termo merecesse mais tempo, mais corpo, me-
nos fronteiras. Procurava me atentar àquilo que meu 
amigo falava, mas não conseguia, minha atenção es-
tava presa à cozinha. Vi Lita se dirigir ao fogão e des-
pejar algumas folhas na chaleira e dali se elevar, numa 
intensidade extrema, o reino verde matinal, embora 
a tarde já despontasse madura nas luzes rasantes a 
invadir a sala, incendiando os vidros poeirentos dos 
enfeites, acocorados à espreita em móveis de madei-
ra, na penumbra do apartamento. Ela caminhava em 
direção ao quarto em passos reticentes de escafandro, 
como se estivesse um pouco livre da gravidade. Pare-
cia sorrir. A procissão a engoliu no corredor rumo ao 
quarto e, notando meu interesse, o Alex resolveu que 
deveríamos surpreender sua tia invadindo o aposento 
dela. Ainda que me parecesse uma ideia arriscada, es-

tava sob a tutela dele que, do alto de seus sete anos, 
me parecia então muito mais experiente e esperto do 
que eu. Depois de planejar nossas ações, de traçar ro-
tas de um lado e de outro da cama, partimos correndo 
o tanto quanto podíamos para o cômodo interditado. 
Nossos pés batiam o chão com força, o acarpetado se 
mostrando insuficiente para amaciar os passos e ali, 
livre das recomendações dos meus pais, sempre preo-
cupados com os moradores do piso de baixo e com as 
normas de boa vizinhança, podia me refestelar com o 
impacto gerado por meus calcanhares no acarpetado. 
Num estrondo abrimos a porta enquanto gritávamos 
nossos cânticos tribais e, quando me dei por mim, vi 
a Lita sobre a cama, nua, falando alguma coisa inin-
teligível. Me surpreendeu que ela não nos censurasse 
e ao invés disso nos acolhesse como participantes de 
qualquer coisa incompreensível. Ficamos sem ação, 
nos entreolhamos e voltamos a olhar para ela. Em 
meio à estranheza da situação, corri instintivamen-
te em direção à minha casa, sentindo o piso frio do 
corredor deslizar e encardir minhas meias, impedindo 
um pouco a velocidade das passadas por manter meus 
pés girando em falso, as barras da calça de moletom 
batendo nos tornozelos como sinos enlouquecidos.
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4.

Segurando o objeto nas mãos, aliso o plástico preto, 
fosco, tornado brilhante nas porções em que a maçã do 
rosto, a sobrancelha dela se apoiava quando, em festas 
de aniversário, minha mãe levantava a câmera em mi-
nha direção ou, com toda sua agilidade, pedia para que 
o grupo se juntasse, fosse mais pra cá ou pra lá, mudas-
se de lugar para que a luz os atingisse de frente. Nos 
álbuns aparecíamos bem, o sorriso pontudo a irromper 
do bigode do meu pai, a pose fabricada de minha avó 
em cuja compleição se entrevia um coquetismo fora 
de moda, os tios do interior, vermelhos ou castanhos, 
com cheiros de corpo, não cheiros fragrantes mas odo-
res tautológicos que, magicamente, eram convertidos, 
na imagem, numa camisa mais larga, numa expressão 
mais deslumbrada; da mesma maneira que os bisavós, 
em cujos semblantes graves de roça, encarando a nós, 
do outro lado do retângulo de papel, ostentavam a pou-
ca familiaridade com essas coisas da cidade. Em todas 
essas imagens boas, ela não se encontrava em nenhu-
ma. Quando alguém se preocupava em fotografá-la era 
para, ao folhear o álbum meses mais tarde, nele surgir, 
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depois de uma sequência de fotos boas, umas intrusas 
de enquadramento torto, de corte violento, as únicas 
em que minha mãe aparecia. Depois de cozinhar para 
toda a gente, de fotografar toda a gente, só lhe restavam 
coisas rotas, as fotografias tortas e seu apetite diminu-
to, que ela justificava dizendo ser natural a cozinheira 
não fruir plenamente de seus próprios pratos.

Na excursão da escola tento fazer jus a seu ensina-
mento calado de que fotografar consiste em operar es-
sas transfigurações, das coisas nelas mesmas. À minha 
frente jaz uma profusão de halos, espertos o suficiente 
para se esgueirar por entre nuvens, folhas e galhos e as-
segurar a fulguração límpida a um pomo. Olho no visor 
da Canon e ali vejo, um tanto reduzidos e deslocados, as 
luzes, o fruto e o vermelhão acendido por dentro. Dis-
paro. À minha revelia a pequena câmera de plástico faz 
um barulho robótico que dura um segundo. Para me as-
segurar do meu sucesso, ando alguns passos em direção 
à esfera encarnada e tiro mais uma foto. Numa outra 
parada vejo uma árvore contorcida, seu tronco e galhos 
a emoldurar a vibração da mata. Mais uma foto. Começo 
a criar gosto pela atividade enquanto imagino o álbum 
que teria, vendo em cada envelope transparente as mi-
galhas que fui jogando pelo caminho. Um amigo passa 
veloz ao meu lado e seus cabelos se suspendem no ar. 

Munido da vontade de capturar essa elevação, com o 
olho pregado ao visor, fico à espera dele repetir o gesto. 
Ele me nota, seu olhar encontrando meu olhar detrás da 
câmera que já não deve mais ser um olhar, mas qualquer 
coisa insólita. Me pergunta o que estou fazendo. Ainda 
detrás da máscara, que agora aponto ao chão, digo que 
estou vendo se o equipamento funciona bem, como se 
fosse um grande entendedor daquele objeto na verda-
de insondável. Disparo a esmo só para ele ouvir o som 
mecânico e, encabulado duplamente, com minha dissi-
mulação e com meu gesto invasivo e despreocupado de 
alguns instantes atrás, digo que está perfeita. Ele me 
ignora e volta a caminhar. Eu abandono a ideia e, fin-
gindo que estou vendo coisas muito interessantes, vou 
andando com a câmera.

Passados muitos dias, a ponto de ter me esquecido 
daquela manhã como fotógrafo, minha mãe chega da 
rua e me mostra o pequeno álbum de papelão. Vejo as 
listras verdes sobre o fundo branco, a marca vermelha 
divertida e profissionalmente estampada numa quina 
do livrinho, e uma euforia se apodera de mim. Vamos 
folheando as páginas; a primeira foto tem uma grande 
área quase negra interrompida numa linha trêmula e, 
a seu lado, numa faixa de alguns centímetros, a ima-
gem (talvez o batente da porta da sala?). A foto seguin-
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te mostra uma confusão de plantas. Custo reconhecer, 
em sua trivial disposição, tão casual quanto qualquer 
folhagem, o fruto vermelho que me atraiu e fez com 
que resolvesse tirar aquela fotografia. Em seguida a essa 
imagem, vejo outra, praticamente idêntica, tão inex-
pressiva quanto a primeira. Nas páginas seguintes, vão 
se sucedendo registros assim, completamente banais, 
que mal possibilitam determinar a orientação da ima-
gem. Me intriga a diferença entre o impulso que origi-
nou cada tomada, a observação de uma cor ou luz, e as 
fotografias resultantes, destituídas de sentido ou atra-
ção. Indagava então essa distância entre aquilo que vira 
e aquilo que fotografara e passava a notar um espaço in-
determinado, um ponto cego entre essas duas imagens, 
a que eu vira e a que acreditara que vira.
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5.

Durante a temporada de verão o centro da pequena cida-
de costeira mal se distinguia dos shoppings da capital. 
As lojas e os restaurantes se espraiavam até lá e assegu-
ravam a continuidade desse mundo de cores vivas, talvez 
vivas demais para serem verdadeiramente vivas. Longe 
dali, nas caminhadas pelos arredores da casa de minha 
tia, localizada nas periferias da cidade, nas praias bar-
rentas que se prolongavam por muitos metros até que 
nos dessem o mar, o calçamento formado por milhares 
de blocos hexagonais de concreto se partia e, nas frestas, 
nasciam tufos de mato e formigueiros. Os muros caia-
dos, povoados por grandes letreiros a anunciar candida-
tos de eleições passadas, acusavam a idade das pinturas 
pelo esmaecido das tintas, outrora carmim e azul mari-
nho, agora rosa e azul celeste. Nessas bordas do balne-
ário, nas bancas de jornal e padarias, via fotografias de 
mulheres de biquíni que, sob verões a fio, perdiam parte 
de suas cores e se transformavam em fantasmas azuis, 
pigmento mais resistente que o amarelo ou o magenta. 
Ainda assim olhavam divertidamente para mim e eu fi-
cava ali sentindo um pouco de pena por elas ignorarem 
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seu gradual desaparecimento. Na medida em que o verão 
avançava, as residências dos arredores da casa da minha 
tia ficavam mais e mais vazias; uma varanda coalhada de 
gente passava a não se distinguir das plantas desengon-
çadas do litoral, dos chapéus de sol e coqueiros recober-
tos por um musgo esbranquiçado. Quando essa mudança 
acontecia, já não era possível passar com indiferença por 
essas construções. Suas janelas passavam a me observar, 
a acossar meus passos e ouvir as conversas que tinha com 
minha prima.
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6.

Numa dessas manhãs de céu sem nuvens, características 
à estação seca, conversava com um amigo num parque. 
Seu filho brincava no tanque de areia e era curioso ver, em 
pleno centro da cidade, as cores dos pomares do interior. 
O sol pairava alegre, projetava umas sombras dançantes 
no chão. Observo um garoto aprendendo a andar sob um 
bambuzal, seus passos demonstram faltar muito pouco 
para adquirir firmeza. O menino intercala passos deci-
didos com outros titubeantes e se dirige à sua mãe que 
o chama de um lugar ensolarado. Depois de conquistar 
diversos metros o garoto deixa a sombra do bambuzal e, 
quando está plenamente iluminado, tensiona as sobran-
celhas como se visse algo terrível. Começa a correr balbu-
ciando alguma coisa enquanto olha para baixo, desespera-
do. Me dou conta de que seu espanto foi ocasionado pela 
visão de sua sombra projetada no chão e a corrida sem di-
reção era na verdade uma tentativa de se desvencilhar do 
desenho que insistia em se colar aos seus pés.

§
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Depois do primeiro pedágio já não restava vestígio da 
Marginal Tietê e o ar começava a se inflar do cheiro de 
capim fresco. Extensões de eucaliptos regularmente dis-
postos pelas colinas margeavam a rodovia ecoando, em 
suas copas, os relevos onde estavam fincados, formando 
assim o espelhamento entre dois planos de curvas len-
tas, um mar ondulado verde sobre outro mar ondulado 
castanho. Se olhasse as árvores frontalmente, em função 
da simetria do plantio, podia ver corredores de troncos 
enfileirados no exato instante em que a janela do car-
ro se posicionava perpendicularmente aos corredores de 
eucaliptos. Essas alamedas, reveladas num átimo para 
logo desaparecerem, tinham qualquer coisa assombro-
sa, ainda mais se me imaginasse imerso ali, no coração 
labiríntico das árvores. Acima delas pairavam torres de 
energia que cindiam a paisagem tranquilamente, suas 
extensões unindo as margens da rodovia aos elementos 
longínquos e regulares dos pontos de fuga à distância 
que, fluido como o voo dos urubus, o deslizar vagaroso do 
carro gerava, e cuja escala só se denotava na diferença de 
tamanho entre umas bolas que iam presas aos fios de alta 
tensão: bolas de basquete aqui perto de mim, pontinhos 
quase indiscerníveis na lonjura do horizonte.

Essas vastidões eram interrompidas por lugarejos indis-
tintos, marcadores da cadência das viagens ao interior. Na 

medida em que nos aproximávamos dos nossos destinos, 
as construções desses locais anônimos se tornavam mais 
vernaculares, os muros mais irregulares, os luminosos de 
acrílico com as marcas da Coca Cola ou da Kaiser mais e 
mais esbranquiçados, e assim eu sabia que nos aproximá-
vamos das casas dos parentes.

Mas naquele dia, muito embora estivéssemos a cami-
nho de Mogi das Cruzes, não visitaríamos a tia Lúcia, 
não veríamos os inúmeros primos de minha mãe e seus 
filhos pequenos, nem meu primo distante que era um 
pouco como uma versão selvática de mim mesmo no 
meu entendimento. Naquele dia estávamos à procura 
de meu Avô de Sangue; uma personagem que habitava 
relatos de minha mãe cuja raridade fazia aguçar minha 
atenção quando ocorriam, como deve se suceder aos 
observadores de pássaros quando encontram alguma 
ave rara. Me mantinha quieto para não espantar o as-
sunto, mas o tempo do relato era sempre insuficiente, 
como também deve ser exíguo o balançar de um uira-
puru num galho, logo interrompido no farfalhar de suas 
asas. A imagem desse meu avô oculto cumpria um papel 
não muito distinto da Caipora ou do Curupira na minha 
cabeça. Até mesmo seu nome, Kazu, corroborava com o 
aspecto mítico da figura, só me restando imaginar como 
ele seria a partir de parcas informações “dez anos mais 
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velho que minha avó,” “abandonou minha avó grávida,” 
“japonês”. Pelo que soube, a primeira vez que minha 
mãe o conheceu foi logo que nasci. Esse fato me deixava 
ainda mais intrigado pois na verdade eu já tinha estado 
com o Kazu, só não me lembrava por ser muito pequeno 
na altura. Talvez em função da proporcionalidade que 
meus pais faziam questão de imprimir às condições que 
meu irmão e eu tínhamos, hoje era a vez de meu irmão 
conhecer o Avô de Sangue para depois se esquecer dele, 
ou de meu avô conhecer seu neto mais novo para depois 
se esquecer dele.

O carro sai da estrada e embica em frente a um bar; mi-
nha mãe anuncia que chegamos ao nosso destino. Saímos 
de encontro à terra seca e avermelhada que suja a sola do 
meu tênis. Nos ângulos entre as paredes e o telhado e nos 
cantos dos umbrais há uma porção de aranhas pretas com 
detalhes amarelos. Ficam ali paradas em suas teias circu-
lares, pernas dispostas a formar um X como se dissessem 
“é aqui!” “é aqui!”. O interior vazio do bar está escuro, no 
balcão de aço, uns salgados ancestrais e, ao lado do caixa, 
um baleiro com chicletes coloridos. 

Meus pais decidem esperar, conjecturam que o Kazu 
talvez tenha ido ao banheiro ou tenha saído para almoçar. 
Entro no salão ao lado e vejo uma mesa de sinuca. O reves-
timento de feltro verde está desgastado, principalmente 

nas posições onde as partidas começam. A mesa de madei-
ra, coberta em fórmica branca, parece grande demais para 
o ambiente. Pego um taco para brincar, mas noto que não 
há bola alguma. Passo a me entreter com uns cubinhos de 
giz escavados numa de suas faces e vou desenhando coisas 
minúsculas no chão enquanto sinto meus dedos ficarem 
muito secos por conta do pó fino e azulado que se des-
prende dos cubinhos. Quando olho para o bar vejo meus 
pais cumprimentando um homem que, por estar contra 
a luz, só deixa ver sua silhueta, de estatura mediana para 
baixa. Me aproximo e meus pais me apresentam a ele, 
dizem que sou seu neto mais velho. Ele diz alguma coi-
sa breve num timbre redondo como uma cabaça, não um 
som abafado, ao contrário, brilhante. Se dirige para trás 
do balcão, pega um chiclete do baleiro e me dá. Com a luz 
a meu favor posso observá-lo melhor, um rosto bronzeado 
pelo sol, largo, semelhante às estátuas de Buda. Seus olhos 
em fenda seriam impenetráveis não fosse o lampejo que 
do fundo emerge. Percebo certo mal-estar na conversa; 
minha mãe oscilando entre uma objetividade impessoal 
e um desalento de criança e meu Avô de Sangue com cer-
ta afabilidade, todavia intransponível. Na medida em que 
ele mexe a cabeça, vou notando volumes como o nariz de 
minha mãe habitando aquele rosto estranho; as mãos dele 
constituindo cópias envelhecidas e masculinas das mãos 
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dela. Meu corpo também parece talhado segundo o cor-
po dele e nessa constatação, que me distancia da figura 
de meu pai e me aproxima à compleição forasteira, pas-
so a enxergar a velhice do meu próprio corpo se anunciar, 
como se a infância e a senilidade de um mesmo organis-
mo pudessem de repente conviver e, nessa sobreposição, 
um destino alheio se apossasse de mim.

Minha mãe conta sobre nossas vidas, diz onde mora-
mos, o que cada um gosta de fazer, quais planos temos 
para o futuro. Quando é a vez dele de falar, comenta sobre 
um casamento e outra filha que teve, alguns empreendi-
mentos fracassados com transporte de hortaliças e infor-
mações sobre a família, “uma boa família de sobrenome 
Ozeki”. Ele diz termos estranhos como Nagoya, Miyazaki, 
Kobe, Keitsu e Kiyo. Busco memorizar os termos enquan-
to deixo meu olhar pousado sobre as superfícies de aço 
do balcão que refletem meu rosto e o deforma. Me mexo 
e vejo minha fisionomia se alongar e se achatar ou mes-
mo se desfigurar quando afronto um amassado redondo, 
a cara virando um anel de luz baça que faço mexer sutil-
mente mascando o chiclete.
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7.

Os peixes em aquários deixam os hábitos que tinham nos 
mares e funcionam apenas pela metade. Talvez nem isso. 
Tudo para que os vejamos enquanto imagens deles mes-
mos, daquilo que seriam os peixes verdadeiros, habitan-
tes das profundezas estendidas por todo lado, mas inal-
cançáveis ao olhar de Midas. Esses que tenho em casa, 
mantidos ao calor do termostato, à iluminação ultravio-
leta, à oxigenação artificial que faz bolhinhas de ar, esses 
são como refugos de feira feitos exemplares de exposição 
e seu vislumbre, tamanha exatidão, tamanha proximida-
de que temos com seus olhos, guelras e barbatanas, os 
transformam em coisa muito diversa da vibração da su-
perfície do lago, dos halos pretos e prateados por entre os 
quais vemos uma cintilação lisa acenar apenas para, em 
seguida, afundar novamente. O peixe real então é isso, 
o serpenteio, o estalar sonoro de um gole d’água rente à 
margem, o desdobrar de seres fantásticos que uma por-
ção de escamas engendra na nossa cabeça, tão diferente 
desse mesmo peixe que seguro num saquinho plástico e 
que em breve deitarei nas águas do meu aquário.
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8.

Acordo muito cedo sem razão, sem que tivesse o que 
fazer. Tão logo acostumo minha vista a estar desperta, 
vinda lá de fora, vejo a luz vencer as cortinas, se infiltrar 
no quarto e incendiá-lo de azul. Não os barulhos de brita-
deira da esquina ao lado, nem a tarde angustiante capaz 
de me fazer acreditar que a cidade é uma enorme panela 
de pressão, ou as confidências que minha mãe e minha 
avó faziam enquanto fumavam. O azul não se asseme-
lha em nada com o momento em que, percebendo minha 
presença, elas escondem os cigarros e interrompem suas 
conversas, ainda que não lhes ocorra o que dizer para dis-
simular, ainda que eu veja a fumaça de cigarro se elevar 
por trás delas fazendo com que pareçam personagens de 
desenhos animados com uma nuvenzinha de aborreci-
mento a brotar das cabeças. O azul é outra coisa. Um azul 
mais claro agora, tão quieto quanto o anterior. São novos 
quartos, menos e menos recônditos, mais vibrantes. Se 
sucedem sem que eu possa precisar quando mudam, e 
mudam profundamente, a ponto de eu me esquecer do 
quarto precedente, do azul de antes. Nas paredes, a luz 
que entra quase horizontalmente faz com que as textu-
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ras rugosas pareçam uma cadeia de montanhas vista de 
algum ponto altíssimo, quase fora da atmosfera.

Ao virar a cabeça para o lado, vejo o rosto adormeci-
do de meu irmão. Sua respiração entranhada de sono é 
acompanhada por pequenos movimentos labiais. Che-
ga mesmo a sorrir, o semblante se iluminando por um 
instante para logo submergir para dentro do sono. Vejo 
apenas a parte de fora dos sonhos. As imagens que ele 
vê, as conversas que mantém, não podem ser alcan-
çadas e é bonito que seja assim, que eu possa assistir 
apenas este avesso e assim me seja permitido olhar seu 
rosto demoradamente.

Entro por trás das cortinas blackout. Envelopado num 
recinto de luz, olhando para fora, percebo que uma das 
extremidades da vista mostra resquícios da noite en-
quanto a porção diametralmente oposta oferece o dia. 
Nesses bairros longínquos, dominados pelo sol, as pesso-
as já devem caminhar com carrinhos de feira enquanto 
amoladores de facas anunciam seus serviços e transfor-
mam as ruas onde passam em lugares anacrônicos. Nes-
tes meses de outono é possível notar um volume peque-
nino à distância, demarcando o horizonte. A cadeia de 
montanhas, gostaria que fosse verde, e quase me conven-
ço que sejam assim e não acinzentadas, como de fato são. 
Imagino o limite da cidade, os locais onde terminam as 

casas e começam as florestas, tão bem determinadas nos 
mapas do guia de ruas mantido no porta luvas do carro, 
cujo escrutínio me causava surpresa por alguém ter con-
cedido um nome e um caráter oficial (o desenho em li-
nha amarela) até às ruelas mais anônimas, que pareciam 
ter se fendido na cidade como um arremedo numa roupa 
velha. Tento ignorar o dia em que passei de carro perto 
do Pico do Jaraguá, quando meu pai comentou que era 
aquela montanha que eu via da janela de casa. Me lem-
bro de não ter achado o pico tão impressionante; estava 
rodeado de construções e estradas, não muito diferentes 
do resto das bordas da cidade. Muito mais valiosa era a 
montanha que eu via à distância, povoada por animais 
coloridos e árvores imemoriais. 
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9.

Procurava não chamar a atenção quando estava na igreja, 
imerso no gelo do ambiente interrompido somente nas 
superfícies cálidas dos bancos, ensebados por incontá-
veis rezas, mãos e joelhos que ali pousavam diariamen-
te. A luz mortiça adentra o ambiente apenas o suficiente 
para permitir o discernimento de silhuetas; na penum-
bra, as esculturas de santos ensanguentados se vivificam, 
raptam meu olhar e, ao que parece, apenas meu olhar. As 
pessoas ignoram a expressão suplicante do Cristo como 
fariam com um mendigo pedindo esmola. 

Permaneço olhando o padre, ouvindo sua fala musical 
de pausas e melodias mansas, repulsivas. O sermão me 
parece falso, como os sorrisos das professoras da escola 
que, convencidos da infância ser algo edulcorado, róseo 
ou azulado, se arreganham para falar obviedades como 
“é hora de lavar as mãos” de modo a tentar dotar algo 
trivial de alguma euforia que não sinto nem vejo. Ainda 
assim devolvo a elas um semblante doce. Simetricamen-
te, construo feições obedientes na nave central.

Durante a missa, palavras desconhecidas irrompiam 
da boca do padre e se metiam entre outras muito fami-
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liares, como fugitivos que tentam se mesclar à multidão. 
Me torno um policial tonto dos filmes de ação e simples-
mente as perco de vista, me esquecendo dos sons enig-
máticos. Ainda assim consigo reter uma delas, relíquia. 
Pergunto seu significado e me deparo com uma explica-
ção perturbadora. Me foi dito que, dentro dos pequenos 
objetos a coroar os nichos da basílica, iluminados por 
lâmpadas fluorescentes não muito distintas daquelas 
que enfeitavam as boates da rua Augusta, encontravam-
-se pequenos pedaços dos corpos de santos. Como um 
desdobramento dessa ideia, chego a pensar se as escul-
turas em tamanho natural que povoavam as capelas la-
terais poderiam ter sido feitas a partir desses fragmen-
tos como se, partindo de uma pequena falange do beato, 
algum artista houvesse esculpido uma mão, depois um 
braço, depois o restante do corpo, que seria assim anima-
do por aquele fragmento, ponto de contato entre o tem-
po imemorial das escrituras e o tempo banal onde vivo. 

Na parte de fora da construção, mas ainda circunscrita 
pelo gradil, existia uma pequena capela, como que uma 
igreja em miniatura. O lugar se diferenciava completa-
mente do restante da basílica e eu costumava pensar que 
ali as preces eram feitas a outros santos, a outro deus. 
Esses seres deviam ser mais poderosos que todos aque-
les figurados em esculturas pois a eles bastava a austeri-

dade do aposento negro, suas prateleiras de metal onde 
se deixavam queimar dezenas, centenas de velas, e nada 
mais. Cada uma dessas velas se encontrava em estágios 
diferentes de suas vidas, fadadas a se converterem numa 
poça de cera sobre a qual a chama, outrora alta e serpen-
teante, se convertia numa bolinha azul parada, cuja pre-
sença ia minguando enquanto deslizava sobre o lago. Na 
fuligem das paredes algumas pessoas escreviam nomes e 
datas e eu julgava aquela prática uma forma coerente de 
homenagear mortos ou suplicar a divindades. Da fresta 
da porta, a tarde me convoca do âmago de seu fulgor no 
pátio cor de rosa, na beleza dos gestos das pessoas segu-
rando cigarros, no fluxo marchando rapidamente e desa-
parecendo, em fila indiana, nas escadas do metrô.
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10.

Minhas lembranças mais artesianas relativas à sexualida-
de vêm da época em que contava por volta de quatro anos. 
Tais experiências eram difusas àquela altura, ainda não 
tinham sido identificadas enquanto sexo e permaneciam 
indistintas de outras sensações físicas como o gosto por 
comer ou um sono atendido. Isso não me impedia de notar 
que, se mexesse os quadris de uma certa forma, pressionan-
do minha pelve contra alguma superfície, experimentava 
um prazer diferente de qualquer outra sensação. Com o 
avançar do tempo, fui notando as especificidades, os me-
canismos sutis geradores dos fenômenos que não sabia se 
eram normais. Um desses dados consistia na ereção que, 
à falta do termo, eu entendia como um inchaço momen-
tâneo. A partir de sistemáticos experimentos, realizados o 
mais secretamente quanto a configuração da casa permitia, 
só conseguia concluir que o incidente se tratava de alguma 
condição médica bizarra, digna de aparecer num noticiário. 
Em decorrência do pavor de ter essas atividades devassa-
das pelos adultos, cheguei à conclusão de que permaneceria 
quieto e contaria com a sorte de ter minha suposta doença 
descoberta em alguma consulta de rotina no pediatra. Para 
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minha decepção, quando era examinado pelo Doutor Horá-
cio, ele averiguava meu corpo com a indiferença de um pei-
xeiro que, muito bem humorado e cantarolante, coloca um 
polvo aqui, abre as conchas de um marisco ali. Terminada 
a consulta, ele dizia que eu estava ótimo. Me restava pensar 
que meu problema tinha passado batido e eu continuava 
a me preocupar indefinidamente. Outro dado preocupan-
te oriundo da masturbação consistia nas mudanças expe-
rimentadas por meu corpo ao longo do ato — aceleração 
cardíaca, ritmos respiratórios incomuns, sintomas que jul-
gava indicar algum mal funcionamento do meu corpo. Em 
meio a essas perturbações, notava um certo nível de estí-
mulo cuja manutenção propiciava a distensão da atividade 
por tanto tempo quanto quisesse. Se extrapolasse a linha 
de prazer, sentia um impulso já irrefreável, como que uma 
aglutinação do percurso anterior num único ponto, explo-
dido num choque de energia. Depois de experimentá-lo, me 
restava uma espécie de dor e exaustão. Se me abandonasse 
ao cansaço, podia adentrar um sono bom.

§

Em algum momento fui proibido de entrar na casa do 
Alex. Por sermos vizinhos de porta, transitávamos entre 

os dois apartamentos e a interdição, provavelmente ori-
ginada do receio de que me desvirtuasse longe da super-
visão de minha mãe, criou uma via de mão única em que 
a amizade só acontecia na minha casa. Minha mãe falava 
comigo a partir de uma posição não exatamente do ti-
rano que tolhe, mas como quem adverte, como aquelas 
figuras da virtude plasmadas em fadas ou animais fa-
lantes das histórias infantis e, um tanto impressionável, 
guardando o destino trágico do menino de madeira ou 
da sereia muda no pensamento, acabava por respeitá-la.

Depois do almoço eu estava assistindo televisão. Como 
estudava de manhã, o começo da tarde era um período fe-
liz, prometia horas sem tarefas escolares. Vagando entre 
digestão e sonolência, ouvi o som da campainha. Escutei 
o Alex cumprimentar minha mãe, permaneci no quarto 
à espera dele, mas os instantes foram passando e os dois 
continuavam falando. Curioso, fui ver o que acontecia e 
me surpreendi com meu amigo acompanhado por uma 
garota. Tinha aquela idade em que o universo feminino 
soa aborrecido, de modo que me senti desapontado com 
a presença da menina misteriosa. Após algum tempo fi-
camos só entre os três. Não fazia ideia do que dizer, su-
bitamente as brincadeiras que normalmente proporia ao 
meu amigo passaram a me parecer ridículas. Ele então 
disse que fôssemos ao quarto dos meus pais e, no recinto, 
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pediu que ela se posicionasse no corredor formado en-
tre a cama e o armário, um ponto cego do aposento para 
quem estivesse na cozinha ou na sala. Percebo no tom 
imperativo de meu amigo um planejamento prévio. Sem 
poder perguntar abertamente qual era seu projeto, me 
restava aquela condição peculiar a alguns sonhos quan-
do, não conseguindo agir ativamente, nos resta assistir 
os desdobramentos, os ambientes por onde passamos, 
como peixes meio hipnotizados que uma corrente ma-
rítima arrasta para longe. Ele diz à garota “Agora!” e ela 
tira a roupa para nós enquanto mantém uma expressão 
inabalada de tédio. Depois de alguns instantes se veste 
e, na companhia do meu amigo, vai embora. Com receio 
de acontecer o mesmo que ocorrera no passado, quando, 
depois de ver algo marcante eu notei aquela imagem se 
dissipar e se misturar a outras coisas vividas, corro para 
pegar papel e lápis, procuro reter a imagem à minha fren-
te e passo a transferi-la ao papel, minhas mãos carecendo 
da habilidade necessária para criar um desenho convin-
cente. Preencho diversas folhas com meus desenhos obs-
cenos, alguns logram descrever a silhueta, outros só me 
parecem adequados no delineamento dos quadris e, após 
reunir esse calhamaço de anotações, descubro nessas 
imagens uma continuidade dos prazeres físicos tão bem 
conhecidos por mim. Os experimentos com meu próprio 

corpo, o deleite até então disperso, parecia ter encontra-
do um ponto de afluência, um ralo ao redor do qual girar 
para enfim ser engolido, e esse ralo eram as figuras da 
garota, capazes de petrificar meus olhos.
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11.

Numa rua próxima ao Largo do Arouche havia uma bou-
tique onde costumava ir com minha avó. As vendedoras 
eram amigas dela e, nas conversas que tinham, sobrevi-
via qualquer coisa dos tempos quando a região ainda não 
tinha se deteriorado por conta da construção do Minho-
cão. Contrariamente à condição do bairro, aqueles eram 
tempos felizes para minha avó. Soube disso décadas mais 
tarde quando, em telefonemas, ela descrevia aquelas tar-
des que passava comigo, quando ainda não tivera que 
voltar a trabalhar como manicure.

Num canto da loja ficavam os provadores e, ao lado 
das cabines acortinadas, se mantinham dois espelhos 
de corpo inteiro, um de frente para o outro. Naquele lu-
gar o piso era coberto por um tapete vermelho fixado 
ao chão por duas barras douradas em cada uma de suas 
extremidades. Sobre os espelhos havia um foco de luz 
semelhante àqueles dos palcos de teatro, intenso a pon-
to de ofuscar a vista de quem se pusesse debaixo dele. 
A dramaticidade do lugar me solicitava quando estava 
enfastiado, à espera do momento em que voltaríamos a 
caminhar e, enquanto minha avó conversava e provava 
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uma blusa ou um sapato, me colocava entre os dois es-
pelhos. Via então meu reflexo multiplicado. Na sucessão 
das molduras douradas formando uma espécie de túnel, 
na reverberação de minha própria imagem, me via nou-
tro lugar, ainda que os sons da rua e as vozes das vende-
doras se mantivessem iguais.

Sem compreender o que se passava, certo dia contei 
a meu pai sobre a aparição das imagens multiplicadas 
no espelho. Ele sempre tinha explicações para os me-
canismos invisíveis que regem o mundo, de modo que 
suas explanações exerciam um efeito apaziguador sobre 
mim, mais em função de me assegurar da existência de 
um fundamento compreensível para certos mistérios do 
que por conta do meu entendimento propriamente dito, 
incompleto na maior parte dos casos. Ele então disse ser 
muito natural que visse os reflexos multiplicados ao in-
finito, uma vez que os espelhos “são uma chapa de vidro 
à qual é aplicada uma camada metálica. Por trás da ca-
mada metálica é aplicada uma outra camada de um ma-
terial escuro para que a luz não entre por trás da camada 
metálica. O efeito que vemos, a imagem, é a luz sendo re-
fletida nessa superfície muito lisa que não absorve quase 
nenhum raio luminoso, faz com que esses raios sejam 
devolvidos. Quando colocamos um espelho em frente ao 
outro temos a luz refletida diversas vezes, a imagem den-

tro da imagem dentro da imagem e assim por diante; a 
luz fica se rebatendo infinitamente.” 

Quando voltei à loja fui verificar os espelhos segundo 
a explicação que ouvira. Me interessava a ideia de ver o 
infinito com meus próprios olhos. Mas tão logo me pus 
entre os espelhos, notei que só conseguia observar as 
primeiras repetições da imagem, posicionadas às mar-
gens do espelho real. O centro do quadro — ponto para 
onde as repetições convergiam — se mantinha teimo-
samente ocultado por minha própria imagem. Quando 
tentava tirar a cabeça da frente desse ponto, todas as 
linhas acompanhavam meu movimento e a nascente do 
infinito se mantinha eclipsada. Passava então a fanta-
siar um sistema impossível, um enxergar puro, desti-
tuído de corpo, que finalmente me presentearia com o 
vislumbre do infinito.
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12.

O sol esquentava o estofamento do carro e fazia aflorar 
um cheiro tanto artificial quanto reconfortante. Os refle-
xos azuis dos vidros deixavam transparecer a vista febril 
produzida no capô do carro fervilhante, de onde emanava 
a ondulação da imagem das pessoas nas calçadas como 
miragens. Avisto o aglomerado de árvores no ponto de 
fuga da Avenida Rebouças e penso nas enciclopédias ilus-
tradas, em cujos desenhos eu me deixava vagar por muito 
tempo, a ponto de conhecer cada situação, cada encontro 
entre um camundongo e uma serpente, uma harpia e um 
macaco, habitantes das páginas duplas que por sua vez 
descreviam os biomas do Brasil. Essas ilustrações mostra-
vam um momento anterior aos ataques, quando a presa 
e o predador se entreolhavam, me solicitando imaginar 
o que ocorreria no instante seguinte; se o herbívoro teria 
a presença de espírito de saltar inesperadamente para o 
lado, frustrando o predador, ou se permaneceria petrifica-
do, mantendo seus olhos vidrados nos olhos de seu algoz 
enquanto dá seus últimos suspiros.

O carro adentra uma rua fechada em árvores, sinto 
como se ingressássemos num lugar sagrado e mantenho 
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silêncio, a modo de preservar a atmosfera. A estrada de-
semboca num espaço amplo, com uma área aberta, um 
pátio. No ponto mais alto do terreno repousa um casarão. 
Sob o sol a pino, chegamos a um fosso que deve ter dois ou 
três metros de profundidade e por volta de quinze metros 
de extensão. Lá embaixo tem o gramado, alguns arbus-
tos e umas estruturas de alvenaria similares a iglus, com 
quatro aberturas em arco. Peço ajuda pois não alcanço o 
parapeito do fosso. Meu pai me levanta por alguns instan-
tes e, num abraço desajeitado, me esforço para agarrar a 
estrutura de latão que quase queima meu braço. No curto 
período em que sustento meu próprio peso, consigo ob-
servar as serpentes. Permanecem imóveis sobre a grama, 
enrodilhadas, ocultando suas extensões, e em vão procu-
ro identificar uma jararacuçu, uma urutu. Já não aguen-
to mais me sustentar. Repito a operação algumas vezes e 
para minha decepção os temidos animais não parecem 
nem um pouco perigosos; me fazem pensar nos cachorros 
alternando entre o sol pleno e a sombra de um orelhão 
numa calçada de domingo.

Dentro do casarão, o Museu Biológico, os animais ficam 
dispostos em aquários, à altura de minha vista. Na sonda-
gem de cada detalhe das serpentes, vou juntando obser-
vações, como os pequenos orifícios entre suas narinas e 
olhos que, mais tarde, meu pai diz se tratar de órgãos que 

as permitem sentir minúsculas diferenças de temperatu-
ra. Essa percepção térmica, diz ele, se imbrica na percep-
ção visual delas. A descoberta me inquieta pois evidencia 
uma distância entre minha percepção e a percepção das 
serpentes, distância intransponível que faria com que nós, 
as serpentes e eu, vivêssemos em mundos completamente 
incomunicáveis. Pensava se esse seria o motivo da apa-
tia delas detrás do vidro. A situação serpente no aquário / 
eu fora do aquário conferia visibilidade apenas no sentido 
eu-serpente. No sentido oposto provavelmente não existia 
nada que elas pudessem notar pois, sem a percepção tér-
mica — em outra de suas explicações meu pai comentara 
que o ambiente do aquário permanecia isolado, com tem-
peratura e umidade diferentes daquelas em que vivemos 
— elas me viam apenas como formas imprecisas a se agi-
tarem, algo não muito distinto de uma nuvem passante. 
Essa hipótese explicava o aturdimento dos animais que 
observava. Os viveiros começavam então a me perturbar 
pois implicavam uma situação cruel, na qual às serpentes 
estaria reservada uma ilusão fundamental, e eu pensava 
“quem me garante que em alguma instância da vida não 
sou exatamente como a serpente iludida?” Alguns biólo-
gos, funcionários do instituto, me acalmavam sem que 
soubessem quando, numa visita guiada, diziam que em 
seus habitats, as serpentes viveriam da mesma forma que 
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viviam em cativeiro, se aninhariam numa toca resguarda-
da e, caso encontrassem água e comida, permaneceriam 
ali tanto tempo quanto pudessem. Ainda assim me res-
tava um fundo de aflição quando me detinha em alguns 
aquários. Na face inferior do recipiente havia areia, terra, 
cascalhos e algumas pedras. Na face superior havia lâm-
padas tubulares de luz fria, parecidas com a luminária da 
cozinha de casa. Na face traseira do recipiente, paralela ao 
vidro onde encostava meu nariz, ficava uma imagem, uma 
fotografia, sempre correspondente ao habitat da espécie 
lá mantida: para as cascavéis, as areias do cerrado; para as 
jararacas, o verde fechado da Floresta Atlântica, no aquá-
rio da surucucu, a Floresta Amazônica e para as sucuris, 
os leitos dos rios. Meu desassossego se prendia a essas fo-
tografias quando as serpentes se moviam vagarosamente 
e se dirigiam à tampa do aquário. Ao fazê-lo se apoiavam 
na imagem, mantendo suas barrigas coladas à paisagem e 
esfacelando qualquer ilusão de perspectiva. Percebia as-
sim que elas nunca tinham se iludido com as fotografias 
e que o cenário não buscava engambelar as residentes dos 
viveiros, mas a mim, seu observador.

Alguns dos aquários aparentavam estar vazios. Quando 
me deparava com esse tipo de situação, me divertia procu-
rando o fragmento que acusaria a serpente, por vezes tão 
bem camuflada entre os parcos galhos e seixos que só con-

seguia notá-la ao perceber que algumas folhas se expan-
diam para em seguida se retraírem. Na verdade não eram 
folhas, mas o dorso do animal respirando, tépido, sob um 
graveto. Essa visão me intrigava duplamente. Em primeiro 
lugar tocava mais uma vez no abismo entre a visão das 
serpentes e a visão do ser humano. Se elas não enxerga-
vam como nós, as camuflagens de suas peles ocorriam à 
revelia delas. Dito de outra forma, suas estampas falavam 
o idioma dos meus olhos, que ali veem as zebruras do sol 
sobre folhas secas, mas não a linguagem dos olhos de suas 
semelhantes, que talvez ali não vejam muito. A evolu-
ção teria assim um mecanismo refinado a ponto de fazer 
adentrar na epiderme de um animal o olhar de um outro 
ser, completamente diverso e, no cruzamento dos olhares, 
que por sua vez observam seus entornos, pinta paisagens 
sob as escamas de uma serpente, transformando-a numa 
espécie de imagem viva, a paisagem respirando. A segun-
da questão curiosa nascia da cobra coral. Em seu viveiro, 
no contraste em relação à terra escura, a serpente ficava 
ali abandonada como um colar que tivesse caído aciden-
talmente do pescoço de alguma mulher a caminho da fes-
ta. Tanto em função de sua forma delicada, mais maleável 
e cilíndrica se comparada às outras serpentes, quanto de 
suas cores, cuja saturação e disposição alude a pigmentos 
sintéticos e à variedade da moda, essa espécie me pare-
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ce uma invasão do mundo fabricado no mundo natural. 
Ao conversar com meu pai sobre ela, venho a saber que as 
cores chamativas cumprem a função de alertar eventuais 
agressores a respeito de sua toxina, ou seja, ao invés de se 
camuflar no ambiente onde vive, a coral faz o contrário, 
se diferencia totalmente e propagandeia seu perigo num 
idioma silencioso. Essa linguagem secreta me parecia 
fluente entre os animais, uma vez que outras espécies de 
serpentes utilizavam o mesmo código vermelho, branco 
e preto, não para aludirem à sua peçonha — na verdade 
inexistente — mas para emular o aviso das corais verda-
deiras, se passando por elas mas na verdade se tratando 
de falsas corais. A natureza passava então a me parecer 
distinta de uma presumida harmonia, finamente criada e 
ordenada e se aproximava de um emaranhado de relações 
cuja perfeição advinha não da justiça, mas do ardil.
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13.

Nos intervalos das aulas, uma das discussões mais aca-
loradas travadas entre nós tinha como objeto os super-
poderes dos heróis dos quadrinhos. Cada um escolhia os 
poderes de uma personagem para pegar de empréstimo 
e passava a argumentar sua soberania em relação aos 
demais numa eventual batalha. Minha opção era inva-
riavelmente pelo Homem Invisível, opção polêmica pois, 
segundo meus interlocutores, meu herói nem chegava a 
ser um herói. Minha justificativa era que nossa discussão 
tinha como tema os superpoderes, não o caráter mais ou 
menos elevado das personagens, elemento não essencial 
para pensarmos como nos sentiríamos correndo, voan-
do, vivendo como eles. Cansados da minha teimosia, eles 
acabavam por se convencer, não sem antes desdenhar 
da invisibilidade, muito facilmente subjugada pela vi-
são térmica ou a psicocinese. Me via então sem recur-
sos para me defender e, um tanto a contragosto, acabava 
me resignando, mas enquanto assistia o desenrolar da 
conversa, se apoderava de mim, do meu pensamento, a 
invisibilidade, como quando, depois de conversar com 
uma pessoa cega, passamos algumas horas a viver um 
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pouco sem a visão, projetando e até mesmo fechando os 
olhos enquanto andamos pela calçada. Me desprendia do 
grupo e passava a caminhar por entre as outras crianças 
brincando como se estivesse um passo atrás da realidade. 
Observava os bedéis da escola que, com as mãos cruzadas 
atrás do corpo, iam girando seus torsos para acompanhar 
a corrida desembestada de alguém na outra extremida-
de do pátio. Seus olhos fixos nos pontos ao longe se mo-
viam continuamente e passavam por cima de mim como 
se eu não estivesse ali. Impregnado da invisibilidade, me 
perpassava o subproduto dessa instância despercebida, e 
então a realidade mudava um pouco, se tornava um lugar 
que me dizia menos respeito. Ainda que estivesse no co-
tidiano profundo, era um viajante numa conexão aérea, 
vendo da janela do avião o solo e as árvores carcomidas 
de um país remoto que se manterá ali existindo, com seu 
trânsito, comércio ambulante e luzinhas se acendendo 
no crepúsculo independentemente do meu olhar. Era 
também um forasteiro conduzido por um guia a teste-
munhar uma cidade inevitável para aqueles que via, mas 
da qual eu estaria alheio. 

Ruminando os argumentos dos meus amigos, me de-
tive na onisciência, um dos poderes de deus. O garoto 
dizia que, ao invés da invisibilidade, muito mais valeria 
saber tudo, pois assim nem precisaríamos passar desper-

cebidos para atingir esse objetivo e, se por um lado não 
conseguia contra-argumentar dentro da lógica de nossa 
brincadeira, por outro, via que nossa batalha heroica era 
sem graça. Pois me parecia mais valioso ir vendo, ir co-
nhecendo e testemunhando a realidade a partir de um 
ponto oculto, como a mosca no quarto que assiste toda a 
noite de um casal, do que o simples saber, que talvez seja 
para o conhecimento o mesmo que a casca solta deixada 
pra trás é para a cigarra.

§

A ideia me ocorreu num dia em que ouvi uma conversa 
entre meus pais e alguns amigos deles. Se referiam a 
meu irmão e a mim como seres perfeitamente delinea-
dos, dotados de características cuja somatória perfila-
va um rebelde e vivaz meu irmão contra um sensível e 
delicado eu. Essas definições caíram sobre mim como 
uma arapuca sobre um pássaro que cisca bobamente 
e agora, convertido em bicho feroz, eu ficava andando 
de um lado para outro dentro da jaula, que se por um 
lado contemplava boa parte de quem eu acabava sendo 
— tinha que reconhecer — por outro, parecia apertada, 
não comportando os habitantes monstruosos de mi-
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nha raiva ou minha crueldade, secretamente dirigida 
às lagartas dos coqueiros, cujas cabeças eu esmagava 
só pelo prazer de assistir seus corpos se contorcerem 
numas espirais amarelas, figuradas na obscenidade 
dos ventres agonizantes. Onde estava esse garoto dócil 
nessas horas? Talvez eu não fosse sensível nem deli-
cado, apenas um caça-níqueis se ordenando segundo 
certas combinações, combinações essas provenientes 
em grande parte da presença dos outros, segundo as 
quais vou respondendo manso ou violento a depender 
do jogador. Passava a querer contrariar essas defini-
ções. Mas meus pais estavam sempre comigo e se me 
comportasse bizarramente de uma hora pra outra, eles 
simplesmente me dariam uma bronca, de modo que 
o exercício de ser mais plenamente esses outros, tão 
forasteiros à imagem que faziam a meu respeito, teria 
que ser dirigido a alguma testemunha menos cons-
tante em minha vida, que por sua vez comunicaria aos 
meus familiares esses outros eu que escapavam a eles. 
Foi então que pensei na Tia Neusa. Suas visitas eram 
irregulares e quando aconteciam, geralmente perdura-
vam por todo o dia. Nesse intervalo minha mãe apro-
veitava para resolver coisas na rua, voltando somente 
no fim da tarde, o que acabaria fornecendo o tempo 
necessário para meu experimento. 

Numa tarde qualquer, ao voltar da escola, encontrei 
minha tia em casa. Pego de surpresa, me apressei por re-
lembrar a ideia de ser esses outros para ela e, enquanto 
andava em sua direção para cumprimentá-la, me suspen-
di da normalidade e me ofereci ao escrutínio dela como 
um boneco de plástico dentro da embalagem. Detrás da 
película transparente moldada segundo meus membros, 
procurava ser todo neutralidade, economizava gestos e 
palavras que denotassem qualquer informação adjacente 
sobre mim. Ela passa a dizer o que os adultos geralmente 
dizem quando veem uma criança, frases que acabamos 
reprisando nós mesmos depois de nos tornarmos adul-
tos, repetindo as mesmas idiotices que tão duramente 
julgávamos quando meninos mas que agora, no descom-
passo entre o tempo da infância e o tempo da maturida-
de, eclodem, irresistíveis, num “como você cresceu!”.

O ruído de minha mãe virando a chave do outro lado da 
porta anuncia o instante em que ficaria apenas com minha 
tia e meu irmão. Sendo meu irmão praticamente um bebê, 
não precisava me preocupar tanto com o juízo dele, que 
eu acreditava ainda permanecer submerso no nevoeiro da 
primeira infância. Minha investida inicial consiste em ta-
garelar muito mais do que costumava fazer. No princípio 
as palavras encruavam em minha boca e logo me vi des-
guarnecido de assuntos. Minha tia me responde com sor-
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risos e interjeições reticentes, indicando não estar notan-
do o novo eu. Enquanto penso em estratégias para mudar 
a situação, sou acudido por uma de suas exclamações, um 
“meu deus” empregado por ela em meio à sua escuta ge-
nérica. Digo então que às vezes sinto um espírito maligno 
se apoderar de mim. A postura desinteressada dela some 
instantaneamente e me vejo num momento decisivo, ten-
do que optar entre desistir de meu projeto e dizer que não 
falo sério, ou selar a fisionomia de criança diabólica. Esco-
lho a segunda alternativa e menciono vozes obscuras a me 
atormentar dentre outros chavões. Ela ouve atentamente 
às minhas palavras, que passam a fluir auxiliadas pela re-
ferência dos cultos evangélicos e seus endemoniados, que 
nunca chegaram a me convencer na TV, mas que agora, 
ao encená-los à minha tia, percebo exercer grande poder 
sobre ela. Quando noto já ter consternado minha ouvinte 
o suficiente, bato em retirada ao vídeo game, que permite 
me ausentar me mantendo simultaneamente um pouco 
presente, como o camaleão que de um escarlate retoma 
o verde e desaparece em meio à folhagem. Depois de al-
gum tempo minha mãe chega e, enquanto me mantenho 
jogando, ouço atentamente a conversa entre as duas. Por 
falarem quase murmurando, não consigo compreender o 
que dizem, me restando apenas a certeza de que o diálogo 
tem como tema o garoto possuído.

Outro ato de rebelião contra minha própria imagem 
foi produzido para meu primo. Existia entre nós uma 
competitividade tenaz e, na presença dele, me sentia ain-
da mais compelido a agir segundo certas expectativas, 
especialmente aquelas cuja nascente se localizava nos 
olhos de minha mãe. Isso significava que eu me torna-
va ainda mais modelar nas ocupações em que me desta-
cava, bem como no comportamento cordato que ela me 
incutia e exibia como resultado de sua pedagogia para 
a família de meu pai, sua grande adversária, cujo ponto 
culminante era minha avó, sua sogra. Na ocasião meus 
tios e primos foram jantar em casa, algo extremamente 
raro pois, em minha família paterna, o costume era que 
as reuniões ocorressem na casa de meus avós. Enquanto 
as outras pessoas estavam na sala, fiquei no quarto com 
meu primo e passei a fazer caretas e gestos como aqueles 
que fazemos em frente ao espelho, na intimidade do ba-
nheiro. Ele começou a me ridicularizar, porém, sem uma 
plateia que respaldasse suas observações, restava a ele se 
dirigir a mim, que fazia questão de ignorá-lo enquanto 
mantinha feições e gestos grotescos. Ele foi chamar ou-
tras pessoas e a única a atendê-lo foi minha prima, irmã 
dele. Mas ao entrarem no quarto eu estava novamente 
como sempre fora, não deixando rastro do ser abjeto que 
tinha sido até alguns segundos atrás.
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Depois de alguns experimentos, notei que se persis-
tisse nesses ensaios dos outros eus, me aproximaria pe-
rigosamente de uma espécie de loucura, uma vez que 
notei ser muito fácil me tornar esses outros, os quais 
poderiam simplesmente assumir meu ser no frêmito 
que experimentava ao convoca-los. Abandonei a ideia 
como quem abandona um casaco velho, que entretanto 
permanece nas profundezas do guarda-roupas entre as 
camisas que costumamos usar.

108



14. 

Sentado num banco de fibra de vidro observo as manchas 
nas paredes, mãos produzidas entre uma falange aqui, 
outra ali e o talhe montanhoso das palmas, próximas aos 
punhos, a completar os desenhos. O banco onde me sento 
é como aqueles de rodoviárias, redondamente modelados, 
onde supostamente deveríamos encaixar nossos corpos, a 
não ser que você seja muito maior ou muito menor do que 
o molde, como é meu caso. Minha família materna preen-
chia o recinto, tios-avós, primos distantes, uns verborrá-
gicos e teatrais, outros amoados como pombos doentes. 
Sem muita ideia de como me portar, com o frio rarefeito 
daquela típica manhã interiorana vencendo as solas dos 
tênis e vindo de encontro aos meus pés, decido ver o cai-
xão de minha bisavó para onde cada pessoa, como abe-
lhas ocupadas com seus afazeres secretos, se encaminha 
momentaneamente e fica ali olhando com complacência, 
movendo os lábios, conversando uma conversa nova, des-
tituída de voz. Se dirigem cerimoniosamente, num tom 
muito distinto do habitual. Depois de alguns minutos se 
distanciam rumo a outra parte do enxame e conversam 
com outro parente, se ocupam com alguma criança.
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O caixão se eleva sobre uma estrutura metálica si-
milar a um andaime numa situação cambaleante e, he-
sitando por encostar na estrutura, me surpreendo que 
o diminuto objeto consegue conter o corpo. Acima do 
caixão há coroas de flores exageradas. As margaridas 
que recheiam a caixa de madeira, em contraste com as 
flores das coroas, possuem viço e envolvem a Bisa como 
se quisessem comê-la timidamente na enxurrada de co-
rolas salpicando e crispando aquele plano branco com 
pontinhos amarelos. Irrompendo dessa superfície, re-
sistindo às plantas vorazes, as partes altas do seu corpo: 
o rosto, uma ilha com relevos de nariz, sobrancelhas e 
testa, e suas mãos, meticulosamente cruzadas, cada dedo 
intercalado por seu correspondente canhoto, pousadas 
como dois animais delgados e levíssimos que tomariam 
sol entrelaçados sobre uma pedra. Sua pele, de tons que 
nunca tinha visto, parece ter sido convertida em parafi-
na ou cera de abelha e começo a pensar que aquilo que 
vejo é uma coisa tão inanimada quanto uma vela ou uma 
boneca, ainda que se pareça com minha bisavó. Quan-
do ela vinha de sua casa em Guarulhos e passava alguns 
dias com a gente em função das consultas na Santa Casa, 
notava que ela mantinha uma fisionomia curiosa, pare-
cia tentar vencer uma camada turva a lhe cobrir os olhos 
como se algum brilho muito forte ofuscasse sua visão. 

O esforço se cifrava na testa e nos olhos retesados que 
causavam a impressão de não distinguirem muito bem 
aquilo que viam e, quando finalmente reconhecia algo 
ou alguém, esse esforço era transposto imediatamente 
aos movimentos dos membros e das ideias, todos muito 
custosos. Nos álbuns antigos da família cheguei a ver al-
gumas fotografias dela. Nas imagens parecia livre dessas 
dificuldades; era altiva, uma diferença enorme em rela-
ção ao semblante enevoado que se abria a mim enquan-
to a observava mastigar o almoço. Me restava pensar no 
curioso instante em que essa alteração se deu ou no pro-
cesso cumulativo que foi sedimentando finíssimas ca-
madas de qualquer coisa desconhecida em sua figura. Ao 
vê-la agora, a face despontando em direção ao teto pa-
rece finalmente livre da camada baça e, por conta disso, 
já não parece mais ser ela. Ou talvez pareça muito com 
ela, com seu semblante verdadeiro que não pude ver até 
então, mas que agora eclode do cheiro doce e nauseante 
das margaridas num contraditório rejuvenescimento. As 
conversas cessam: é hora de fechar o caixão. Os ruídos 
se avolumam, um sacerdote diz algumas coisas e, depois 
de selado, resta levar o caixão ao cemitério. Lá fora o ar 
se movimenta livremente e a atmosfera das plantações 
me envolve, dou-me novamente com as cores límpidas 
da terra e me parece absurdo ver jazigos naquele chão de 
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cores profundas. Meu imaginário de filmes hollywoodia-
nos se vê contrariado quando noto que o túmulo possui 
umas prateleiras de concreto, só nos restando pousar o 
caixão num desses compartimentos subterrâneos. Nada 
de pás jogando terra sobre o esquife, não há teatralidade 
alguma. Depois disso as pessoas retornam ao local do ve-
lório e conversam nos corredores, alguns se encaminham 
para seus carros, organizam caronas e vão se despedindo. 
Vejo os funcionários do lugar retirarem as faixas com os 
dizeres da minha família e levar as mesmas coroas de flo-
res a outra sala, para onde se dirigem outras pessoas que 
certamente farão a mesma coisa.

Alguns anos mais tarde foi a vez de meu avô paterno. 
Dono de um espírito ensimesmado, ele até então culti-
vara sua quietude sistematicamente, uma quietude situ-
ada entre o silêncio dos sábios e a inexpressão de quem 
não tivesse o que dizer. Com o velório de minha bisavó 
em mente, curioso por verificar se a transformação ex-
perimentada por ela ocorrera com ele, fui observar seu 
corpo, eu agora um adolescente. Quando me dei com seu 
rosto, foi para perceber que, no caso, não havia flores can-
sadas nem excesso de enfeites, coroas ou faixas, apenas 
a austeridade de sua fisionomia, a cabeça apoiada num 
travesseiro confortável — o que o conforto significa para 
alguém sem vida? Seu rosto, tão natural quanto seria se o 

tivesse visitado num domingo, deixa transparecer a ma-
quiagem numa porção mais fina da superfície do pó co-
lorido depositado sobre suas pálpebras e bochechas. Per-
cebo então que, se ele parece tão naturalmente igual a si 
mesmo quando vivo, é porque a semelhança foi forjada. 
No ambiente ao meu redor, no cemitério localizado nos 
arredores da cidade, cujo nome poderia muito bem per-
tencer a algum condomínio de classe média; as salas de-
dicadas aos velórios tentam, mancomunadas com a ma-
quiagem, dissimular a natureza mórbida do evento ao se 
parecerem com salas de estar daqueles condomínios que 
evocam. Quase conseguem atingir seu objetivo. Falham 
justamente na obstinação do artifício, na fragrância im-
pessoal do ambiente, nos móveis tão anônimos quanto 
aqueles encontrados num quarto de hotel.

§

Me deixei levar pela Linha Azul e num instinto apático 
de animal de zoológico, saí do vagão na Estação Liberda-
de. A escadaria de granito era violeta, colorida pelo fim 
de tarde. Como já estava por ali, resolvi comprar o pre-
sente de aniversário de meu pai numa daquelas lojinhas 
orientais. A praça estava cheia de gente, carros e luzes; 
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chovia um pouco, não tanto a ponto de eu precisar abrir 
o guarda-chuva que não levava comigo. Passando pelo 
viaduto, olhei o horizonte sobre a Radial Leste, vi o lusco 
fusco do céu e senti vertigem. Nos vapores da atmosfera, 
no semblante daquele bairro, se sobrepunham as ruas de 
Xangai, onde estivera alguns meses antes e onde, ao pe-
rambular por becos e restaurantes envelopados por uma 
camada oleosa, me lembrava da cozinha dos pais da Cris, 
minha ex-esposa. Me ocorreu que a vertigem era mui-
to bem justificada na sobreposição, similar àquela das 
bonecas russas, entre os tempos e lugares onde estive: o 
futuro imaginado no estrangeiro, a cozinha chinesa em 
que se convertia a cozinha de casa, em cujos ecos eu me 
via pelas manhãs ao longo de minha vida conjugal recém 
colapsada, e o Glicério diante de mim. Dessas três bone-
quinhas russas, a única que não se perdeu pelo caminho 
foi essa última, cingida pelo arco-íris da igreja evangélica 
no horizonte. Compreendi por um segundo os suicidas 
urbanos pois além do ar, já me faltava o chão. Naquele 
momento pensei que a sopa de missô de um restaurante 
próximo me acalmaria, me poria de volta no calçamen-
to irregular do centro. Enquanto esperava o restaurante 
abrir, observava as pessoas em fila e invejava a indife-
rença de suas conversas. No gesto de uma mulher cutu-
cando o rosto do seu companheiro, via o reflexo meu e 

dela e concluía que afinal somos todos iguais exceto por 
uma coisa aqui e outra ali, contingências polvilhadas 
entre um grupo, as gotas de chuva que acertam umas 
formigas, outras não. Enfim a porta se abriu e pude me 
entreter com os ingredientes dançantes sobre as tige-
las de cerâmica e com as exortações em japonês que os 
cozinheiros faziam entre si. Quando meu prato chegou, 
notei que pedi muita comida. Fui tomando a sopa, um 
caldo que me fazia suar e me permitia ser apenas um bi-
cho que tem fome e come. Me ocorreu estar muito per-
to da casa de minha avó. Liguei para ela e a surpreendi 
quando, atabalhoado, disse que passaria daqui a pouco 
para uma visita. Depois de terminar a sopa, levantei, pa-
guei a conta e saí. A noite já tinha se firmado e o asfalto 
vibrava com a luz elétrica refletida na água da chuva. 
Essa imagem me fez pensar na época em que costumava 
ver, sentado no banco de trás do carro, os letreiros em 
neon da Liberdade. Se chovia como naquela noite, me 
deslumbrava com o colorido das luzes espalhado em mil 
gotículas presas ao vidro do monza. 

Chego ao prédio, um paredão gigante pontilhado por 
janelinhas, vigilantes da noite; em breve serei eu a parti-
cipar da vigília. Quando minha avó abre a porta, vai fa-
lando um monte de coisa e mal me olha. Me considero 
sortudo por ela ter seu jeito bruto e sem cerimônias, cal-
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mantes para mim, capazes de me colocar num lugar dife-
rente, de desviar minha atenção para as coisas que ela vai 
falando e mexendo, mas tão logo começo a me distrair 
com a observação das plantas, numerosas demais para a 
cozinha, ela pergunta onde está a Cris e eu me embana-
no com a resposta. Ela percebe. Ela sempre percebe. Sem 
saída, digo que as coisas não estavam nada bem e assim 
que começo a lhe dizer o que ocorre, percebo ela trocar 
seu tom de avó por outro mais neutro, característico às 
interações que ela tem com outras pessoas não marcadas 
por posições familiares. Me pergunto a razão pela qual 
não nos falamos desse modo com maior frequência, mas 
já me parece injusto esperar qualquer coisa dela que não 
seja o que ela é. Enquanto conversamos, a TV resiste li-
gada num volume altíssimo, apregoando o Cidade Alerta. 
Corro os olhos pelas dezenas de fotos que ela tem pen-
duradas nas paredes, me ponho a pensar nessa aparen-
te contradição, entre o espírito prático, pouco afeito às 
ruminações emocionais que ela possui, e o amontoado 
de fotografias, obstinadas em nos jogar naqueles outros 
tempos. Talvez justamente por não possuir inclinação 
melancólica é que se torna viável para ela conviver com 
todas essas imagens, ou talvez em função do desgaste, as 
fotografias foram se tornando invisíveis para ela. Vejo 
então meu rosto refletido no vidro da janela, ladeado 

pelas molduras das fotografias, e passo a comparar mi-
nhas feições àquelas das pessoas retratadas. Um grupo 
de fotografias dentro de uma mesma moldura mostra 
minha avó jovem, nos anos sessenta. Pelas contas que 
faço ela devia ter uns vinte e poucos anos, era dez anos 
mais jovem do que sou agora. Penso na severidade im-
plícita nessa situação, quando vemos daqui do futuro 
a imagem de alguém a conservar o otimismo da juven-
tude num passado. Pois o sorriso que ela imprime ao 
retrato tem qualquer coisa desafiadora, parece consistir 
numa petulância frente ao destino, uma terra desco-
nhecida para ela naquele instante, mas que eu, aqui do 
outro lado da imagem, conheço ponto por ponto. Face à 
consciência desses destinos, o sorriso resplandece tolo 
por detrás do vidro.

§

Fomos dormir com a resolução de que iríamos a Biriti-
ba pela manhã. Demorei para dormir. Ao acordar pre-
parei dois queijos quentes e café coado, vesti a camisa 
azul escuro e a calça marrom. A Stela demorou um pouco 
para se arrumar, mas não tive coragem nem forças para 
apressá-la. Chegamos à casa de meus pais uns vinte mi-
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nutos atrasados, nos cumprimentamos todos um tanto 
rarefeitos à exceção de meu pai, com seu jeito elétrico 
de criança que, desde que posso me lembrar, fazia com 
que as manhãs fossem mais conturbadas e ao mesmo 
tempo mais alegres. Partimos a Stela e eu no carro dela, 
meus pais e meu irmão no carro alugado. Levei a câmera 
comigo. No percurso até a Marginal fui fotografando a 
cidade, mas logo passei a me sentir oprimido pelo mo-
vimento das ruas, sentia que havia muitas informações 
para acompanhar e muita gente nas calçadas, nas passa-
relas e nos faróis. Na estrada essa sensação foi se dissi-
pando, começamos a conversar sobre o estranhamento 
de ver, depois de meses a fio dentro de casa, paisagens 
com árvores e a neblina dos caminhos ao interior. Me 
perguntava se ela falava comigo para me distrair ou se os 
assuntos lhe ocorriam verdadeiramente. Podia ser que se 
tratasse das duas coisas, mas isso pouco importava pois 
o fato era que a situação ficava mais leve da forma como 
ocorria. Já no município de Mogi das Cruzes, nas bordas 
da estrada, apareciam plantações de verduras e placas 
com nomes japoneses. Ainda que nunca tenha visitado 
o Japão, as casas, cercas e toda a compleição daqueles lu-
gares me soavam profundamente nipônicas. Pensei em 
como isso tudo devia soar para minha avó na juventude 
dela. As estradas e aquele lugar um pouco estrangeiro se-

riam mais insondáveis e vastos há sessenta anos? Se sim, 
não seriam os campos tão mais claustrofóbicos quanto 
mais imensas fossem suas extensões? Quando chegamos 
em Biritiba, vi a praça e a igreja. Circundando a praça 
havia pequenas casas coloridas, uns sobradinhos comer-
ciais ainda fechados por ser muito cedo. Paramos numa 
rua atrás da igreja e resolvemos que, enquanto meus pais 
iriam a Mogi providenciar as documentações, meu irmão, 
a Stela e eu iríamos à casa de meu tio Ivan para tomar 
café e esperar. Meu irmão entrou no carro cerimoniosa-
mente, como se não quisesse perturbar a superfície es-
pelhada de uma piscina amanhecida. Encontramos meu 
tio numa rua conversando com algumas pessoas. Depois 
de entrar no carro ele foi indicando o caminho, entre-
meando as direções com os assuntos familiares. Aden-
tramos uma rua cuja perspectiva mostrava, no horizonte, 
uma colina que me lembrou o fundo de tela do Windows 
XP. Estacionamos o carro. Ao entrar na casa descemos 
um lance de escadas e chegamos a um pátio de cimento 
com algumas ervas e flores num dos cantos. Depois do 
quintal, entramos na cozinha e lá dentro encontramos a 
Ivonete, esposa de meu tio. Por trás da máscara reconhe-
ci o desenho das sobrancelhas dela, os ângulos agudos 
que, prestes a fazê-la austera ou mesmo severa, são tem-
perados por uma voz um pouco rouca e gestos suaves, a 
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elegância interiorana que percebia na infância e só agora 
nomeio. Como previa a Stela se sentiu muito à vontade 
com eles, elogiou o bolo e o café que nos serviram e pas-
samos a conversar sobre uma porção de assuntos. Depois 
de algum tempo meus pais chegaram acompanhados 
por alguns primos de minha mãe que eu não via há pelo 
menos dez anos. A casa então se encheu de conversas, 
de início circunspectas, depois animadas. Também veio 
meu tio Fate (seu nome é Vicente de Fátima, mas todos o 
chamam assim), ele e seu irmão Ivan começaram a falar 
sobre partidas de futebol da infância, disseram nomes de 
pessoas e lugares que há muito não existem a não ser na 
especificidade daquele encontro. Depois de algum tempo 
minha mãe anunciou que chegara o momento de irmos 
ao velório de minha avó. Partimos em cinco carros.

§

Os dias se sucederam inadvertidos daquele acontecimen-
to. Da mesma forma que ocorria quando eu era pequeno, 
às seis da tarde, ouço a sirene da Santa Cecília e, ao ouvir 
o som, sinto se apoderar de mim um arrebatamento que 
acompanha o ruído agudo e crescente. Acredito que os 
muçulmanos tenham encontrado expressão mais ade-

quada nas vozes dos almuadens; se ouvisse os clamores 
ecoando por entre os prédios numa cidade qualquer do 
Oriente Médio ou do norte da África, meu arrebatamen-
to seria completo. A sirene anuncia que não posso mais 
cumprir o afazer diário de ligar para minha avó, de modo 
que minha mão se detém enquanto digita o código de se-
gurança do telefone. Desde o falecimento, meus pais es-
tiveram ocupados com providências burocráticas como a 
obtenção do atestado de óbito, o cancelamento do plano 
de saúde, a desmontagem da quitinete onde ela morava 
minha avó, dentre outras coisas. Sempre achei absurdo 
que, para além da perda, a família dos falecidos tivesse 
que lidar com esse tipo de problema, porém agora pas-
so a notar um lado terapêutico nessas tarefas. Com elas 
se dilui a ausência, que se entremeia à ida a um cartório 
aqui, a um telefonema extenuante ali. Tendo vencido es-
sas etapas, meus pais resolveram fazer um jantar na casa 
deles e fomos meu irmão, a Priscila, minha cunhada, a 
Stela e eu. À mesa, minha mãe diz ter ficado impressio-
nada com a quantidade de coisas que minha avó possuía 
e, dispersos na sala do apartamento de meus pais, temos 
a multidão de bibelôs, lenços e utensílios de cozinha tra-
zidos da casa dela. Depois de comer, minha mãe traz uma 
caixa cheia de fotografias. Conhecia bem muitas das ima-
gens, eram as fotos que minha avó mantinha nas paredes 
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de seu apartamento. Nas conversas um tanto circulares 
ao telefone, ela costumava descrever para mim as ocasi-
ões nas quais algumas das fotografias tinham sido tira-
das, muitas das quais eu sequer podia lembrar, e ela me 
perguntava “lembra desse dia?” ao que eu respondia “não 
lembro, era muito pequeno” e avançando com o relato ela 
cumpria todas as paradas de uma mesma narrativa que 
eu via passar do outro lado do telefone, como quem vê 
da janela de um trem as estações de uma linha muito co-
nhecida se sucedendo. Mas entre as imagens havia algu-
mas que nunca tinha visto, provas de contato de filmes 
preto e branco de trinta e cinco milímetros, ampliações 
num formato pequenino de cartão de visita e — as mais 
impressionantes —, uns monóculos de plástico com cro-
mos da época em que minha mãe era criança. Enquanto 
observávamos essas imagens, enquanto andávamos por 
entre as coisas do apartamento dela dispersas pelo apar-
tamento de meus pais, me lembrei da descrição de uma 
cerimônia fúnebre da qual um amigo meu participou em 
Okinawa. Ele disse que lá, depois de cremar o corpo, a 
família passa a separar os ossos do falecido com o auxílio 
de hashis. Eles começam pelos ossos dos pés e vão subin-
do, até chegar ao crâneo. Depois de separados os ossos e 
as cinzas em urnas, os restos mortais se dispersam en-
tre o túmulo da família e os altares domésticos. Vendo 

as diversas coisas que compunham a casa de minha avó, 
noto um espelhamento da prática japonesa que, em nos-
so caso, ao invés de ser realizada com ossos e cinzas, é fei-
ta com pedacinhos de papel, louças e tecidos. Por algum 
tempo serão coisas muito distintas de papéis, louças e 
lenços e só depois de anos voltarão a ser apenas isso.
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15. 

Sob as intermitências da frase “pelos séculos dos sécu-
los,” a noção da eternidade me esmagava no fundo da 
noite. Tanto o cenário de um deleite perpétuo descrito 
por aqueles que me contavam sobre o paraíso, quanto o 
panorama de uma não consciência sem fim, provavel-
mente similar ao sono sem sonho de onde costumeira-
mente acordava — sem o acordar, contudo — me soa-
vam angustiantes. Essa última hipótese aparentava ser 
mais provável que a primeira, afinal, eu já experimenta-
ra uma espécie de eternidade sem existir — a eternida-
de não vivida antes do meu nascimento — mas agora, 
existindo, aquele tempo elidido já me parecia penoso. 
Ademais, tendo minha vida dependido de inúmeros in-
cidentes fortuitos, me ocorria que, se antes de meu nas-
cimento eu não existia, pelo menos estava assegurado 
tudo aquilo que daria em mim, o caminho da cidade, 
que pôs meus avós num mesmo ônibus, as palavras cer-
tas no diálogo entre pessoas perdidas no tempo e no 
espaço que, numa insólita sintropia, me ocasionaram. 
A eternidade da morte, em contrapartida, traria o con-
trário, apenas dispersão e dissemelhança. Acossado por 
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esse tipo de pensamento, permanecia desperto compa-
rando os poucos anos de que podia me lembrar à dura-
ção do período triássico e, no absurdo entre esses dois 
tempos, me via à deriva sobre minha cama de tubos de 
metal, cujos rangidos me consolavam.
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Epílogo

Daqui do alto tenho a vista voltada para o leste. Pela ma-
nhã o sol se esgueira por entre o anteparo quadriculado 
de concreto e adentra o quarto. Nessas primeiras horas 
do dia os aposentos se infestam de formas geométricas 
de luz. Basta mergulhar em uma dessas células para ob-
servar a cidade, o jardim da prefeitura, a abóbada verde 
da Sé, a ponte suspensa que cruza a Riachuelo, vinda do 
Largo de São Francisco. Mais adiante o prédio em cons-
trução no Tatuapé se mantém como um farol. Há alguns 
meses, quando percorria o quarteirão onde a torre se 
eleva, sentia que estava prestes a desabar sobre minha 
cabeça. A vista do prédio e seus guindastes me fazia pen-
sar que os caminhos que trilhava não eram bem meus e, 
como num sonho em que vivemos a vida de outra pessoa, 
à semelhança do prédio equilibrista, aquela realidade es-
taria por um fio. Mas a partir da perspectiva que tenho 
agora diante de mim, a torre já se torna distante e, ain-
da que permaneça de pé, aquela realidade já colapsou. 
Ainda olhando através dos quadradinhos, por criarem 
uma grade que isola e melhor define cada célula da vis-
ta, consigo ver certas porções da cidade, empenas mais 
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ou menos arrebatadas pelo sol, caixas d’água e pessoas 
que fazem caminhada por entre os dutos de ventilação, 
um jeito que encontraram para manter os passeios ao ar 
livre em plena pandemia. Ainda mais abaixo, nas ruas, 
os transeuntes passam esporadicamente como animais 
silvestres adentrando cidades abandonadas. Fico obser-
vando cada um desses quadros vivos por algum tempo, 
como fazia ao me demorar numa maquete de São Pau-
lo que ficava no Memorial da América Latina nos anos 
noventa. Desde o mês de março, destituído dos trajetos 
e lugares que acabavam servindo como marcadores de 
tempo, vejo se distorcer a duração como num espelho 
mole. Certos períodos se expandem, outros se enco-
lhem. Talvez o tempo mais agigantado por esse espelho 
seja um passado distante, os dias da minha infância vi-
vida neste mesmo bairro. Iluminados pelos caminhos 
das luzes das janelas, aqueles dias inauguravam pergun-
tas sobre a visão, a morte e a existência que me acom-
panham desde então e que provavelmente não podem 
ser respondidas por completo. Ainda assim, através de 
meias respostas, a infância, sua evocação, permanece 
como senda ao âmago das coisas.

São Paulo, 
março a outubro de 2020

Dedico este livro à memória de minha avó, 
Vicentina Aparecida Leite.
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