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Ao meu pai. 
E aos outros homens que eu não sei onde moram, mas que busco obsessivamente como 
se tudo o que eu sou dependesse desse encontro fugaz.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bem sei, ele teria direito, quando soubesse, de massacrar o homem com o ódio 
pelo que de pior um ser pode fazer a outro ser — adulterar-lhe a essência a fim 
de usá-lo. Eu sou pelo bicho, tomo o partido das vítimas do amor ruim. Mas 
imploro ao quati que perdoe ao homem, e que o perdoe com muito amor. 
 
Clarice Lispector
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Unspoken words 
 
 
Às vezes penso na minha mãe embriagada, ou cantando alto. Não sei porque me vêm 
à cabeça essas imagens dela voltando da feira, carregando chuchus e caquis, ou 
então estourando de rir, depois de me ter ouvido dizer qualquer coisa que eu nem 
achava tão divertido. O prazer para ela tinha importância cotidiana; era como se 
ela se embriagasse de viver. 
 
 
Ela era magra, de cabelos todos brancos, curtos. Usava batom e parecia 
apressada, na fila do banco. Fumava. Vestia-se simples, beirando o desleixo. 
Como eu queria que aquela mulher fosse minha mãe, que eu não cheguei a ver 
velha, apressada, levando os netos para passear. 
 
 
Minha mãe não poderia nunca ter sido artista; ela não sabia inventar estórias. 
Para ela, era a própria vida que tinha essa coisa irreal e religiosa dos contos. 
No meu aniversário ela viria até meu quarto, de manhã, e diria: “Tudo de bom, 
Popinha! Tudo, tudo, mas tudo de bom!” Aí ela choraria, como num ritual, como 
num teatro — no teatro concreto de si, por cuja existência agradecia com 
fanatismo. “Tudo de bom”, ela dizia, e isso parecia incluir tanta coisa que eu 
mesma, cética, me emocionava diante desse pensamento tentacular. 
 
 
O que foi esse vendaval, esses dois anos de doença que roubaram minha mãe tão 
eterna, que me levava no zoológico, no circo, me vestia os sapatos (Mãe, como 
você sabe qual meia é em cada pé?). O que foi isso tudo que eu nem vi direito? 
Eu olhava fundo nos olhos dela, pretos, tristes, rindo, era tão infinito… 
 
 
Cheguei em casa, me deitei e liguei a televisão. Aí notei uma coisa que na 
verdade já vinha notando há dias: estava viva. Viva e devendo isso a alguém, 
como quem deve a um deus. 
Minha gratidão foi tamanha que me machucou a noite toda, como uma cólica. 
Adormeci tão tarde. 
 
 
Esse apartamento de trezentos metros quadrados… De repente me pareceu tão 
pequeno a ponto de eu saber tudo o que há dentro dele: cada livro que não li, 
cada bloquinho de anotações que não fiz, cada receita que não segui, cada pó que 
não tirei. Que silêncio nesse apartamento que é meu. 
 
 
O que mais me lembro dela são seus olhos — sem idade, infinitos, sem fundo. 
Nossos olhos têm uma coisa de imutável que nem nós mesmos reconhecemos — a não 
ser quando diante do outro, e aí não somos mais nós mesmos, não são mais nossos 
olhos. 
 
 
Minha mãe fazia um arroz que só eu e ela comíamos — eu por gratidão. Era um 
arroz branco e empapado. Depois descobri que ela também gostava do meu macarrão 



na manteiga, sem gosto. Eram comidas que não tinham nada além do desejo de que 
gostassem delas. 
 
 
Te conhecia tão bem que sabia até a tua hora de morrer. Teu irmão ia sair, eu me 
levantei e te olhei: você não tinha mais ar. Soube também a hora de me despedir 
de você, lúcida, depois da novela (a novela está melhorando, você disse). Eu te 
agradeci várias coisas, aí você me agradeceu, pelo que foi? 
 
 
No futuro de um passado onde você vivia, eu levaria meus filhos para passar o 
dia na casa da avó. 
 
 
Não é verdade que minha mãe era sempre alegre e confiante. Ela tinha seus 
momentos de amargura por um casamento desfeito e por essa doença desgraçada. 
Teve inveja do sucesso de uns e da vida mansa de outras. 
Ela me mostrou seus segredos bons também, mas esses não conto — guardo para mim 
mesma como jóias, como os brincos de uma bebê. 
 
 
Aquele nosso olhar cúmplice, no elevador, quando a gente percebeu que toda a sua 
pressa tinha sido inútil, que você tinha esquecido de me pôr os sapatos e eu 
estava ali, de botinhas de lã, vermelhas, de ficar em casa, aquele nosso olhar 
foi o primeiro de muitos outros. Foi como se a gente dissesse: ainda vamos nos 
divertir muito — com os próprios desacertos. 
 
 
Abandonei uma crise histérica para cair nesse delírio onde eu ouço minha mãe 
dizendo Popinha, Popinha… e vejo um certo homem chegando em casa, perguntando 
como foi meu dia. Passado e futuro embaralhados à minha volta, me prendendo a 
essa doce letargia. 
 
 
Ouço discos que não comprei, vejo nas paredes quadros que não pintei. Nas 
prateleiras parece estar toda a Matemática — a matemática que nunca aprendi. É 
estranha a casa dessa minha família, onde moro só eu e os objetos. 
 
 
Às vezes acho que ela só está dando um tempo, e já vem ver como eu estou. 
Às vezes penso que foi uma perda banal, das que fazem parte da vida. 
Mas aí admito que perdi minha mãe, como uma dor que maltrata, e me esvaio em 
lágrimas, e escrevo esses bilhetes. 
 
 
Mã, agora acabou a brincadeira. Já fiz teu pirão; vem comer. 
 
 
Tenho medo que meu carro quebre, 
que meu dinheiro acabe, 
que meus livros, minhas roupas desbotem, 
que meu corpo adoeça. 
Tenho medo que os presentes de minha mãe se estraguem. 
 
 



“Eu troquei o carro dela porque o outro podia parar na rua, ela anda à noite, eu 
fico mais tranqüila.” Mas meu carro foi roubado, quase levei um tiro, tudo está 
difícil, qualquer hora desisto, não, fica tranqüila, eu vou cuidar direito de 
mim, como se você fosse ficar preocupada se eu voltar tarde, como se você 
sofresse quando eu não volto. 
 
 
Minha mãe me levava no pediatra, fazia simpatia para tirar berrugas. Indo para o 
parquinho, eu lembrava ingênua: “Mãe, pão pros patos.” Ela voltava a abrir a 
porta da casa, entrava correndo na área de serviço enquanto gritava para a 
empregada: “Terezinha, pão velho!”, a casa mobilizada pelos meus patos. 
Aquela mulher cuidava das minhas dores e das minhas fantasias. 
 
 
Você sabe que nos meus sonhos os homens nos passam cantada, como aquele dia no 
Guarujá? que nós gargalhamos por causa de confusões de família? e que eu olho 
assustada pra você, dizendo mãe, nós temos tão pouco tempo… O tempo até acordar. 
 
 
Eu me lembro que a Paulinha não me convidou para a festinha-discoteca, que o 
Armando vendeu a minha diretoria no Centro Acadêmico, que o Felipe não me apoiou 
durante a sua doença. Nunca soube perdoar direito. Eu me lembro que você morreu. 
 
 
Sempre foi difícil me desprender da nossa convivência cintilante e, agora, de 
doces lembranças… eu espero um homem que, com um tapa na minha cara, diga que me 
ama e, acima de tudo, que eu posso amá-lo, que ele vai agüentar o meu amor. 
 
 
O que me consola na nossa separação é que foi você que morreu — e não eu. Você 
não suportaria. 
Você estava me achando bonita, de um jeito que mãe acha a filha, e eu tive a 
estranha sensação de que para você a morte era menos que a minha beleza 
atrapalhada. 
 
 
Hoje foi uma espécie de feriado cívico, e foram todos à praça, e tocou o hino 
nacional, e soltaram fogos de artifício. Eu pensei em democracia, eu pensei em 
você. 
 
 
Você hesitava um pouco, mas logo começava a falar, me esmagando como os seus 
problemas, me perguntando surda o que deveria fazer em relação ao meu pai. 
Depois você parava aliviada, e dizia que não era justo despejar tudo em mim. “Eu 
me apoio muito na Lô, ela está agüentando uma barra sozinha”, você se culpava 
para as suas amigas assustadas, cadê a minha filha? o que foi que eu perdi?, 
elas perguntavam sem você se dar conta, elas me olhavam desconfiadas. Comigo 
você podia ser o que fosse, por mais desagradável, por mais verdadeiro. 
 
 
Eu me pergunto se tenho o rosto parecido com o da minha mãe. 
 
 
Nós íamos na casa da vó Fanny, mãe do meu pai, e minha prima aparecia, me via, 
me pegava, dizia ai sagrada, minha sagrada. Eu pedia para a minha tia me deixar 



ver a luzinha, um chuveiro de diamantes que eu rodava sob a luz, produzindo 
todas as cores. 
Minha mãe era tão diferente, me chamava de cacholinho, me dava bloquinhos de 
madeira para brincar. O amor dela tinha cheiro de terra molhada. 
 
 
Se eu quis muito de você, se eu te vi sempre forte e bonita e se eu cheguei uma 
vez a não te dar morfina (quando era só de mim que você aceitava morfina, era só 
de mim que você era fraca e medrosa), se eu fiz isso você não vai me culpar, 
porque foi esse amor implacável que você me ensinou. 
 
 
Eu vou ao parquinho e sinto que se você está em algum lugar, é nas plantas e nos 
bichos de lá. Não por algum espiritismo no qual eu tenha me refugiado, mas só 
porque você me ensinou cada árvore, cada pato, cada tronco retorcido de vida. 
 
 
— “…Que coisa tinham esquecido de dizer uma a outra, e agora era tarde demais. 
Parecia-lhe que deveriam um dia ter dito assim: sou tua mãe, Catarina. E ela 
deveria ter respondido: e eu sou tua filha.” (Clarice Lispector) — eu li, como 
se eu mesma tivesse escrito aquelas linhas, como se aquilo tivesse sido 
arrancado de mim. 
Mas ela não se emocionou, ela simplesmente disse que a gente tinha dito todas as 
coisas. Ela estava tranqüila, tranqüila como alguém que já viveu, e eu fiquei 
com as palavras não ditas. 
 
Um dia te deu a louca de querer ir para o Japão, tinha um pretexto bobo, um 
Congresso, sei lá. “O Japão”, você disse, com os olhos perdidos, um meio sorriso 
na boca larga, e eu vi na minha mãe tão caseira, trabalhadora, econômica, aquele 
rosto imprevisto de adolescente. O que é que havia no teu Japão, que aventura, 
que surpresas…? 
 
 
Lembra um Fusca, com os estofados cor de caramelo, com que você vinha buscar a 
gente na escola, atrasada, buzinando Bi bi - bi bi bi?, numa melodia que a gente 
te ensinou “ei, pessoal, entre pra turma do Zé Colméia…” 
Eu queria saber pra onde vão os carros vendidos e roubados da nossa vida. A 
gente recebe o preço e depois, pra onde eles vão?, só me diz isso. 12.11.92 
 
 
Nossa vida era doce; tudo o que havia de amargo eu te escondi. E esse puro ato 
de falsificação já te bastava. 
Eu queria que alguém me escondesse. 
 
 
Hoje eu me lembrei de um plástico colorido que a gente grudava na camiseta com 
ferro elétrico. 
E eu me lembro que à tarde no Guarujá meu pai me perguntava que sorvete eu 
queria, e eu dizia: 
— Pistache. — mas eu sabia que ele perguntava já conhecendo a resposta, só para 
poder mais uma vez sorrir e olhar para mim: 
— Sorvete de que você quer? 
De alguma maneira eu também o perdi. 
 
 



Quando eu estava triste, você dizia que eu estava com cara de cacholinho, como 
agora, de cachorro sem dono. 
Perdido. Abandonado. Vou pôr no jornal um anúncio assim: perdeu-se dono. 
14.12.92 
 
 
E se por acaso fosse tudo, o trabalho, as intrigas de família, os homens, o 
preço das roupas, se fosse tudo um cenário colorido e difuso onde a gente se 
mexia rindo, comentando, chorando… como quando a gente via novela de televisão? 
E a nossa brincadeira fosse dizer: faz de conta que a novela é real. 
Mas por mais que a gente acreditasse na novela, com aquela devoção de criança 
que diz: faz de conta, e a novela fosse de fato a nossa realidade, verdadeiro 
era nós duas vendo televisão — e essa verdade eu perdi. Me falta agora com quem 
sentar e ver a vida. 24.12.92 
 
 
Meu pai continuou comigo conversas que ele tinha com você, interrompidas desse 
jeito que eu nunca entendi, escancarando o amor esquisito que houve entre vocês 
nesses 30 anos de casamento e separação. Como a minha avó que diz Rosa, minha 
filha, e eu digo: sim? 
O que é que você tinha que todo mundo te amava e só eu te entendi?  8.1.93 
 
 
E eu parei nessa loja de tecidos, e por um instante pensei que poderia virar 
para o lado e te pedir pra me fazer um vestido, uma saia, como se você ainda 
tivesse algo pra me dar. 
Como se eu não tivesse te pedido todas as coisas. 12.1.93 
 
 
E o seu ciúme? Seu desespero quando meu pai nos levava para passear? Sua raiva 
quando eu trazia um amigo pra casa? 
Tudo isso pra me deixar assim, perdida, solta no mundo. 13.1.93 
 
 
E de repente pensar num antigo namorado, num possível sobrinho, numa escultura 
de meu pai. E de repente pensar num sentimento pequeno, em nenhuma paixão, e 
mesmo assim ser tocada, tocada pela própria pequeneza desse vago amor. 28.1.93 
 
 
Eu te ajudei em todas aquelas doenças, e você também me ajudou tantas vezes nos 
meus pequenos problemas, nos meus tratamentos. 
Eu me lembro de nós duas rindo e chorando nos hospitais e consultórios, ou na 
frente dos médicos atraentes por quem a gente tinha esse fascínio que ninguém 
entendeu. 
A gente enfrentava as doenças com humor e paixão, mas agora é tão sem graça, 
agora tudo acabou. 
 
 
Eu te perguntei pra que era aquele pacote e você disse shh, eu explico lá fora, 
e foi empurrando o carrinho de supermercado, orgulhosa, pensando no que tinha 
ensaiado para esse momento. 
E eu pensei que a gente tinha um segredo, um segredo de mulher, e que você 
sorria por causa desse segredo. 
 
 



Você me trouxe na escola o remédio pra dor de barriga, mas a classe estava sem 
aula e as crianças faziam bagunça, corriam de um lado pro outro. Então quando 
você abriu a porta, roupas simples, óculos, seu jeito sério, todos se sentaram 
rápido, anjos, era a professora substituta. 
Eu me virei e era você, na porta da classe, a professora de quem eles tinham 
medo. E eu tua aluna inesperada, não se assuste com o medo dos meus colegas, 
mãe, eu sou tua aluna sem medo. 
 
 
Na praia eu pisava nos seus pés, segurava nos seus braços e você ia andando, eu 
seguindo junto, era a brincadeira de carrapato. 
No mar tinha o trenzinho, você ia andando e puxando os filhos pelas mãos. 
Seu corpo — meu mar, meu maior brinquedo. 13.3.93 
 
 
Tudo faz um ano. 20.3.93 
 
 
Eu preciso dizer que às vezes sua felicidade me incomodava, eu me perguntava 
como podia alguém ser feliz — alguém ser cego o bastante a ponto de ser feliz. 
Sua felicidade era um desaforo para minha consciência adolescente. 
E às vezes você estava amarga, você se perguntava o que afinal havia tido na 
vida, “além dessa doença”, você dizia, e eu te listava desolada todas as suas 
alegrias. Eu queria te ver alegre e me ver na sua lista de alegrias. 30.3.93 
 
 
No dia que faz um ano da tua morte eu te esqueço, e é a minha maior homenagem, e 
é a minha felicidade. 31.3.93 
 
 
E existe uma cena, uma cena dessas de casamento, captadas por fotógrafos 
profissionais, em que jogam arroz em você e você encolhe os ombros e aperta os 
olhos se protegendo, mas sorri debaixo de toda aquela chuva de arroz. Você se 
encolhia pelas amarguras que a vida ia te dar, pelas decepções que aquele 
casamento ia te dar, virgem e desprotegida, uma criança que de repente tinha que 
fritar bife e batata todo almoço, e que só tão mais tarde descobriu que esse era 
o prato mais difícil, como eu era burra, era fritura, era de fazer na hora. 
E você sorria corajosa, do lado de um homem que tantos anos depois ia se lembrar 
da primeira vez que viu seus seios e ia se emocionar com os seus primeiros 
cabelos brancos, dizer como a Rosa está bonita e desenhar com um gesto no ar 
esses cabelos. Você sorria já grávida da casa e dos filhos daquele homem, de uma 
alegria só sua que todo mundo queria ter por perto, dos projetos que você 
cumpriu e dos que ficaram como sugestões, como sugestões apenas impressas 
naquela foto de casamento. 
 
 
Mas eu tenho tantos projetos, tantas coisas que ameaçam dar certo, as pessoas de 
repente perguntam como vão meus projetos e parece que vibram com eles. 
Como é que eu faço para te dizer que eu posso ser feliz, que está tudo em aberto 
e que tudo pode ser, até as melhores coisas…? 
 
 
Eu admiro essa mulher que quando um namorado de anos, que ela gostava tanto, 
disse que estava na dúvida, ela mandou passear, machucada mas orgulhosa de si, 
pensando alguém vai me amar. Porque essa mulher se respeitava, ela respirava 



fundo e dizia de si mesma porra, eu tiro o chapéu pra essa mulher, não é mesmo, 
Terezinha, eu tiro o chapéu. 
E depois ela soube amar meu pai, amar de paixão, sofrer quando ele não ligava, 
passar batom quando ele tocava a campainha, dizer eu estou vivendo é por causa 
desse homem. Porque a vida para ela era um equilíbrio estranho, ou ela vivia ou 
ela morria, não tinha meio termo. 
 
 
Eu sonhei… eu sonhei outro dia que você e a vó me levavam para os Estados 
Unidos, de fusca verde, e que eu disse que com o dinheiro que a gente ia gastar 
na viagem era melhor eu ir sozinha de avião, além de você não perder tanto 
tempo. Você disse que não adiantava mesmo voltar cedo, que depois que eu fosse 
você não ia ter com quem falar, e você disse tão doce que eu te pedi para não 
falar assim, senão eu não ia, ah mãe, não fala assim. Mas você me mandou ir, vai 
de qualquer jeito, quando eu quiser falar com você eu tenho as minhas 
lembranças, lembranças você disse no meu sonho, lembranças que você me deixou. 
15.5.93 
 
 
Quando eu casar… quando eu casar eu quero que você me abençoe, como quando era 
véspera de Yom Kipur e você cobria a cabeça com um lenço e acendia velas e dizia 
as rezas com a mão em mim e dizia deus te abençoe e chorava. 24.5.93 
 
 
Suas amigas vinham em casa comer bolo e ficavam conversando, suas amigas de 
solteira, e você parecia gostar tanto delas, suas amigas judias, elas falavam 
falavam e você as olhava atenta, escutava uma depois outra e se servia de um 
pedaço de torta, tão compenetrada, a torta da Olívia. 
Mas você era a que trabalhava, a que estava sempre correndo de lá pra cá para 
dar tempo de viver, a que chegou um dia no Guarujá, nós crianças te esperando 
junto com a vó, chegou chorando, raivosa, dizendo eles não me passaram no exame 
de qualificação do mestrado, tinham sido cartas marcadas. 
Eu não sei… eu não sei se você não era complacente com suas amigas de quem você 
gostava tanto. 
 
 
Você acordou e só perguntava se as células estavam boas e se eu tinha ido bem na 
prova do Pastore. Eu tinha ido bem e depois eu fiz tantas provas, eu tenho ido 
bem e não tenho decepcionado você, os professores. Mas aquelas células estavam 
tão ruins, elas nos deram tanto trabalho aquelas células, aconteceu tanta coisa 
por causa delas… 
 
 
Uma vez eu me apaixonei, mas só uma vez, e sofri tanto que não posso nem falar. 
Minha mãe ia me ouvindo, ouvindo, aí ficou indignada e disse “Esse cara é 
arrogante e… ” Ela procurava a palavra e eu ia pensando que ela ia dizer como 
esse homem que fazia sua filha sofrer era interessante, seguro, como ele tinha 
até razão em ser meio arrogante “…e bolha!”, ela disse, e com o seu jeito de 
falar tudo ficava tão leve, meu sofrimento não passava mas ficava um sofrimento 
engraçado. Agora quando alguém não me ama eu digo no lugar dela: “Arrogante e… 
bolha!” 26.5.93 
 
 
“Eu não quero ver ninguém, as pessoas não me reconhecem na rua”, você dizia, mas 
não se preocupe, essas pessoas se lembram do melhor de você, seu porte, a 



saboneteira debaixo de um pescoço bonito, eu juro que sim, seu sorriso que 
engolia o mundo, os ossos da face te dando uma expressão, os olhos amendoados 
olhando. Você era bonita, bonita como deve ser alguém que a gente chama de mãe, 
era sempre bom acordar e ver tua cara, eu ia fazer o café e ficava esperando na 
sala, aí você aparecia no corredor vestindo o peignoir, bum dia Popinha, era 
sempre bom. 28.5.93 
 
 
Minha mãe morreu, morreu como um cachorrinho atropelado que morre. Minha última 
ilusão é que meu pai seja eterno, isso, meu pai recurvado e sexagenário é 
finalmente eterno. 28.5.93 
 
 
No começo meu pai implicava, mas depois aceitou que a mulher com quem ele era 
casado tinha uma boca imunda. Se algum exercício de estatística não dava certo 
ela exclamava com os braços para cima, os punhos cerrados, “Merda! Cu de vaca!” 
A gente dizia que estavam chamando o elevador e ela respondia com raiva: “Que se 
fodam, os vagabundos que esperem!” Se ela engolia um sapo no trabalho ela dizia 
“Olha, eu queria mesmo era mandar todo mundo tomar no cu. No cu.”, ela dizia, 
fazendo bico. E às vezes só para não dizer nada, “Merda. Bosta. Puta - queo - 
pariu.” Mas ela dizia palavrão tão bonito, era tão gostoso de ouvir, 
especialmente esses sem motivo, puro deboche. “Ah, Terezinha, eu queria ter um 
amante”, ela dizia entre os pacotes de prova pra corrigir, suspirando e 
prendendo as mãos atrás da cabeça. “Um não; vários. Um pra cada dia da semana.” 
28.5.93 
 
 
Na segunda série algumas mães iam tirar os filhos do Pequeno Príncipe e você 
também me levou para fazer um teste no Vera Cruz. Eu fiz as provinhas de 
Matemática e Português e tirei dez nas duas, então você achou que aquela escola 
era fraca e me deixou no Pequeno Príncipe. 
Eu devia ter te contado que era assim mesmo, que eu era boa aluna, que tirava 
dez. Eu era ruivinha, sardenta e usava óculos, eu ficava sentada na carteira e 
gostava de ouvir o professor falar. Eu devia ter te contado que no começo do ano 
minha orientadora disse que aprovava o meu projeto tão pouco convencional porque 
era eu, porque ela sabia como eu trabalhava, se fosse outra pessoa ela não 
confiava. Eu devia ter te contado e você ficou achando que era culpa da escola. 
30.5.93 
 
 
Às vezes você não está e eu acabo contando os meus problemas para a sua mãe, ah, 
eu tenho vergonha de me apoiar numa mulher de 83 anos. E aí eu entendo minha 
avó, eu sei sua vergonha em se apoiar numa menina. Numa neta que de repente eu 
sou. 2.6.93 
 
 
Meu pai me contou uma estória… Na verdade eu o fiz contar uma estória que eu já 
conhecia, só que na tua versão. 
Mas ele contou essa estória tão verdadeiro, que desculpa mas eu fiquei pensando 
que você às vezes agia mal e depois se fazia de vítima, você tinha esse lado mau 
acobertado que está me matando. 
A sua bondade me destrói. 
É preciso que você seja plenamente o que você foi para que eu seja. 



Mil desculpas porque eu sei que te dói essa verdade escrachada, ainda mais 
depois de eu dizer todas as nossas alegrias, pode parecer coisa de traição. Mas 
é só um adeus. Com o mesmo respeito e amor de sempre, é só um adeus. 4.6.93 
 
 
Ei, quando eu ia fazer vestibular você me perguntou qual era a minha segunda 
opção, uma vez voltando de Ubatuba eu troquei um pneu e você não acreditava que 
as porcas estavam firmes, mesmo eu sendo atleta naquela época e sendo mais forte 
que um mecânico, você parou numa biboca e perguntou para um idiota qualquer se 
as porcas estavam firmes. Eu era um bebê e tive “suspeita de tuberculose”, você 
fez promessa para eu ficar boa, você achava que eu podia morrer? 
Eu podia ser reprovada no vestibular, eu podia adoecer, para você eu era frágil, 
por que eu era tão frágil para você? Você não confiava em mim? Me diz, você não 
confiava em mim?, não finge que não está ouvindo, responde, você não confiava em 
mim? e eu não percebi. 7.6.93 
 
 
Eu vi uma foto onde você bebê sorria com os braços estendidos para frente, 
alcançando alguma coisa que não aparecia, sorria antes de qualquer dor, 
imaculada de sofrimento. Eu me confundi um pouco porque naquela foto você era 
tão parecida comigo bebezinha, naquela foto de 50 anos atrás, não podia ser eu. 
Se a gente pudesse ser aqueles dois bebês de novo, e sorrir sem mágoa e sem 
medo, sorrir sem estarmos fingindo uma alegria. 9.6.93 
 
 
“Eu estou com dó de mim. Mas não de mim,” você dizia, “daquela menina da foto do 
escritório do meu pai.” 
Porque era de fato outra pessoa, aquela menina que acordava de manhã e dizia eu 
tive insônia e seu pai respondia eu também, se a gente soubesse teríamos jogado 
um baralho. 
Era outra pessoa aquela menina que saía com seu pai, ele subia na balança e 
dizia com medo Rosa, não conte para sua mãe. 
Era outra pessoa aquela menina que seu pai olhava e dizia você vai ser feliz 
mesmo vendendo banana na feira. Você vai ser feliz e você teve dó daquela 
menina. 13.6.93 
 
 
A Renatinha tem tantos amigos, ela conhece o clube inteiro. Mas eu sou a melhor 
amiga dela, ah, Lô, é tão bom falar com você. Mesmo a Daniela, que se dá com a 
escola inteira, diz que sem mim não dá. 
E você, que tinha tantas amigas, o telefone não parava de tocar no meio do 
jantar, uma vez tocaram domingo de manhã e eu disse xi, descobriram o horário do 
café. Você, eu era sua melhor amiga. 
 
 
Você não tem culpa de ter feito promessa para eu ficar boa da “tuberculose”, de 
ter ficado com ódio do meu pai porque ele não te contou que tinha tido a doença, 
você ficou procurando na família inteira quem era o “contaminante”. Você não tem 
culpa porque você só tinha medo que eu morresse, você gostava tanto de mim. 
Depois eu fiquei meio hipocondríaca, mas tudo bem. 15.6.93 
 
 
Nós voltávamos da praia pela Dutra engarrafada e meu pai ia contando piadas e 
inventando personagens que conversavam com outros e com outros ainda. Nós no 
banco de trás ríamos a Dutra inteira, eu me lembro uma vez de ter pensado minha 



barriga está doendo e eu não posso parar de rir. Você na minha frente sorria meu 
marido faz piadas e meus filhos riem, você sorria essa é a minha família. 
17.6.93 
 
 
O luto do luto. 
Tenho que enterrar os desastres desse ano de luto. 21.6.93 
 
 
Meu pai é arquiteto. Mas ele é tão arquiteto que ficou quase um nome de casado: 
Henrique Pait Arquiteto. 
Aí eu fiquei pensando por que é que você foi ser estatística? uma coisa tão sem 
alma, estatística… É que você não queria se distrair com nada, não queria se 
distrair da vida. Estatística é uma coisa que só serve, que não é. Nela a gente 
não se perde, distraído de si e dos outros. 23.6.93 
 
 
Você devia gostar mesmo do meu pai, você olhava pra mim e pro Felipe, pro 
Fipipinho, a gente era a cara do pai, e até um pouco dos seus cunhados, da sua 
sogra, a pata choca. Você olhava e dizia satisfeita posso ter pulado a cerca, ô 
se posso, mas não foi com esses dois, olha. 23.6.93 
 
 
Sabe, eu tenho saudades das nossas piadas mórbidas. Depois de se operar você 
pediu pra eu ler o horóscopo, como sempre, e eu perguntei escorpião ou câncer? 
Eu sofri tanto de saber da tua doença que eu te contei olha, eu devo gostar 
muito de você, porque de todos os ângulos em que eu penso na tua morte eu só 
fico triste, de nenhum me dá uma alegriazinha. Você ria, você chorava de rir, 
meu pai e minha vó torciam o nariz, condenando mais o seu riso que minha piada. 
Como na véspera de ano novo que nós íamos em festas diferentes e eu vi que você 
estava angustiada, você ia se despedir de mim e aquilo te custava. Aí eu disse 
animada, com um tapa nas suas costas, meio alto, tchau, hein? Espero que ano que 
vem você esteja aí de novo! 
No outro reveillon você não estava e nem vai estar nos próximos, mas valeu a tua 
risada naquele dia. Acho até que valeu as minhas piadas, sem mim o teu outono 
podia ter sido cinzento. 23.6.93 
 
 
Quando eu ficava emburrada e brigava com o mundo você não dava bola e dizia hum, 
minha gata brava. Aí eu ria do meu jeito de rosnar, porque eu rosnava mesmo. E 
uma vez eu fiquei triste com o Felipe que se instalou nos estudos e me deixou 
com você, eu não podia passar um ano viajando como os meus amigos, ele tinha me 
deixado esse abacaxi. Eu sou um abacaxi pra você?, você perguntou. Não, eu disse 
surpresa, o que é que eu fui dizer, não é você, é a doença, podia ter acontecido 
com qualquer um. Mas comecei a te chamar de abacaxi, oi meu abacaxi, você tá 
melhor hoje? Abacaxi, vamos andar no parquinho? Ah, vamos. Meu abacaxizinho. 
Você nunca podia ter sido uma fruta docinha, unilateral. Tinha que ter um azedo 
sem hipocrisia de abacaxi. Como a rosa espinhenta que você era na minha redação 
de escola, por adorar dar uma boa bronca e chamar os filhos de abutres e depois 
pedir desculpas e lamber a gente. O meu rosnar era o espelho do teu espinho. 
24.6.93 
 
 
Um dia você tinha feito quimioterapia mas eu já tinha combinado com uns amigos e 
resolvi dar uma saidinha, deixar um bilhete já volto e torcer pra você não 



acordar. Voltei lá pela meia noite e meia, fui dormir, no dia seguinte te 
perguntei se você tinha notado a minha falta, não, Popinha, você fez muito bem. 
Muito bem. E um dia era seu aniversário e eu queria te comprar um chapéu que eu 
tinha visto na revista, chapéu Panamá, pintado à mão, só que vendia em Moema, 
você detestava Moema, Moema era tudo o que havia de medíocre no mundo. Acho até 
que você preferia estar no Morumbi onde você está que em Moema. Então eu te 
comprei apavorada o chapéu, que você achou tão lindo, você e o pai ficaram meia 
hora olhando para o meu chapéu de Moema, deslumbrados. Você fez muito bem, era 
uma espécie de mensagem total, sempre válida. 26.6.93 
 
 
Ah, encontrar a Patrícia Toscano na praia das Pitangueiras usando a parte de 
cima do biquíni, que vergonha, eu com os seios que ainda não tinha, descobertos 
como se eles não existissem, como se eu fosse um menino que de repente eu não 
era. 
Aí o que eu fiz?, encabulada de dizer simplesmente: mãe! Escrevi tudo num diário 
encapado e à tarde perguntei inocente você quer ler meu diário? Você abriu as 
gavetas e tirou as partes de cima dos meus biquínis, um deles era de jérsei 
estampado de azul e amarelo. 
Você abriu as gavetas e era como se dissesse não tenha vergonha da sua vergonha, 
da vergonha daqueles meus seios que alguns homens já viram e pararam extasiados, 
diante da minha vergonha sem pudor. 29.6.93 
 
 
Eu adorava o Dono do Mundo, a Malu Mader apaixonada pelo Antônio Fagundes e 
tentando destruí-lo, mas ficar em casa no Reveillon só para ver um capítulo a 
mais já era exagero. Você disse que ia gravar, eu não acreditei muito porque 
você tinha acabado de aprender a mexer no vídeo e no dia seguinte no café, eu 
sonada, você apertou uns botões, fez um barulho e depois tocou a musiquinha da 
abertura. Eu olhei pra você de um jeito que você exclamou: “Ei, você fez cara de 
quando você era bebê!” Que cara era essa? De ano novo, de surpresa?, de 
felicidade completa minha mãe gravou e eu vou ver a novela. 30.6.93 
 
 
Tem um filósofo que acredita que o infinito pode caber dentro do finito, como a 
nossa vida juntas que teve dia de começar e dia de acabar, mas que parece nunca 
termina, como um sinal de reticências, tem sempre uma lembrança nova. Nossa vida 
tem a dimensão do infinito. 30.6.93 
 
 
Eu queria dizer tudo de nós e ao mesmo tempo deixar alguma coisa pra amanhã e 
depois de amanhã, pra dizer pros seus netos que você ainda não viu. 2.7.93 
 
 
Você chegou em casa e perguntou como foi o dia, eu disse que não foi muito bem, 
eu já esperava um bronca, eu disse que tinha sentido uma cólica fortíssima no 
banco e tinha voltado pra casa na hora do almoço, você disse eu não acredito, 
voltou pra casa, como voltou pra casa?, não se sai do trabalho assim, por causa 
de bobagem. Eu disse que estava pálida, os outros até perceberam, você levantou 
a voz, o que é que eu estava pensando, que trabalho era o quê?, que todos tinham 
obrigação de me aturar. Mas mãe, eu estava gritando de dor, eu queria vomitar de 
dor, nem sei como dirigi pra casa. Você não parava, não parava de me acusar, eu 
não estava preparada para um esporro desses, eu me enfezei e disse péra lá, eu 
tenho meus direitos, não vou ficar me torturando de dor, eu queria deitar, eu 
não sou de ferro, eu não sou de ferro. Aí você continuava, não, você acha que 



pode tudo, que é tudo fácil, tudo é fácil pra você. Eu não sou de ferro, eu 
chorava com raiva, eu não sou de ferro, você é que acha que é de ferro, eu sabia 
que ia te agredir mas você não me deu chance. Você não se permite nada e é a 
maior caxias, me diz onde você chegou, olha onde você deu, olha, doente e 
sozinha, olha. Eu não sou você nem quero, eu não vou ficar me estropiando na 
vida só pros outros dizerem puxa, ela é jóia, só pro banco ganhar mais dinheiro, 
eu não. Olha onde você chegou, eu te agredi, olha onde você chegou. 
À noite você me pediu desculpas, é estranho que eu tenha precisado te agredir 
tanto, tanto pra você me pedir desculpas, eu também pedi desculpas mas pra você 
o meu pedido não tinha importância, você só queria que eu te desculpasse, claro 
mãe, claro. E no dia seguinte no café você me pediu desculpas de novo, eu disse 
que já tinha acabado a história, eu fiquei surpresa com você ainda estar 
pensando nisso, você disse sabe, eu sou muito dura com você porque eu sou muito 
dura comigo mesma, é por isso; é por isso mas você é você. Era isso que eu tinha 
te dito mãe, eu tive que te gritar eu não sou você, eu tive que te berrar com 
todos os pulmões eu não sou você. 2.7.93 
 
 
Terça-feira angústia minha mãe não vem é dia dela dar aula à noite. 5.7.93 
 
 
Nenhuma sonata de outono entre nós. Nenhum outono, nenhuma voz… você velha vindo 
me visitar, olhando a minha casa, perguntando o que foi que nós fizemos, pedindo 
desculpas. Nenhum acerto de contas final. Só minhas palavras não ditas. 5.7.93 
 
 
Seus rancores… o dia em que o Felipe não foi te pegar no aeroporto. Sua mãe que 
ia te deserdar. Meu pai. Você nunca me falou, você guarda algum rancor de mim? 
Acho que não, talvez o dia em que eu fugi para o Rio, adolescente. Ou quando eu 
não te ajudei a fazer a festa da vó. Acho que não. 7.7.93 
 
 
Quando eu tinha quinze anos foi terrível, tudo era estranho de um jeito que eu 
não podia entender. Mas a gente não pode jogar fora tudo. Com quinze anos eu 
virei tua amiga, você estava tristinha porque tinha se separado, você na tua 
vida inteira não pensou que ia se separar do teu marido. Com quinze anos pra nós 
foi um tempo de perder o norte e de buscar o norte. 11.7.93 
 
 
“Me leva no fundo?”, eu pedia ao meu pai, quando a família decidia toda entrar 
no mar. Ele me puxava um pouco mais e eu repetia “me leva no fundo”, ele ia me 
puxando “aqui está bom?”, eu sorria impossível “ah, mais no fundo…” Quando eu 
via a água batendo na altura do pescoço dele eu parava, aqui está bom. Nossa, 
aqui tá bem fundo, Guga. Mas às vezes alguma coisa me irritava, eu não sei o 
que, só sei que às vezes eu ameaçava chorar só pra mostrar que o mundo não era o 
que eu queria. “Bate”, meu pai dizia, mostrando o braço, “bate em mim até passar 
a raiva”, lembra pai, que você punha o braço na minha frente para eu bater? Eu 
batia sem convicção, achando que me tratavam como criança, não era certo, mas 
meu pai sorria e eu acabava me distraindo da minha raiva. Talvez meu pai me 
amasse. Talvez eu tenha algo além do meu mau humor e dos meus caprichos que faça 
as pessoas me amarem. Talvez eu apenas não esteja vendo. 18.7.93 
 
 
Você estava em coma e eles haviam suspendido o café, você não podia tomar nada. 
Mas eu estava com fome e pedi o café, eles não queriam trazer porque você não 



podia tomar nada, eu chamei a enfermeira-chefe. Eu não vou dar para a minha mãe, 
eu entendi que ela não pode tomar nada, mas é pra mim, eu implorei, chorando, eu 
queria tanto tomar aquele café, o gosto do leite eu me lembro até agora, as 
frutas, o pão, a geléia de caixinha de plástico. Eu implorei aquele café que era 
uma maneira de eu implorar pra ficar viva, que era uma maneira de eu perguntar 
para a enfermeira minha mãe está morrendo mas será que eu posso ficar viva? 
21.7.91 
 
 
No meu sonho os nazistas nos prendiam num campo cercado e mandavam todos saírem 
por um portão. Alguém disse que a gente podia se esgueirar até uma porta lateral 
e daí fugir, eu te propus fazer isso e você disse que não, que tinha que 
continuar. Eu disse que ia tentar fugir e nós nos despedimos, era pra sempre. Eu 
ainda te olhei mais uma vez e você caminhava séria, o queixo erguido, os 
nazistas não te abalavam e você me deixou uma saída estreita, no meu sonho. 
22.7.93 
 
 
Quando eu ia saindo do chuveiro quente você vinha e estendia a toalha para eu me 
enrolar nela. Eu me deitava e você vinha depois me dizer boa noite, como quando 
eu era criança. Parece que eu tive duas infâncias na vida, uma quando eu era 
criança e outra agora, quando o Felipe foi estudar fora e o pai se separou de 
você, e só ficamos nós duas para brincar de mãe e filha. 27.7.93 
 
 
Mas agora o Felipe voltou, o pai está tão mais em casa, esse fim de semana fomos 
para Ubatuba e estava a família inteira, quase não coube no carro. Quase não 
coube no carro e no jantar eu percebi que você não estava, eu pensei se quando 
estava tudo mundo junto você não dava um jeito de aparecer. 27.7.93 
 
 
Pela primeira vez na minha vida eu senti vergonha de ser judia, ou raiva, ou um 
incômodo. E não por causa de uma ofensa, uma ironia ou uma desconfiança. Nem 
pelos seis milhões, que nada disso abalou minha fé sem deus. 
Foi pelas mães bonitas e compreensivas, pelos pais artistas, comunistas, pelos 
meus olhos castanhos e tristes, pela minha boca pequena como a da minha avó, que 
tinha receitas de peixe e de bolo de nozes. 
Foi pelos livros que eu li. E pelas piadas. E pelas utopias de vida e de mundo 
que eu aprendi, tudo tão doce, tudo o que eu mais prezo é o que me incomoda. 
28.7.93 
 
 
O melhor de tudo era tomar café no sábado de manhã, a vó abria a porta e nós 
sorríamos, animadas, nós perguntávamos vó, e a Lilian? 
A vó fazia cara de séria, ela não queria contar nada mas a gente insistia, falar 
da Lilian era a coisa mais gostosa do mundo, a Lilian roubava geléia em Monte 
Verde, a Lilian insinuava que você se frustrou porque trabalhava ao invés de 
cuidar dos filhos, a Lilian era um prato cheio, a Lilian era de catálogo, meu 
pai disse. 
“Ah,” você dizia, suspirando, leve, “falar da Lilian me faz sentir sabe o que? 
Gente.” Falar da maldade e da inveja da Lilian era nos livrar da nossa inveja e 
da nossa maldade, era dizer como nós estamos acima de nós mesmas. 1.8.93 
 
 



Nos últimos dias a doença te destruiu. Eu não me horrorizava porque eu te amava 
tanto, você era sempre a minha mãe querida, minha melhor amiga. Mas por um 
segundo eu tive o prazer amargo de uma vingança. Aquela mulher forte que podia 
tudo, que eu tinha que correr para acompanhar o passo, aquela mulher era um 
nada. Era um nada e precisava de mim para comer. Esse segundo eu tratei de 
esquecer que era pra não doer tanto um prazer. 1.8.93 
 
 
Você saiu para fazer uma prova e quando você voltou o bebê estava chorando e o 
meu pai e o seu tentavam sem jeito acalmá-lo? Você não suportou aquele choro 
desesperado e parou de estudar, e ficou dando aulas em casa até nós crescermos? 
Ou era apenas um choro diferente, por um desconforto diferente, por um pai 
diferente, e numa segunda vez seria mais fácil, se você tivesse deixado? 
O que é uma verdade? 
E se você na porta da casa parasse para ver aqueles três homens se degladiando 
com um sofrimento, tentando fazer um bebê parar de chorar? E se você não fizesse 
nada, e se emocionasse e pudesse ver além de um bebê chorando, e pudesse ver um 
sogro e um genro, um pai e um filho, um neto e um avô, e pudesse ver sem 
desespero a completa ausência de uma mulher, sua mãe fazendo o cabelo ou 
visitando Madame Raymonde, eu ainda não nascida e você grudada na porta? 
O que é um momento? 
E se você permitisse que a vida fosse um assalto, e você não pudesse reagir? E 
se você controlasse a sua angústia materna, e não se apressasse em mostrar a sua 
infinita bondade? E se você permitisse não ser o centro da vida, a vida seria 
diferente? 
Eu não era nascida, eu não sou testemunha de nada. Nem juiz, talvez réu. Réu de 
uma verdade que me esmaga, indefinida. Nunca duvide do meu amor. Se eu te 
descubro, talmudicamente, é por tanto respeito. 13.8.93 
 
 
Não conta pra ninguém que quando eu vou ao cemitério eu te chamo de filha da 
puta pra baixo, podem não entender. Nem pra intrometida da Esther, que você 
gostava tanto que contava todos os meus segredos e depois não entendia porque eu 
ficava brava. 13.8.93 
 
 
A pena que eu sinto de você não é pelos seus fracassos e pelas suas doenças. É 
por ter te compreendido tanto e, humildemente, tão mais que você. Com os teus 
olhos pretos e tuas sobrancelhas finas que tremiam de amor e de preocupação, de 
angústia e desejo, eu aprendi tanto, você me ensinou tanto, tanto mais do que 
você podia ver apenas com os teus olhos pretos e as tuas sobrancelhas finas. 
Você me ensinou tanto e eu não pude te dizer o que você me ensinou. Se eu tenho 
alguma maldade com você não foi por essa maldade que eu não te disse, foi só 
porque eu não pude te dizer. 18.8.93 
 
 
Às vezes eu não sinto a tua falta. Mas aí eu não sinto nada, não sinto nenhuma 
existência e nenhuma dor. Meu corpo é uma anestesia. 24.8.93 
 
 
Eu te entendi e não precisava de toda a filosofia e psicanálise pra te entender. 
Te entender era te olhar pela primeira vez e dizer meu deus, olha quem é a minha 
mãe. Depois é que eu fui enchendo esse entendimento com as coisas que eu 
aprendi. 26.8.93 
 



 
É bem de manhã e tem sol. E talvez eu esteja viva. 
 
 
Você acredita se eu te disser que ainda não acredito que você morreu? 
 
 
“Por que cê tá chorando, Popinha?”, ela me perguntou com aquele rosto 
cadavérico, os cabelos macios que começavam a crescer depois do último 
tratamento, os olhos um pouco vesgos porque era quase o final, e ainda assim 
pretos e tristes como se fosse a primeira vez que eu a estivesse vendo. Como se 
fosse quando eu nasci e ela sentiu tanto orgulho, e depois de vinte anos me 
disse sabe, quando o Felipe nasceu eu fiquei muito contente mas quando eu soube 
que você era uma menina eu senti um enorme orgulho, ela disse prendendo um choro 
de vinte anos. 
Era tão óbvio eu chorar naquele nosso último almoço, hoje ninguém tinha vindo e 
a casa não era nem festa nem velório, hoje a casa era novamente minha e de minha 
mãe e ninguém nos roubava nada. “Me diz porque, Popinha, me faz bem saber o que 
você está sentindo.” “É que eu gosto tanto de almoçar com você e tem tido tanta 
gente em casa, logo vai todo mundo embora mas você não vai mais estar aqui, eu 
vou sentir tanta falta dos nossos almoços.” 
Ela me olhava e não havia expressão alguma, porque ela não chorava e não franzia 
as sobrancelhas e não mexia nenhum músculo, só dizia “Popinha…” e só havia seus 
olhos me olhando, com pena de estar me abandonando. Minha mãe era só uma alma. 
6.9.93 
 
 
Hoje é o ano de 5754, em que você faria 54 anos. Já faz mais de um ano e eu não 
consegui ser feliz, me desculpa mas eu não consegui. Também não vou te acusar de 
nada, só quero que você me desculpe, e de alguma maneira abençoe a minha 
infelicidade. 
Talvez pudesse ter sido diferente, talvez minha alegria pudesse ter permanecido, 
se a minha alegria fosse minha e não fosse tão sua. 
Eu te odeio. Mas é um ódio destilado, sem rancor. Um ódio que eu espero que não 
te faça mal, viu, mãe? Um ódio aliás pelo que você mais detestava em você mesma, 
e que chamava de minha sogra, minha cunhada… e que você nunca viu. Eu te odeio 
junto com você. 15.9.93 
 
 
Não vou deixar que ninguém fique pensando que você era metida a perfeita, que 
nem seria justo. Você perguntava pra mim, com voz de criança, “você gosta dessa 
polcalia de mãe?” Eu pensava o que você estava querendo dizer, era possível não 
gostar de você? Em parte sua perfeição doentia foi minha criação. 17.9.93 
 
 
Teu sorriso desde o começo sempre me causou muita pena, porque era um sorriso do 
tamanho do mundo, um sorriso de boca e olhos e nariz. E às vezes de tanto ver eu 
devo sorrir igual, porque os homens dizem por favor, não sorria assim, não faça 
como se eu te desse todo o prazer do mundo, não me faça a mim responsável por 
todo o prazer do mundo, eu que sou só eu e não acredito em deus. 
 
 
Nem me lembro do ronco do motor do carro vermelhinho, que você me deu. Nem me 
lembro do que você diria, se me visse desesperada. 18.9.93 
 



 
Eu estou morta, não há dúvida. Foi por causa de um engano, um tropeção, nem vale 
a pena comentar. Mas foi por causa da minha morte, também. Falta saber se eu vou 
fazer algo de bom da minha morte. 20.9.93 
 
 
Eu vi o ginásio do clube e lembrei que você me inscreveu na escola de esportes, 
um dia na turma de terça e sexta e um dia na turma de quarta e quinta, para 
poder me levar. Seus horários… Na terça as meninas eram mais velhas e eu jogava 
bola desastradinha porque era mais nova e porque não gostavam de mim. Elas 
olhavam feio para o meu maiô de menino que você me dava, quando ficava pequeno 
para o meu irmão. Suas economias… Depois eu aprendi a organizar meus cursos, 
briguenta, dizendo eu quero. 21.9.93 
 
 
Não só meu rosto, mas até meu corpo está mais bonito, expressivo, elástico. É 
como no dia em que a gente acorda, com hora marcada no cabeleireiro, e vê que o 
cabelo está todo jeitoso, sensual, e decide não cortar. 23.9.93 
 
 
Uma vez tinha um cachorro no parquinho, de raça collie, como nos filmes. Eu 
virei para trás e o vi, todo cachorro, de focinho comprido, ao lado do dono, ele 
também me viu e veio correndo me lamber, se apoiar no meu corpo com as patas e 
me lamber a cara, os óculos que eu uso desde criança, e me lamber eu toda, 
porque o cachorro gostava de mim eu toda, sem me perguntar nada, sem nem saber 
nada de mim além de que eu estava lá, ruiva, criança, olhando para ele. Já hoje 
eu devo preencher formulários e dizer a que venho, e dizer passado, presente e 
futuro, no próximo formulário vou dizer: um cachorro me lambeu. Minha 
orientadora também preenche relatórios, os dela são imensos porque ela já 
publicou livros e fez milhares de coisas, mas ela não sabe, não é por isso que 
eu gosto dela. É porque ela é vesga. E ingênua. E porque traga o cigarro de um 
jeito todo expressivo, elegante, gostoso de ver. 26.9.93 
 
 
Ele se amavam tanto sem nunca terem se aceitado, eles meio se amavam um contra o 
outro, meus pais. Porque era mesmo difícil aceitar a minha mãe mandona, tudo do 
jeito que eu quero, na hora que eu quero, a casa é minha e os filhos são meus. E 
o dinheiro é meu. Minha mãe trabalhava fora pra não precisar de ninguém, além do 
fato de que alguém precisava fazer a feira. Era mesmo difícil aceitar o meu pai 
sem horários, que andava de táxi ao invés de economizar, que não depositava 
cheques esquecidos por meses dentro dos livros na estante. Meu pai imita gago e 
fanho como ninguém, domingo ele cantou o Ode à Alegria em fanho e gago, não 
porque ele tenha algo contra os filósofos gagos e fanhos do mundo mas só porque 
ele queria que gostassem dele mesmo gago e fanho que ele é, mesmo de um jeito 
atrapalhado que ninguém gostou. 28.9.93 
 
 
Meu povo é um povo que escreve e se salva, por um triz. Vou escrever tudo de mim 
e vou me salvar em parágrafos. Vou escrever um livro e dizer tudo o que eu não 
gosto, e chamá-lo de “O mundo voraz.” 1.10.93 
 
 
Eu sou a mesma pessoa que eu? Devo ser alguma outra pessoa, é mesmo intolerável 
ser eu em tudo o que eu sou, no meu ódio, rancor e fraqueza. O meu ódio vem de 
eu ser tão fraca e de o mundo poder me esmagar, aflito por mim. A aflição do 



mundo é meu medo e eu queria ser um sorriso, como você mandava. Não faça cara 
feia, sorria para o seu chefe, sorria para os homens, só sorria para o mundo que 
ele não te esmaga quando ele te esmagar. 2.10.93 
 
 
E se eu disser que entendo os suicidas, e se eu disser que entendo os loucos do 
clube, perguntando você gosta de mim? E se eu disser que agora entendo o 
ininteligível, os homens que matam mulher e filhos, sem saber porque, dominados 
por si mesmos? E se eu disser que entendo a culpa do sobrevivente, a culpa de 
quem acorda e está vivo novamente? E se eu disser tudo isso, vão me acreditar? 
eu vou me acreditar? A minha dor é o resumo da dor dos países destruídos, tudo 
pode ser posto na forma da minha dor. Cristo era eu. 5.10.93 
 
 
Eu disse que ia comprar um cachorro, pra ter com quem falar no apartamento 
vazio, você disse que não valia a pena, que eu ia me prender ao cachorro, você 
queria que agora que eu não tinha mais você eu não me prendesse, eu fosse uma 
coisa chamada liberdade. O que é uma coisa chamada liberdade? O que é cair num 
abismo e não pensar estou caindo num abismo? A melhor alternativa é nos 
prendermos em alguém que não nos destrua. 7.10.93 
 
 
Você morreu tranqüila perdoando o mundo, perdoando meu pai que era seu mundo, se 
eu estou viva é por causa desse homem, você tinha dito. Você morreu tranqüila 
porque de fato você não morria, tua angústia arrebatadora e tua raiva que te 
fazia chutar a porta do elevador eram minhas, na minha angústia de viver você 
finalmente não morria, sem herdeiros. 8.10.93 
 
 
Dentro de mim tem um cachorro ganindo. Ele gane de um jeito que é o mais canino 
de mim e o mais humano do cão. Eu quero confortá-lo e evitar sua morte por dor, 
e fazê-lo parar de ganir, porque o ganido do meu cachorrinho é o meu fracasso em 
ser. Eu quero ser o São Bernardo de mim. 8.10.93 
 
 
Eu te li uma estória de uma mãe que telefona para casa e diz para a filhinha que 
vai chegar tarde, e ela está tensa, e relembra o brinco que deu à filha bebê, o 
primeiro presente, o primeiro presente de todos, qual é o primeiro presente que 
uma mãe dá a uma filha? O par de brincos? O par de olhos? O par de ovários? Ela 
ia abandonar a filha, mas era um abandono involuntário, ela não tinha culpa. 
Você não estava doente e a estória que eu inventei não era sobre nós, mas a mãe 
do conto estava doente e deixava brincos. E um nome, “Eu Sou Tua Mãe”, ela 
falava. Eu parei de ler e respirei fundo, e você estava de cabeça baixa e 
chorando, meu conto era nossa verdade futura e você morreu de câncer no ovário, 
involuntária. Meus brincos são bonitos? Meus olhos falam? Eu checo e recheco, 
mas meus ovários são bons? ou vão me matar? Afinal, você me deu minha vida ou 
minha morte? O que eu escrevo, alguém vai chorar ou só você? 13.10.93 
 
 
Uma angústia me toma inteira e me prende o ar nos pulmões. Nem respiro nem solto 
o ar, morrendo decentemente. Eu sou a gaivota agarrada em pleno vôo pela águia, 
irreparável, perdida. Ninguém me arrancou os pedaços mas já sei num instante 
toda a verdade, a águia vai me destruir distraída, sem se dar conta de que ela 
também voa, ela também precisa do ar que eu respiro, o céu dela tem o mesmo 



aspecto que o meu céu de gaivota, que o céu de sua irmã angustiada, a águia é 
irmã da angústia. 14.10.93 
 
 
Se eu falar com você em tom rude não pensa que é porque eu não te amo. Não pensa 
que é porque eu não olho para o seu relógio Seiko, de homem, com saudades. Se eu 
brigar com você é porque eu estou brigando comigo, e falar com você me permite 
brigar à vontade, sem me ferir. Se você soubesse o medo que eu tenho de mim… Eu 
tenho uma amiga psicopata. Você também tinha, você sabe de quem eu falo, pra que 
dar nome aos bois? E o brilho dos olhos delas me assusta, elas são capazes de 
todo o ódio do mundo, de toda a vingança pelo que eu fiz. O que eu fiz, meu deus 
o que eu fiz? eu me perguntava quando elas me olhavam assim, o que eu fiz eu 
começo a perceber agora, horrorizada. A loucura dessas mulheres que eu evito é a 
minha única sanidade possível. 15.10.93 
 
 
Tem um filósofo que inventou a dialética do eu e do outro. É o mesmo do 
infinito, ele inventou muitas coisas. É um grande filósofo. Acham difícil 
entender o que ele fala mas pra mim é fácil. A dialética do eu e do outro era só 
te olhar nos olhos e me ver. 
 
 
Minha tia Lilian me ensinou a bordar. Ninguém é tão ruim que não consiga ensinar 
a bordar, compenetrada, numa manhã ensolarada, os filhos jogando bola e ela 
ensinando a sobrinha a bordar. Além do que, minha tia Lilian é gorda e bonita. E 
pintava as unhas de vermelho, que é uma mistura de cuidado e raiva. Quando minha 
mãe me unhava para deixar marca ou para lavar a cabeça, ela era a minha tia. 
Viu, tia, eu guardo no armário os bordados que você me ensinou, protegidos. Tudo 
o que o mundo me deu eu guardo. As coisas boas e as mágoas. Eu tenho uma coleção 
de mágoas, que é irmã da minha coleção de presentes. Um amor perdido, umas 
tantas decepções sem importância e a morte da minha mãe. (Minha mãe que morreu 
confusa e paciente é um grito claro de horror.) E também uma bobagem que eu fiz, 
que é o símbolo de tudo o que eu estraguei ou perdi, por esquecimento: minha 
pasta de papel de carta. 19.10.93 
 
 
O ônibus passou por uma rua cheia de casas e árvores, e me deu uma ternura. É a 
mesma rua que eu passava, depois mudei de caminho, mas de ônibus as casas são 
mais casas e as árvores são mais árvores, porque se pode vê-las. Ternura do que, 
meu deus, ternura de árvore? de casa? do caminho esquecido? Ternura de que, eu 
que sei tudo de mim? Ternura por não saber mais tudo de mim. 22.10.93 
 
 
Amanhã você faria 54 anos mas já é meia noite. Eu queria saber como você era 
nessa idade, sem câncer. Eu queria saber como se deixa perder alguém como você. 
Talvez eu me odeie e portanto me recuse a ser feliz, prolongando um luto e 
fazendo besteiras. Mas talvez seja mesmo insuportável perder tanto. Talvez 
minhas lágrimas sejam mais por sofrimento que por ódio. 25.10.93 
 
 
Tenho lido essas histórias de Bashevis Singer, de diabos, amor e morte. Quando 
eu era adolescente queria mandar uma carta para ele, mas agora ele morreu e nem 
posso nem preciso mais. Clarice Lispector também morreu, e as histórias que eles 
contam balançam na minha cabeça como numa noite de neve de Chagall. Eu sou judia 
.26.10.93 



 
 
Deus é a idéia mais precária, a idéia de Deus agoniza diante de argumentos 
poderosos. Mas é o mais perto que o homem conseguiu chegar de uma verdade. 
26.10.93 
 
 
É preciso ter perdido tudo, é preciso não ter mais nada, não ter mais nem uma 
mãe, e além disso ter perdido algo que eu posso chamar de respeito próprio, e de 
ser capaz de olhar com horror para si sem horror. É preciso isso para que 
finalmente eu descubra o que eu era: uma mulher judia. A partir daí eu não sei. 
27.10.93 
 
 
Vinho. Vinagre. Cheiro de vinho Merlot. Cheiro de vinagre de cozinha que minha 
mãe punha na água, para eu fazer banho de assento, para me curar de um 
corrimento. Criança e já era mulher. Sem pêlos e já tinha vagina. Vinagre que 
cura. Vinho. Preciso tanto de vinho. 
 
 
Estou obrigada a escrever. Senão já tinha parado, senão já parava quando não era 
mais doce o que eu escrevia. Eu esperava um homem que me curasse a dor de perder 
minha mãe, que um homem fosse um fio de vida. Agora espero patética que um homem 
me cure de minha dor física. 
O que é um homem? O homem cura ou mata? Dá prazer ou inferniza? Nos admira ou 
inveja, afinal? Meu pai matou minha mãe?, deixando que ela trabalhasse tanto e 
se preocupasse com tudo? Ou tentou ao seu modo construir uma casa contando 
piadas, “se eu estou viva é por causa desse homem”? 
O Bernardo: me ensinou a amar um homem ou me condenou a mais ninguém? 29.10.93 
 
 
Às vezes seria bom morrer. Mas o que eu faria com a destruição deixada pra trás? 
Com meu pai? Com minha tese sobre jornada de trabalho e minha orientadora? 
Existe um tanto de dor que não pode ser evitado. Minha vida é evitar que a dor 
dos que me amam aumente. E por que me amam tanto? Por que meu pai me olha desse 
jeito, com saudades de quê? eu que sempre impliquei com ele, depois que fiz 9 
anos. É que antes eu o amava completamente, tinha saudades quando ele viajava 
para o Japão, para os Estados Unidos, quando vinha de São Paulo trazendo um 
telefone, nós em férias no Guarujá. Meu pai era um telefonema internacional de 
plástico azul. 31.10.93 
 
 
O que eu fiz? O que eu fiz, eu fiz mesmo? Onde é que esse luto assistido, 
psicanalisado, virou minha tragédia irrevogável? Eu tenho cura? 4.11.93 
 
 
Eu respirava fundo antes de abrir a porta do quarto de hospital e entrava 
sorrindo e contando piadas que não eram de salão, que eram o que de mais 
engraçado eu tinha de mim. Por isso minha mãe ria e era tolerável estar doente. 
Agora não tenho sorriso, não me peçam para doar sangue que mal tenho pra mim. Eu 
sei que se eu doasse me faria bem. Mas “me fazer bem” não tem alguma graça. 
4.11.93 
 
 



Vão me condenar pelo que eu falei — e eu falei tão doce, mesmo o que eu tinha 
pra falar de pior eu falei tão doce… como quando eu entro na papelaria para 
comprar caneta colorida. Mesmo assim vão me condenar, já vejo a Daniela com os 
olhos de louca, me ameaçando, a Renata com dó de mim, Lozinha, coitada. A 
Basiliki me achando, no fundo, uma reprimida. Só porque ela gasta o salário em 
lingerie eu tenho que ser reprimida? Vão me condenar e mesmo os homens vão ler o 
que eu escrevo e gostar e elogiar, mas vão fazer o possível para não me ter por 
perto, eu que sou tudo isso, doçura e pavor. 10.11.93 
 
 
Só havia eles três, pai, filha e neto numa sombra de árvore num domingo num 
mundo. Minha mãe estudava compenetrada, de testa franzida, e meu avô fumava 
charuto. Meu irmão pequeno mas já comprido segurava um graveto, atento, 
observado pelo avô. E entre eles presos naquela foto só havia um laço de sangue 
e nenhum pensamento em comum, cada um era sério a seu jeito. Só havia os olhos 
pretos — nunca confiei em olhos claros, debaixo de olhos azuis transparentes se 
esconde um crime impune: uma mentira. Só havia a boca larga que um tinha herdado 
do outro e os dentes grandes, os ombros largos e o quadris ossudos e uma altura 
acima do comum. Era isso o que eles tinham em comum e mais nada, naquele domingo 
de descanso na casa de campo, preenchido de sol, sombra, almoço, grama e uma 
atenção desmedida à leitura. Ler era sempre sagrado e particular na minha 
família. 12.11.93 
 
 
Hoje fui num bar, depois de tantos meses só vendo televisão e vi um artista da 
Globo. Não é dos mais bonitos nem dos que trabalham melhor, mas era como um 
Deus, sentado sozinho na mesa, fazendo o pedido com um sorriso para o garçon. 
Não era o José Wilker, que se fosse eu diria: que bom te ver. Então só o olhei, 
surpresa de ver Deus. 
 
 
Minha mãe joga baralho com meu avô, ela tragando o cigarro, ele segurando o 
charuto, gordo, as bochechas meio caídas e os olhos solenes de quem já lutou uma 
guerra. O truque é tentar trapacear e quando o outro descobrir fazer cara de 
sério, negar tudo mas os olhos riem e denunciam a palhaçada. Depois os pulmões 
riem, depois o nariz e então a boca. 
Minha mãe às vezes se distrai do jogo e toma ar pela boca, num resto de nervoso 
de antes. É assim a morte da minha mãe. Era tanto o hábito de se preocupar que 
ela olha em volta, pela janela, como se fosse acontecer qualquer coisa. Aí à 
noite chega um namorado antigo que ela conheceu em Israel, e a convida para 
passear. As noites na morte não são frias e as pessoas saem de blusas decotadas. 
Aí bate um vento e arrepia a pele. Minha mãe tem saudades do meu pai, ela 
imagina ele tocando a campainha e trazendo esculturas amarelas, uma saudade 
delicada que é o que mais perto se chega da dor. Tanta separação, ela pensa. 
Ela vê meu desespero mas não se angustia porque angústia é privilégio de pessoas 
vivas. Ela apenas sabe que vai passar, porque a morte dá uma perspectiva. Na 
vida é que é tudo instantâneo e doído. 16.11.93 
 
 
Fui perdendo as coisas que tinham a minha cara, minha mãe e meu carro e alguns 
sonhos, até que fiquei sem cara. Minha cara é um espelho do que eu não sou. 
 
 
No sonho em que você estava linda, mãe, você está tão linda, eu era como a bebê 
do clube que olhava a mãe bronzeada com a boca aberta, embevecida, minha mãe é 



tão linda, no sonho você me perguntava se eu fiquei com saudades. Rindo, como se 
não soubesse a resposta mas torcesse. Se eu fiquei com saudades, se eu fiquei 
com saudades? Eu fiquei com tantas saudades que nem posso falar. Eu também 
fiquei com saudades, ela me contou, e eu fiquei surpresa no sonho de que ela 
também pudesse ter saudades. 18.11.93 
 
 
Eu te perguntei o prático do prático do prático, eu te perguntei se devia sair 
desse apartamento e se devia isso e se devia aquilo, e fiquei achando que você 
tinha me deixado tudo arrumado, mas eu devia ter te perguntado o que fazer 
quando batesse a solidão e os amigos não se importassem, quando um sujeito 
insidioso viesse ocupar esse vazio fácil. Sem cultura nem charme mas me 
comprando com flores e presença. Qualquer presença era tudo o que me importava. 
Devia ter te perguntado o que fazer quando dá vontade de jogar o carro no poste. 
O que cada um faz com a vontade de morrer? Você bebia e criava cânceres. E 
depois sorria e todos te achavam feliz, mas você perguntava: fui eu que criei 
esse câncer? Fui eu que criei esse câncer? Doutor, me diz, fui eu que criei esse 
câncer? 18.11.93 
 
 
Seu pai teve uma crise de uremia e você gritava chamando a enfermeira e ele se 
debatia e perdia a razão, e dizia vão me matar. Mas a você te deram morfina e te 
deram um bem estar químico no sangue, e seu corpo era leve e você via as coisas 
fora do tempo e do espaço, contente. Você pediu uma foto de nós todos em volta 
da cama, você queria levar aquela foto? Você ainda tem aquela foto? Que cara eu 
tenho na tua foto? Eu estou triste na tua foto? É preciso a gente tomar 
felicidade química para morrer ou para viver? 23.11.93 
 
 
Que coisa, ganhei um prêmio por falar de você. Não tinham paciência de me 
escutar mas ganhei um prêmio do Governo de Minas. Dedico o prêmio aos amigos 
surdos, à minha cidade barulhenta e surda. O paulistano é antes de tudo um 
surdo. 25.11.93 
 
 
Eu tenho esse amigo americano que me escreve cartas apaixonadas, a gente se ama 
por carta. Aí decidi um dia ligar para ele, como quando eu estava em N. York. E 
depois de alguns dias recebi uma carta desse loiro, de queixo quadrado como no 
cinema, me pedindo desculpas por ter sido tão frio ao telefone, tinha sido um 
dia difícil, será que eu ligaria de novo? E perguntando sobre o que era o meu 
livro. Eu vou responder, no meu Inglês precário, “Funny how moments are lost in 
a second, are gone. Perhaps I write about these moments, I try to make them 
present again. I try to give life to moments which are gone and lost.” 
 
 
Tinha coisas que eu gostava e que eram sem você, fazer escultura de gesso e 
pintar de tinta verde e azul e chamar de: mar. Ir na fazenda da Su e tomar leite 
de vaca e vomitar leite de vaca, andar a cavalo e cair do cavalo, eu sempre me 
atrapalhei um pouco quando a vida era boa. Olhar para o pai da Su e achá-lo 
bonito, achá-lo forte porque ele passava o dedo na chama da vela e não se 
queimava.  
Lembrar essas coisas significa que eu vou me salvar? Eu existo além de você? É 
isso mesmo? Me diz se é isso mesmo, que eu posso me salvar. Me diz se é isso o 
que você estava tentando me dizer o tempo todo, deixa eu segurar a tua mão como 



se fosse depois do jantar, a mesa de fórmica branca fria embaixo dos nossos 
braços e nossas mão dadas. Aí me diz: claro que você pode ser feliz. 7.12.93 
 
 
Eles pensaram que eu era uma mulher de 35 anos e quando abriram o envelope 
tiveram uma surpresa, tão novinha, tanto “domínio da linguagem”. Mas eu mal sei 
escrever meu nome em Português, meus pais me registraram Heloisa sem acento 
porque “não gostavam de acento”. 
Só escrevo desse jeito meu, com domínio da linguagem, para me entenderem melhor, 
para entenderem o que é ter 25 anos e de algum modo ter sofrido. 
 
 
Dei um almoço para comemorar o prêmio, chamei os amigos de anos e pedi à 
Terezinha uma bacalhoada. Mas eu não era o centro do almoço, só o Deco e a 
Andréa pediram os contos, e me cumprimentaram na entrada e na saída, o centro 
era a bacalhoada, a casa arrumada para receber os amigos, a conversa sobre 
teatro, corrupção e estudar no exterior. Os amigos contentes de se reverem, os 
amigos da Helô, comendo bacalhau e tomando cerveja e vinho. Eu nem apareci 
porque eu era a casa onde meus amigos estavam. 11.12.93 
 
 
É sempre bom ir ao mecânico, todos aqueles homens dizendo pois não, por aqui, o 
defeito é mais na retomada? água ou café?, obrigada. Já reparou que em cada 
oficina tem sempre um italiano loiro, magro, com as mãos pretas de graxa? 
13.12.93 
 
 
“Você viu o que tá acontecendo com a Rosa, meu pai perguntava nos corredores do 
Einstein, me contaram, “você viu o que tá acontecendo com a Rosa?” 
Naquele dia meu pai enviuvava, eles tinham se traído tanto… (Meu pai, 
especialmente. Minha mãe, além de uma história divertida que eu não conto, sua 
maior traição foi meu pai ter casado com uma moça fina e elegante que era de 
verdade esculachada, boca suja e bom copo. E ganhava mais que ele.) …mas era um 
marido fiel que enviuvava. 13.12.93 
 
 
Estou preocupada com minha sobrinha. Quer dizer, com a filha da minha prima. 
Porque ela quer agradar todo mundo e me faz elogios e não aceita que uma — uma 
só — professora não goste dela. Porque ela é inteligente e bonita e só acham o 
irmãozinho dela inteligente e bonito. Porque ela me lembra a minha mãe. Porque 
ela é como todas as mulheres do mundo. 16.12.93 
 
 
Quero fazer tanta coisa. Quero virar feminista. Quero telefonar para a minha 
sobrinha e dizer não deixe! Não deixe que eles te façam agradar todo mundo. Não 
deixe que eles te façam vítima do amor ruim. Porque somos todos vítimas do amor 
ruim, homens e mulheres. Quero ainda perpetuar uma espécie. Quero ainda não 
morrer. 16.12.93 
 
 
Um dia um sujeito, um desses minúsculos canalhas que se aproximam de você nos 
momentos de fraqueza e indistinção, um dia ele me perguntou se eu tinha outro. 
Não, que idéia, eu disse, e devia ter emendado, se ao menos houvesse outro eu 
não estaria com você. Você era a minha última opção. 16.12.93 
 



 
“Fuja dos fracos”, minha mãe dizia, minha mãe tão sólida em cima das pernas 
tinha medo dos fracos, os fracos têm uma arma que só eles têm: a fraqueza que 
draga. 
 
Eu gosto da minha analista, com sua inteligência, beleza e sensibilidade, ela 
tenta me entender e ajudar. Às vezes ela não consegue, apesar de tanta escuta. 
Aí somos nós duas enredadas, trancadas de nós naquela sala bem educada. Mas é 
assim mesmo, eu devia dizer, um amor é feito de fracassos silenciosos. De 
palavras não ditas. 
Às vezes minha analista não me entende e ficamos nós duas quietas numa sala 
arrumada. Duas mulheres atadas uma a outra sem saber o que falar. Eu devia 
contar a ela que é assim mesmo, que um amor é feito de fracassos silenciosos. De 
palavras não ditas. 20.12.93 
 
 
Desculpa, pai, se quando eu voltar dos estados unidos você não estiver mais aí, 
como aconteceu com o Felipe e a mãe. Porque eu preciso ir. Depois eu escrevo um 
livro, se for o caso, mas eu preciso ir. Se eu for ficando e mesmo assim perder 
você, eu morro. Agora se eu for e conseguir uma profissão e um caminho, eu te 
perco mas fico viva. E o que os pais querem é essa tristeza viva dos filhos. 93 
 
 
Hoje é véspera de Natal. Onde está aquela estrela de Davi que eu fiz com papel 
alumínio e punha em cima da árvore de Natal? Joguei fora na última arrumação? 
Queria levar pra você e desejar feliz Natal. 
Te enterrei com todas as honras, avisei todo mundo, chamei rabino e cantor, pus 
anúncio no Estadão. Que religião era a nossa? Quem era o nosso deus? Nós que 
acreditávamos tanto em tudo o que é científico e verdadeiro. As matemáticas 
explicando as angústias do mundo. 
 
 
Por que será que os homens me agridem tanto? eu que tento ser doce… Meu 
professor de Economia Brasileira disse Helô, você é um doce. Por que me 
destroem, com abandono ou insistência? (Esse outro cheio de flores e era o que 
mais me detestava.) E se for por causa da minha segurança de menina inteligente? 
de mulher em começo de carreira promissora? Mas eles deviam olhar para o lado 
orgulhosos, sem querer destruir essa coisa que eu chamo de amor-próprio. Porque 
eu sou cheia de amor-próprio, já começa por ter tanto orgulho de ser filha do 
Henrique e da Rosa, de dois deuses tão escrachadamente humanos. Ou então, quando 
os homens se irritassem de tanto amor-próprio, podiam dar risada e dizer, lá vem 
você com seu orgulho, e me abraçar, e o orgulho pior passava. 
Aí eles não me destruíam, se ao invés de me jogar na cama ou me deixar eles às 
vezes me abraçassem, mesmo quando eu quero é que eles me deixem em paz ou me 
joguem na cama. 
 
 
Se eu casar com um desses homens com quem volta e meia me envolvo, a minha 
minúscula tragédia familiar se repete como farsa, vou ver meu filho com raiva de 
um pai bem-falante e minha menina se deitando com homens pretensiosos. É por 
isso que preciso achar um homem que de alguma maneira me seja humano, para 
salvar a lembrança de minha família complicada e doce. Itaúnas 
 
 



Os cabelos castanhos, a pele morena, as maçãs do rosto saltadas… Era tão 
diferente de mim, a minha mãe. 2.1.94 
 
 
Você foi operada no Hospital Alemão, e te lembro chegando da cirurgia pálida, 
dormindo um sono perturbado, sem saber do diagnóstico. Ah, falando nisso, o 
Henrique vai se operar, mas nem se incomode, é coisa simples. E antes de se 
operar, ele decidiu finalmente dar telefone e endereço, vou até ter que mudar a 
dedicatória do livro, anote aí: Joaquim Antunes número tal, apartamento tal, 
telefone tal tal tal. Eu sei que é um pouco tarde, ele mora lá desde que você 
foi operada, faz 4 anos, mas dizem que as mulheres devem ser gratas por tudo o 
que os homens lhes dão, por mais ofensivo, por mais patético. 13.1.94 
 
 
Não sei se devo ver meu pai, no hospital, todos desejando seu pronto 
restabelecimento, a mulher com quem ele vive, a dos pivôs, como você dizia, você 
que tinha os dentes tão grandes e brancos. Tantas mágoas, eu tendo que te 
esconder que ele vivia com essa aí, torcendo para você mesma descobrir, para 
você me livrar logo da tarefa de te esconder uma coisa. Porque esconder de chefe 
é gostoso, me faz sentir superior, eu sempre planejava coisas quando estava nos 
empregos. Mas esconder de você era um espinho dolorido na minha consciência, que 
meu pai enfiou sem pestanejar, inutilmente, era só te contar tudo e te liberar 
para um outro homem. Por que tinha que ser assim, por que você jovem e bonita 
ficou presa a esse homem quando ele se virava por aí? Olha o que fizeram com teu 
desejo… teu desejo virando um tumor de ovário. 
Tanta mágoa e eu tenho medo do que eu posso dizer no hospital, do que eu posso 
desejar. 
 
 
Minha principal mágoa era: você se apoiar tanto no meu pai e ser-lhe grata e 
quando ele evaporava eu ter que catar os cacos de você, como quando ele te 
deixou no hospital, esqueceu de te buscar, você teve que pagar a conta e voltar 
no meu fusquinha, dizendo tive que voltar sozinha. E eu? eu não era ninguém? Meu 
fusquinha era desconfortável e difícil de entrar? 
Eu acho que meu fusquinha estava bom demais para você e para meu pai, para essas 
duas pessoas que com tanto carinho estão me destruindo e eu não consigo me 
erguer. 14.1.94 
 
 
Estou como os meus personagens no fim dos contos, com dó de si, com dó dos 
outros, com dó do mundo. Meu pai velho na cadeira do hospital, dolorido, dizendo 
“hoje olhei no espelho e pensei sou um velho”, depois a mulher chegando, fiquei 
surpresa de não ver um resquício de amor nos olhos deles, só um certo 
companheirismo e uma solidão compartilhada. Porque nos olhos da minha mãe eu já 
vi coisas que me encabularam, o pescoço comprido inclinado para frente e os 
olhos estanques num quase sorriso. Nos olhos da minha mãe eu já vi uma paixão 
que não era pelo meu pai. Será que nos seus devaneios de mulher moderna, educada 
à moda antiga, ela traiu tudo o que meu pai traiu? Traição, o que é? Uma 
covardia ou um rasgo de humanidade? 16.1.94 
 
 
Se tudo o que eu soubesse eu contasse aos mortos quando chego em casa às cinco 
da manhã, os mortos me olhariam tranqüilos. 16.1.94 
 
 



O desejo e a raiva da minha mãe — a solidão compartilhada era possível? Os 
homens que se afastam de mim: estão buscando a solidão compartilhada que eu não 
ofereço, educada, que ninguém me ensinou a dar? Tudo o que eu tenho eu aprendi 
com alguém, num momento determinado, é a minha coleção de presentes. Eu mesma 
sou minha coleção de presentes, disposta de tal ou qual maneira, conforme faça 
sentido, como quando eu tinha meus bichos de pelúcia e os enfileirava na mesinha 
da sala. 16.1.94 
 
 
Nunca tive a ilusão de ser gente. Minha mãe punha os filhos para brincar no 
chão, deixava comer com a mão ou com colher torta, sempre soube que eu era um 
bichinho de óculos. Por isso simpatizo com os tais ecologistas, talvez eles 
estejam buscando minha proteção. 
 
 
Você ouviu essa última, “eu nunca fui importante para a Rosa”, você que soube 
nos fazer tão importantes e indispensáveis, quando você morreu eu era de repente 
inútil perto do que eu era indispensável para você, o meu pai você não fez 
importante. 
 
 
Vou te falar dos objetos de lá, da Joaquim Antunes. Mesinha de centro preta, 
cortina, sofá de três lugares, sala de jantar, tudo espremido e correto, 
arrumado, moderno. Classe média média média. Sem a bagunça do estúdio do 
Henrique, tropeçando em ferro e fios. Ou dos projetos dele, meu pai é todo 
desarticulado, ser escultor é um jeito de colar peças dele mesmo. Sem a tua 
bagunça, tudo grande, branco, poucos objetos, colecionados sem pensar, figa de 
madeira, jarra de prata, afinal, o que esta jarra de prata faz na nossa sala 
grande com escada para o andar de cima? Cadeiras anos cincoenta, de ferro, 
janelas nuas, o teu casamento era esses objetos se encontrando atrapalhados. O 
teu casamento era entrar nesse apartamento e não diagnosticar se ele era do 
Henrique ou da Rosa. Um casamento é uma bagunça branca e sem cortinas. 20.1.94 
 
 
Deixa eu te contar: a mulher que era o contrário de você não é nenhuma vamp, de 
sombra preta, saia de couro e saltos altos. É uma professora primária, estilo 
Rosinha a vizinha, não tem teus olhos bem humorados e essa mania de respirar 
mais do que precisa, parecendo que te falta o ar. Sempre te achei uma espécie de 
bebê agitado. 
O que meu pai não te suportava era essa vida excessiva? 21.1.94 
 
 
“Uma puta cagada”, é o que eu diria se você me perguntasse o que é ir visitar 
meu pai na casa da mulher, tomar cafezinho, comer bolo de nozes. Isso quando 
passa a raiva e o medo e eu me lembro dos teus palavrões. 22.1.94 
 
 
Como é que seria se você é que tivesse se juntado com outro, com aquele 
arquiteto atraente, por exemplo, que ajudou o pai numa exposição e mesmo antes 
de te dizer boa tarde já foi perguntando: “Como é que você agüentou o Henrique?” 
22.1.94 
 
 
Minha mãe cantava Francis Hime, Trocando em Miúdos Pode Guardar / As Sobras de 
Tudo Que Chamam Lar, minha mãe iletrada e matemática sabia tudo de si. Através 



de uma arte emprestada dos outros ela sabia uma verdade só dela. Tudo o que eu 
escrevi foi bom mas foi uma verdade conhecida, minha mãe fez o melhor que pode 
com essa verdade, com essa vida que deus nos deu. Não preciso ter medo que seu 
riso fosse o riso do álcool, dos comprimidos para dormir, do taxol que chegou 
tarde, dos remédios que nos fazem andar de pé. O riso que me aparece no trânsito 
de S. Paulo me toca pela sua verdade inconteste, um riso acima da dor. 
 
 
Se eu pudesse agarrar os momentos todos de minha mãe e torcê-los até um ponto, 
era o meu objetivo mas eu não seria nem eu, nem ela, eu seria deus. Eu só 
consigo juntar pedaços dispersos e arranjá-los de um jeito que forme alguém que 
existiu, de um modo eu sou um deus. Um deus míope e assustado, que ao invés da 
TUA completitude o meu centro é um enorme buraco entre as pernas. Eu sou um deus 
que não se contém e vaza palavras. 
 
 
Quando estou viajando me dá uma vontade de te dar uma ligada, só pra falar, só 
pra te ouvir, só pra saber se tudo vai bem. 
 
 
Pena que meus amigos novos não vão te conhecer, pena que eles não vão conhecer o 
que era mais importante em mim. 
 
 
Minha mãe encontrou o nome de uma mulher e um telefone num pedaço de papel e foi 
recém-casada tirar satisfação com meu pai, era aquela antiga namorada, aquela 
sonsa? Meu pai viu a raiva dela e desconversou, foi reticente, alimentando suas 
dúvidas e ódio. Quando ela estava no ponto ele disse sua boba, é a SISA, o 
registro de imóveis, não é mulher nenhuma. Depois eles riram? Ou se beijaram? 
Também conheço a história da mortadela, uma noite eles não tinham dinheiro para 
comprar nada e compraram pão com mortadela, deve ter sido sensacional porque 
eles se olhavam contentes e doces quando falavam desse jantar. Minha mãe até 
meio envergonhada de tanta felicidade. Envergonhada do ciúme. 
E as outras histórias, eu conheço? Tão atenta e dedicada, eu sei tudo de meus 
pais? Tão igual e amiga, eu sei tudo de minha mãe? O que eu perdi era o que eu 
sabia ou o que eu não sei mais? 23.2.94 
 
 
Quando inauguraram o metrô você nos levou para conhecer. E era novo e limpo e 
moderno, o metrô de São Paulo. Agora estou em Nova York e não tem ninguém para 
me mostrar o metrô, eu tenho que descobrir o mundo sozinha. 
É uma aventura escura que dá medo e desejo. 12.94 
 
 
Eu escrevia um conto e ia pedir animada para minha mãe ler. Ela perguntava, 
tentando antecipar, tentando se preparar para uma verdade ou uma fantasia: É 
porrada? É, mãe, é porrada. 1.1.95



 
 
Café preto 
 
 
O sol havia baixado um pouco e a sombra das árvores já se alongava na praia. A 
brisa da tarde também refrescava o ar. O almoço estava no fim mas Clarinha 
achava que o dia não; ainda tinha mais o que aproveitar. Então ela perguntou à 
mãe se podia entrar no mar. Sônia abriu um sorriso largo, olhou para a filha e 
disse que era só pra molhar os pezinhos na borda, ali em frente ao restaurante. 
Mas a menina já olhava para o pai, como sempre; se falasse com o pai olhava para 
a mãe, desconcertando. O pai não percebia o jogo e sorriu, satisfeito, “vê como 
ela olha pra mim”. E Clarinha foi correndo até o mar, o maiô de criança cobrindo 
desajeitado seu corpo. 
Veio o café. A assertiva da mãe deixou Felipe confiante na sua idéia de tomar 
café, junto com os adultos. Café não era como frango ou chocolate, que são 
comidas gostosas. Café, ele sabia, porque de manhã sua mãe punha café e açúcar 
no seu leite, café era como pimenta, gengibre, limão, que só são gostosos porque 
doem. Comida que dói era privilégio de adulto, ou de criança esquisita como o 
Pedro da sexta série que fumava no banheiro. 
Era até melhor que a irmãzinha estivesse na praia, se divertindo, porque na mesa 
podia acontecer dela desviar a atenção de todos com alguma brincadeira, e aí sua 
pergunta ficaria sem resposta, nem queria pensar. Mesmo assim ela fazia falta, 
ela podia inventar alguma coisa, dizer como fazer nessa questão de tomar café, 
ela era tão esperta, tão atrevida, a sua irmãzinha. 
— Mãe, posso tomar café? 
Mas Sônia estava pensando na época da casa de campo, iam todos, até o irmão. A 
cunhada deixava-a preparando a comida, trocando fraldas, consertando brinquedos, 
a pretexto de um dedo machucado ou de cumprimentar a vizinha. Sônia fazia cara 
de cansaço, assim a cunhada ficava satisfeita nessa pirraça indolente e não 
atrapalhava sua felicidade, os quatro bonecos em volta, dois que ela tinha feito 
e mais dois vindos de graça, como um presente de deus. Depois ela olhava para a 
criançada de um jeito que os obrigava a rir, era um olhar que fazia cócega, que 
dizia “a tia Laura não está, começou a brincadeira”. 
Sônia franziu as sobrancelhas e respirou para falar, como se aquela pergunta 
fosse um desaforo, Felipe já pensava que a resposta ia ser não, quase se 
arrependia de ter pedido café, de ver o rosto da mãe bravo. Menino tão magro, 
Sônia fazia comidas e mais comidas e tudo o que ele engolia só virava altura, 
não engordava nada, era horrível. Magro e ainda por cima ladrão, seu jeito de 
criança crescida lhe roubava pouco a pouco os filhos pequenos na casa de campo, 
tomando sol ao seu lado, mamadeiras, bonés. 
Mas aconteceu dela bater nos olhos aflitos do filho, pensou que afinal ele não 
tinha culpa alguma, era até difícil crescer, de um dia pro outro estar tomando 
café. Teve pena do filho, mesmo ele tirando as melhores notas da escola e sendo 
o melhor goleiro, com luvas e tudo, porque a vida era uma coisa complicada e as 
boas notas dão uma ilusão. Aí quis tornar as coisas mais fáceis: 
— Pode. Pode sim. 
Seu rosto se abriu naquele mesmo sorriso largo, se bem que um pouco triste, e o 
filho pensou que o café era como a bordinha do mar: não havia perigo. Tudo o que 
fosse café no mundo ele podia tomar, porque sua mãe tinha deixado; dizendo 
“pode. pode sim” ela abençoava cada grão de café que existia espalhado, 
esquecido por aí. O nervoso passou e ficou só uma curiosidade boa, como será o 
gosto do café preto, na xicrinha pequena, depois do almoço? 
O pai estava tão tranqüilo, gordo, deliciado em ver Clarinha envolvida em seus 
prazeres, a pele tostada, jogando água na barriguinha redonda, ele já podia até 



pensar no futebol que veria à tarde, esparramado no sofá. De repente lhe punham 
na frente uma família, o garoto pedindo café e a mulher abençoando-o, dizendo 
“pode”, assim, sem avisarem nada, era como no escritório, sempre vinha uma 
batata quente. Ele tinha que tomar nas mãos aquela família que era sua, mas não 
tinha jeito, ele ia se machucar. Então procurou assustado o garçon e pediu mais 
um café.



 
 
O leão e a pretinha 
 
 
A menina foi ao zoológico, e não a incomodava mais a maria-chiquinha que a mãe 
com muito custo tinha feito nos seus cabelos crespos. Já pudera esquecer que 
para sair como os pais, no fim de semana, toda cheia de atenções, era preciso um 
sofrimento. 
Tinha visto algumas jaulas e viveiros, mas visto por ver, como quem passa, quem 
vê uma mulher bonita na rua e diz: “é paisagem.” Aí viu o leão. Entre ela e o 
leão havia duas grades: a do leão, até em cima, formando a jaula, e a das 
pessoas, baixa, era só seu pai a levantar e pronto: o leão. A menina nem viu o 
corpo massudo do bicho, que só adivinhava com o resto da atenção dada aos seus 
olhos grandes. 
O animal bocejou. “O leão bocejou”, quis falar, mas logo esqueceu e ficou só uma 
vontade. Parecia que o leão tinha bocejado para se concentrar ainda mais, dentro 
daqueles olhos desanimados de leão. E o que ele via pelas grades era a menina no 
colo do pai, pretinha, pretinha, de vestido vermelho. 
Ela animou-se com o olhar parado do bicho: “Pai, o leão gostou de mim.”, falou 
com aquela confiança pura das pretinhas antes da primeira briga de escola. “O 
leão gostou de mim”, estava dito. Depois ainda restaria a confiança, mas também 
a mágoa que a tornaria empedernida, uma confiança cheia de si. Agora ela 
gostaria de ficar olhando o leão, e ir dizendo o resto da vida: “o leão gostou 
de mim”, mas era tudo frágil, não seria sempre possível. 
Seu pai era gerente de supermercado. Segurava a filha bem firme, realizado. 
Ficou todo satisfeito com a sua observação, riu, ela sentiu que a levavam a 
sério, que o pai estava feliz por o leão gostar dela. Mas ele ria assim, por 
rir. Estava sol, passeavam, a menina era bonita, a mulher parecia calma, tudo 
era importante. Ria apenas da importância das coisas.



 
 
Infelizes 
 
 
Ela murmurou minha mãe, e o médico pensou que era um lamento, um jeito de falar. 
Mas ela respirou fundo, olhou-o nos olhos e repetiu: minha mãe, e era um pedido. 
As contrações aumentavam, doía, sangrava. A mulher gritava. É normal, É normal, 
tá no fim, não é caso de operar. Chama a minha mãe. Chama a minha mãe! O médico 
se virou para o pai do bebê, passando adiante o apelo. O homem levantou os 
ombros, não sabia o que fazer. A sogra morta há dez anos, como assim chama a 
minha mãe? Ah, eu não vou parir, eu vou perder o bebê. Mãe! Os gritos da mulher 
rebatiam dentro da sua cabeça, não era como as pacientes da faculdade, apenas 
mulheres gritando. Era horrível, era ela, era seu filho, chama a minha mãe. Tá 
acabando, respira fundo, instruía o médico, não vai perder o bebê, o bebê vai 
sair, é só a dor. 
A mulher gritou com o marido, irada: infeliz, chama a minha mãe, e por um 
instante o homem escolhido e amado era um inútil, um emplastro. Infeliz!, ela 
estava dizendo que eram todos infelizes, a mãe morta, ela que perdia o bebê, o 
bebê que perdia a mãe, o marido… 
No sonho da mãe, ela ajudava a filha a parir, tirava o bebê de dentro dela. A 
mãe havia morrido mas seu sonho simplesmente estava lá, na mesa de parto, como 
se aos sonhos fosse permitido. A mulher se enfiava nesse sonho, mas era tudo ao 
contrário, a mãe ausente, não a ajudavam, ela paria sozinha e assistida. 
O médico tinha razão e logo o bebê sairia e gritaria o choro seco de quem nunca 
chorou. Não havia mais sofrimento. O médico segurava o bebê, ia cortar o cordão, 
a mulher levantou a cabeça e os braços como se quisesse o filho, como se fosse 
impedir. Mas os braços caíram e ela desmaiou, da dor, da falta de sangue, dos 
remédios. O médico tinha razão e ela não perdeu o filho. Mas eram todos 
infelizes.



 
 
Vestido preto 
 
 
Ela voltou do colégio, disse alô para sua mãe, deixou os cadernos na sala e foi 
se preparando para o banho, que já era hora. Pegou toalha limpa, catou o shampoo 
na pia e ligou a água, não muito quente para não queimar a pele. Tirou a roupa 
suja do dia, da ginástica, do ônibus e se enfiou debaixo do chuveiro sorrindo, 
porque aquele banho era o mais gostoso, é o que ela pensava todo dia no momento 
de entrar no banho. 
Naquela noite tinha uma festa. Então ela foi imaginando a roupa que ia pôr, 
porque iam vê-la, numa festa as pessoas se olham e até se beijam, não é como 
todo dia no colégio que só dizem oi, tudo bem. E já foi separando mentalmente as 
meias, os sapatos, a echarpe que a mãe ia lhe emprestar, e no fim o vestido 
novo, preto, meio justo, de gola alta e mangas cavadas, de usar com sutien 
especial. Tudo isso enquanto ia se ensaboando e depois lavando a cabeça e 
deixando a água bater no seu rosto, ela fechava os olhos, abria a boca e quase 
doía. 
E foi acabando o banho, toda animada, uma festa!, e indo para o quarto, e se 
enxugando toda, os cabelos vermelhos, as sardas e pintas, foi ficando sequinha 
na frente do espelho e viu: que era gorda. Que suas bochechas e ombros eram como 
balões, tão macios, ai, ela era gorda. Seus seios cresciam satisfeitos daquela 
gordura que não chegava a cobrir as ancas, tão ossudas, machucavam-lhe a pele, 
nem os joelhos, os cotovelos, as mãos compridas. Então ela era horrivelmente 
magra, uma ruiva alta e magra, ela quis se esconder com medo da sua magreza 
ofensiva. No fundo, ela não combinava; por isso ela queria alguém, alguém que 
combinasse com ela e que aliviasse o desconforto de não se combinar. 
Mas ela foi se aprontando, porque havia uma festa, e foi pensando em tudo o que 
ia fazendo, por exemplo: estou pondo a calcinha, estou pintando os olhos, estou 
passando creme hidratante, como quem reza e pensa: estou falando com deus. 
E virgem. Mas virgem toda ela, os seios, o colo, a boca, e sobretudo os olhos, 
espantados, curiosos, achando que era novidade tudo o que viam, e por isso mesmo 
um pouco assustados. E nessa curiosidade ela se tocava e se lambia até onde 
alcançava, desesperada de si, para quando ela se entregasse e dissesse: eu sou 
eu. 
Foi quando ela passou perfume: que ela se viu no espelho, de preto, mais ou 
menos como havia imaginado, só que um pouco cansada e com um desejo: de alguém 
que a desejasse. Que olhasse para ela dentro daquele vestido de gola alta e não 
visse nada, só visse seus olhos pretos e lá no fundo seu desejo. E era um desejo 
tal que não cabia no seu corpo, nem mais seu corpo trêmulo a essas alturas já 
cabia nela mesma. 
Então ela abriu o vestido preto, como se fosse tirá-lo e lavar a cara e botar 
jeans. Mas para isso era tarde demais, ah, tão tarde, aí ela deitou de bruços na 
cama fofa e chorou baixinho, quase sem perturbar ninguém.



 
 
Entre os prédios e o mar 
 
 
O céu de inverno se abriu de manhã para um sol luminoso; o mar brilhava. Vinham 
caminhando na praia duas mulheres, de braços dados. Eram mãe e filha. Vinham 
olhando o mar, em passos calmos, olhando os prédios, a areia. Ventava naquele 
dia que estava quase vivo, mexendo. Era um dia em movimento. 
As mulheres eram feias, cada uma na sua idade. Mas acordaram de manhã e vieram à 
praia, como se pudessem, como se fosse só botar qualquer maiô e vir, sem pensar 
no almoço. Deixaram as empregadas desnorteadas, Dona Hilda, tanta coisa, o que 
eu faço primeiro? os maridos irritados, minhas responsabilidades, Rosa, minhas 
responsabilidades, você não entende. Dona Rosa repetiria automaticamente aos 
filhos, as responsabilidades de seu pai, crianças, vocês não entendem. 
E andavam as duas na areias, assim, como se valessem juntas mais que um almoço.



 
 
Presentes 
 
 
Maria Lúcia saltou do ônibus apressada, o chefe a prendeu uma hora a mais no 
serviço, uma hora inteira, e aí o trânsito é pior. Justo hoje que ela prometeu 
pra si mesma que ia ver o moço da farmácia, que chefe, esse! Ai, e se o Gustavo 
já tivesse ido embora, e outro a atendesse, seria tudo à toa, a pressa, a 
promessa. 
“Eu queria uma coisa… eu estou assim meio fraca”, ela disse, e naquele momento, 
a corrida, o rosto do Gustavo ali na sua frente, lindo, mas tão lindo, a pele 
clarinha, nem se via a barba, deu-lhe mesmo uma fraqueza, uma tontura, como se 
saísse de um banho quente. 
Ele vendeu umas vitaminas, disse simpático que era o frio, os ambientes 
fechados, tomasse cuidado, mas disse distraído, era a última cliente, já ia pra 
casa. Aí ela perguntou do movimento da farmácia, que era pra puxar assunto, 
isso, tinha que puxar assunto, mas ele mal ouviu, deu o troco, pronto. 
Ela foi indo pra casa sem pensar em nada, só queria sumir. O moço nem a notava, 
não tinha jeito, tão bonito, honesto, ele ia trabalhar, ia até estudar, virar 
médico, ai, o Gustavo. Na porta da casa um buquê de flores, a vizinha olhando 
disfarçada na janela, quem é que mandava flores pra Maria Lúcia? Que lindo, era 
o analista de sistemas lá da firma, ela já sabia. Cheirou o buquê e pensou no 
quanto ele devia gostar dela pra mandar flores, perguntar o endereço pras 
colegas, nossa, que amor!, ela sorriu. 
Encheu o vaso de água, arrumou as flores e foi pôr o disco novo. Gostava de 
música romântica, especialmente o Rei, mas ganhou um disco de música italiana de 
uma amiga e ouvia todo dia, não entendia o que se falava mas imaginava, 
imaginava. Adorava presentes. Uma vez o pai foi viajar e na volta trouxe um 
telefone azul, de plástico. Então quando ela acordou e viu o telefone na cômoda, 
era que o pai tinha voltado. 
Tomou as flores de novo, molhadas, cerrou as cortinas e dançou pela sala, e 
imaginou que o Gustavo a levaria num desses lugares em que se gasta até o 
salário do mês, e dançariam, e ele diria como nas músicas, eu te amo, e seria o 
maior presente. 
Aí Maria Lúcia pensou na mãe, na sua mãezinha no Norte, que a achava tão doce, 
meu docinho de abóbora, ai, você é tão doce, e pensou nas flores que ganhava, no 
telefone de plástico, no Gustavo que não a queria, o disco tocando, teve pena do 
analista de sistemas e por tudo isso, por tudo, ela chorou. Mas chorou tanto que 
foi tomar banho e dormir, sem preparar seu jantar.



 
 
O dia do perdão 
 
 
Suzana desligou o telefone no meio da tarde e sua mãe não existia mais. Suzana 
morava tão longe e sua mãe a visitava todos os anos e ela a pegava no aeroporto 
e a trazia para casa, ela criticava as cortinas que você não arruma, filha, e a 
comida dos filhos, tá bom mãe, chega, e no dia seguinte saíam para fazer compras 
e depois paravam para tomar um café, um café que não havia mais, Suzana pensou 
incrédula, como era de se esperar recebendo a notícia sem carta nem telegrama, 
através de um fio que se desfaz, clic, sua mãe não existe mais. 
Sua mãe não existia mais e ela percebeu o quanto estava sozinha, o quanto ela 
era surpreendentemente apenas ela mesma. Tudo o que era ela estava confinado nos 
limites pobres do seu corpo e ela podia até explodir. Era como se um deus 
esquisito sacrificasse todo o seu rebanho e a deixasse viva por vaidade, ali num 
deserto americano, sozinha como um rato, desgarrada de todos e desgarrada de si. 
Mas naquele exato deserto estava o Arthur, estava quem pagasse para ouvir sua 
música, ele tocava cello para audiências petrolíferas. Ele era seu marido e 
portanto aquele deserto era a casa dela, era ela, ela era um imenso deserto num 
imenso país, naquele telefonema ela explodia esparramada num território, com 
ódio. Ela só podia ter ódio daquele deus do deserto que a lembrava de sua 
solidão. 
Arthur tocava cello e tinha calos nos dedos, de tanto tocar, dos dias e meses e 
anos tocando o cello e às vezes uma alergia, de tensão ele dizia quase com 
orgulho, sua tensão era porque ele trabalhava. Ele se enfurecia com a 
preocupação daquela mulher, sua tensão era sua vitória futura. Ele tinha calos e 
a tocava, aí ela era como o melhor mármore e ele o escultor, os calos iam 
raspando nas suas costas e nas suas pernas e seu corpo ia ganhando uma forma e 
um sentido, seu corpo era de repente bonito na mão áspera daquele artista. 
Porque às vezes ela fazia sentido. Especialmente ouvindo ele entrar em casa, com 
o cello na mão, e dizer como foi o dia, a política na orquestra, as próximas 
viagens e quem ia gravar os discos, quem não ia de jeito nenhum. E ouvindo quem 
ele desprezava e quem era tão competente, conforme o dia, e quem sabia 
reconhecer seu talento. Depois ele falava da música, de como agora ele tocava, 
de uma técnica e de uma emoção, aí ele vibrava, ele ria como uma criança, como 
uma criança que leva muito à sério os seus brinquedos. Aí ela fazia sentido. 
Sentido que ela não fez quando ele disse ainda no Rio que tinha ganho a bolsa, 
que ia continuar estudando, que estava feliz mas parecia distante, como se já 
tivesse contado antes para alguém. E quando depois de dois dias disse que podiam 
se casar, como se tivesse calculado é melhor pra mim ir sozinho ou ir casado? 
Como ela odiava aqueles dois dias, aquela bolsa, aquele cálculo e aquela 
artificialidade. Arthur era um deserto artificial e era isso que ela vinha 
sendo, com a diferença de que sabia fazer a comida. 
Ela odiava mas era impossível dizer não, com aqueles cabelos encaracolados, cor 
de mel, e os olhos duma cor que não dá pra definir, o nariz pequeno e reto, só 
com aquele ossinho no meio formando uma cara inteligente. E os braços fortes, 
grossos, de quem já foi campeão de judô. E já derrubou gente no chão, assim, pá. 
E seu sorriso maroto, de uma felicidade involuntária, que te olha bem no fundo e 
não só vê tudo como também diz: vou fazer uma sacanagem. Até sua filhinha, tão 
pequenininha, já ficava completamente abobada com aquele sorriso, o pai olhava 
para ela e depois a jogava para cima e agarrava pelas axilas, como um 
cachorrinho, e a virava de ponta cabeça, a essas alturas ela já estava 
gargalhando de prazer e aprendendo. Aí ela corria pelo jardim e entrava na 



cozinha, querendo contar, mãe, o pai sorriu pra mim, e nem dizia nada das 
piruetas, as piruetas eram o de menos. 
Era impossível dizer não e portanto Suzana disse sim, ela dizia sim diante de 
deus e da justiça, que era como dizer sim ainda criança, indo visitar o 
escritório da mãe e na porta escrito Mirna Beker, Advogada Trabalhista, e ela 
pensava que sua mãe era importante, todas aquelas pessoas esperando e a mãe 
sorrindo e dizendo essa é a minha menina, hoje ela vai ajudar a gente, entra 
gatinha, entra Fulano de Tal, sua mãe defendia as pessoas da polícia, ela não se 
curvava. Depois de crescida Suzana dizia sim diante da sua mãe e já não era mais 
Beker, não era mais nem deus nem justiça, não era nem mesmo seu país que sua mãe 
queria ver livre da polícia, de governadores assassinos, ela não era mais nada e 
era apenas uma casca de si. 
E já mais tarde chamavam sua mãe para palestras e a vida era menos dura e de vez 
em quando seu nome era proposto para o Ministério, nunca telefonaram mas se a 
tivessem procurado ela ficaria agitada e pensaria no quanto podia fazer, ela 
teria sede mas diria não, ela queria seguir lutando resignada pela justiça, na 
vida não adiantava querer fazer tudo, mesmo porque às vezes não dá tempo. 
E de maneira alguma Suzana podia voltar, de maneira alguma ela podia ser criança 
novamente e ver o nome da mãe na porta do escritório, mesmo porque Suzana não 
tinha mais seu nome e sua mãe não existia mais, e mesmo se pudesse ela não devia 
voltar, voltar era a morte. Era a morte sua e dos seus filhos e de um grande 
amor, Suzana tinha que dar um salto para frente mas não era um salto de atleta, 
como quando ela era adolescente, musculosa, metida dentro do abrigo de 
ginástica. Era um salto de quem topou com uma pedra no caminho e tropeçou e se 
não der um salto se desequilibra e se quebra. Hoje era a história desse salto; 
um salto de amor. 
Mas Suzana estremecia diante do ódio que seu amor provocava naquele homem tão 
desejado, tão feito para ser desejado com sua beleza e seu talento e sua 
ambição. Ele era feito para ser desejado e para que se prostrassem diante dele e 
para que antigos amores ainda se lembrassem dele mas ele não tolerava: o amor. O 
amor pela coisa que era mais ele, despojada, manca e chorosa, o amor era um soco 
no estômago daquele homem, que não ousassem amá-lo, a vingança seria a vida 
toda. Havia uma maldição para quem amasse aquele homem, e era coisa de mulher. A 
mãe dele pariu aquele menino e horrorizada, na sua mais humana incapacidade de 
amar, o fez perfeito e impossível. Arthur era impossível e era o mais possível 
dos homens: era o artista. 
E quando ela engravidava, quando ela engravidava era até pior, e o que podia 
haver de doçura no homem que via uma mulher grávida de um filho seu não havia, o 
que podia haver de zelo não havia, o que podia haver de dó por aquela mulher 
amá-lo tanto a ponto de engravidar não havia. Só havia uma raiva infinita, que 
esmorecia à noitinha quando eles se deitavam, a casa quieta, ele bocejava 
exausto de querer ser o melhor, quase satisfeito em apenas lutar, como o gato 
que não caçou os pombos na beira do lago mas rebola feliz, faminto, pelo menos 
eu espantei os coitados. E nessa exaustão faminta ele olhava o rosto da sua 
mulher, imaginava a barriga crescida debaixo dos lençóis e queria tocá-la. E 
alisar aquela barriga que era um pouco dele, mesmo que apenas por um instante, 
aquela barriga era dele só à noitinha. 
Tudo isso era o que era, mas o que era não a maltratava, ela aceitava resignada. 
O que a maltratava era o que não era, os bares depois das aulas, o povo da USP 
discutindo literatura e filosofia e ela com os olhos brilhando, havia um mundo. 
Os amigos que ela só começou a fazer e que teriam sido de toda a vida, o Felipe 
de Holanda, a Karla com “K”, e agora só havia as professoras dos filhos, as mães 
dos coleguinhas, a gerente do supermercado, o pediatra. Não havia literatura e 
filosofia na sua vida doméstica mas hoje era dia de aula. Hoje era dia de contar 
sua história e de se perguntar. E ela tirou o relógio, para não se apressar. 



Para não ficar pensando faltam duas horas para o Arthur chegar, isso tem que 
estar pronto até o Arthur chegar, falta uma hora para eu existir, ela tirou o 
relógio para não ter quando parar, hoje ela podia levar a vida inteira. 
Então na sala escura ela ajeitou o cabelo, dramática, tomando fôlego, mas sua 
blusa larga esbarrou no jarro de cristal que seu marido gostava tanto, Suzana 
desse jeito as crianças vão quebrar o jarro. Os pedaços do jarro no carpete 
pareciam ameaçá-la, ela ficou aterrorizada, ela teve medo deles como de um 
bandido na rua à noite dizendo eu vou te matar. Ela pensou como seria bom não 
ter feito aquele gesto brusco, ela estaria tão melhor sem aqueles cacos no chão. 
Foi aí que ela lembrou do termômetro. O mercúrio vazando e ela com medo do que a 
mãe ia dizer, do rosto bravo, do rancor que só é possível ter de um filho. E a 
mãe entrando na sala e dizendo não foi nada gatinha, e só se preocupando em 
catar as bolinhas de mercúrio porque é perigoso gatinha, não chega perto. 
E da mesma maneira não tinha importância a vida escorrendo através dos anos. 
Qualquer coisa que ela tivesse quebrado na vida sua mãe a perdoava. Ela perdoava 
cada ano que estiveram separadas e cada manhã que não tomaram café juntas, a mãe 
acordando já um pouco mais tarde e a filha indo aos poucos preparando o café, 
mãe, o café tá pronto, e depois guardando a roupa passada, e indo aprendendo as 
coisas e livrando a mãe devagarinho de ser a dona da casa. Não tinha importância 
as noites que elas não passaram juntas, conversando depois do jantar, os 
segredos que deixaram de trocar. Não tinha importância as caminhadas de domingo, 
a novela de segunda-feira, sua mãe lhe dizia, num perdão sem desprezo nem 
arrogância, num perdão de mãe. Não tinha importância o desperdício de mercúrio 
porque a vida era um espécie de desperdício, a vida desperdiçada através do tubo 
de mercúrio era a própria vida, às vezes. 
Não tinha importância mas eu vou ficar sozinha…?, Suzana pensou indignada, num 
tom de denúncia, porque hoje ela estava em tom de denúncia, hoje ela era um 
grito no meio do deserto. E foi pensando melhor, e vendo os filhos se 
matriculando nos colleges e saindo de casa e vindo visitá-la nas férias, e o 
marido aos 50 anos, ainda tão atraente aos 50 anos com rugas que deixavam seus 
olhos caídos, meu deus ela podia ver e ele podia deixá-la por uma mulher mais 
jovem e até mais bonita, mais bonita que ela que não era especialmente feia, não 
sou feia ela pensava às vezes diante do espelho. Aí ela horrorizou-se eu vou 
ficar sozinha…? 
Ela podia perdê-los, ela podia perder e de repente não ter mais nada, perder 
quase como no dia que foi pegar o filhinho numa festa de criança e todos já 
tinham ido embora e só estava seu filho e o menino que fazia aniversário. A mãe 
e duas tias que vieram para ajudar deveriam estar perguntando se esse menino 
tinha gostado da festa e se estava feliz e se tinha ganho presentes, mas só 
olhavam para seu filho tão bonito e tão esperto e tão sorridente, você não quer 
ficar aqui hoje à noite, não quer mesmo?, Suzana amanhã eles vão para a escola 
juntos, não tem problema. 
Seu filho adorando aquilo e quase aceitando, olhando para as tias e para a mãe, 
enquanto isso o menino da festa relegado, o rosto angustiado, Suzana tinha que 
olhar para esse menino e ele só tinha ela para quem olhar, o resto inteiro do 
mundo só olhava o Dado. Havia algo trágico no olhar desse menino que fazia 
aniversário, só ela podia evitar essa tragédia se fugisse com o filho no braço, 
então ela disse que estava zonza e que não tinha jeito, precisava ir, catou o 
filho e se despediu. 
Na volta para casa o Dado olhou para a mãe decepcionado, ela tinha lhe tirado o 
doce da boca mas era só porque estava zonza, ela não tinha culpa de de repente 
ter se apavorado, as mães às vezes se apavoram. Ai, por que aquele menino tinha 
que agradar todo mundo, agradar tão sem esforço, por que ele tinha que ser como 
o pai dele, ela queria saber, mas seu olhar compreensivo a acalmou e ela voltou 
a andar como se não estivesse em fuga. 



E no olhar do seu filho ela enxergou sua Laurinha. Ela preparava a lancheira da 
menina todo dia, para que ela tivesse o que comer no recreio, como as 
amiguinhas, uma bolsa de plástico com uma garrafa embutida e um espaço para uma 
fatia de bolo. E tudo era tão doce, o suco, o bolo, que o cheiro impregnava no 
plástico como se fosse ele mesmo adocicado, o gosto daquilo que a menina 
devorava não se perdia completamente depois do recreio. 
Mas a Laurinha esquecia a lancheira de manhã, cada vez com mais freqüência, e 
Suzana tinha que levar o lanche no meio do dia, chamá-la na classe, tudo. Então 
ela não preparava mais a lancheira de manhã cedinho, correndo, e aquilo virou 
mais uma tarefa do dia: parar tudo e levar a lancheira, e estando na escola 
falar com a professora, levar mais um agasalho se estivesse frio. 
E foi só aí que Suzana agarrou aquele momento de entregar a lancheira na porta 
da classe, como um goleiro desajeitado que pela primeira vez defende um gol e 
olha surpreso a bola grudada nas mãos. Porque o que era inútil, o que ela se 
envergonhava de fazer, a filha queria dizer o contrário, que era bom ter a mãe 
trazendo a lancheira e falando com a professora, mas às vezes as crianças não 
sabem as palavras e por isso ela apenas a olhou tão triste. O que ela queria 
dizer não tinham ensinado ainda. 
Laurinha a olhou triste e o filho também já a tinha desculpado, e então o mundo 
inteiro a perdoava naquele instante por ela ser aquela coisa inacabada que ela 
era, e algum dia o Arthur também a perdoaria por tê-la traído, ele a olharia de 
um jeito que ela pensaria ser seu olhar de ódio, mas depois ela veria que era 
como se ele finalmente dissesse: eu te perdôo pelo que eu sou. 
E agora que o mundo a perdoava, que o mundo a cobria desse castigo, agora ela 
podia timidamente perdoar. Ela parecia ser capaz de perdoar até mesmo a mãe, 
pela maldade de não existir, como se fosse possível olhar para um túmulo sem 
rancor, e ela perdoava os filhos pela maldade de existirem cintilantes, 
crescidos naquela casa cuidada. E aí amou-os todos naquela casa com um amor que 
talvez nunca tenha existido, acima de qualquer traição, de qualquer abandono, 
amou Arthur, Dado e Laurinha. Ela amava todos e amava cada um, e amava 
completamente aquelas pessoas que estragaram a sua juventude, amava até um 
perdão. E pela primeira vez naquela tarde de luto Suzana chorou, porque perdoar 
era a maior dor. Perdoar era um sofrimento. 
Ela os amava e agora era a hora de viver, de um modo que não tinha sequer 
imaginado, de um modo que sua mãe não tinha sequer imaginado nos seus maiores 
sonhos, sonhos por causa dos quais tinha ficado tão decepcionada, bebendo à 
noite sua cerveja na casa vazia, com a cabeça apoiada nas mãos, lamentando 
aquele casamento, cadê minha filha? pra quem eu vou ensinar a ser? E por causa 
do seu perdão, do perdão intangível e portanto mais que verdadeiro, do perdão 
que pairava no deserto feito uma névoa, justo por causa dele Suzana podia ser. 
Ela podia ser até mesmo aquele país, o deserto, as cidades, as praias feias 
perto das suas praias de infância, aquele país que era tão grande no mundo e que 
de repente aceitava ser ela. Aquele país era perturbado, perturbado como uma 
criança aflita, mas tinha uma música tão bonita, quando às vezes ela sentava num 
lugar e ouvia um cantor conhecido, que lhe deu uma felicidade, a felicidade de 
um novo país. 
Foi aí que o Arthur abriu a porta.



 
 
Doutor Braga 
 
 
O Doutor Braga vinha vindo do consultório mas antes de ir para o hospital 
decidiu dar uma volta no Ibirapuera. Uma mulher emparelhou o carro ainda na 
Avenida Brasil e olhava para ele através do vidro em todos os faróis, não era 
pra menos. O Doutor Braga tinha o carro do ano, era jovem, atraente, os braços 
fortes esticados no volante lhe davam um ar decidido. Além disso, o conjunto 
branco mostrava que aquele homem era mais que um corretor bem sucedido. Aquele 
homem era um médico. 
Mas ele virou rápido à direita, para encostar o carro, a mulher pensou em fazer 
o contorno ali na frente mas depois viu que era bobagem, sumiu na República do 
Líbano. 
O Doutor Braga trancou a porta, fez um bip no alarme, deu uma olhada no carro e 
seguiu para o parque. Ele ainda ia trabalhar muito naquele dia que já estava no 
final para a maioria das pessoas, não adiantava ir correndo que era até pior, 
ele tinha aprendido depois de formado. Era melhor trabalhar mais tempo só que no 
seu ritmo do que sair afobado, era possível andar no Ibirapuera no meio do dia, 
o único médico do parque. 
Além disso ele precisava por a cuca em ordem, ele queria pensar numa mulher que 
tinha aparecido no consultório hoje. 
— Desde quando sabe que têm o vírus? 
— Desde o ano passado. 
— Sabe quando foi contraído? 
— Sei. — ela respondeu amarga. — Sei, sim. Eu acordo de manhã e me lembro de 
como foi, às vezes eu queria esquecer. Eu queria ter pego de qualquer um. 
O Doutor Braga deitou a caneta na mesa, aquela mulher ia falar e acima de tudo 
ele tinha que escutar, acima de tudo hoje ele ia escutar aquela mulher. 
— Eu tinha um trabalho, era difícil porque você sabe, a coisa não tá fácil, mas 
o meu chefe estava me apoiando e eu podia subir. E eu tinha esse namorado, era o 
meu primeiro namoro sério. Ele dizia que me amava, ele queria casar comigo, o 
filho da puta, você acredita? Ele não era eu, sabe? Ele não era tão corajoso, 
ele não agarrava as coisas, mas eu fui levando. Agora eu vejo que ele não era é 
nada. Eu falava dos meus sonhos e caía num vazio, ele não entendia nada. Eu 
achava que ele não entendia. Ele entendia tanto que destruiu tudo. Canalha. 
O Doutor olhou firme para ela, tentou classificar, revoltada. Mas ficou 
perturbado, não era só revolta, ele sentiu que tinha que escutar até o fim. 
— Destruiu. Eu era uma mulher interessante, agora nem sei que figura eu faço, eu 
nem sei. Eu tenho nojo de mim, eu me sinto suja. Eu acho que eu vou contaminar 
todo mundo, eu não consigo me vestir direito, eu tenho nojo. Você não tem nojo 
de mim? 
— Não, não teria porquê. Você tá bem de aparência, você tá mesmo bem, além disso 
você sabe que não está contaminando ninguém. Foi desse namorado que você se 
contaminou? 
— Foi. Canalha. Eu estava namorando, eu nunca tinha transado… Como é que eu… era 
meu namorado, não tinha nada de errado… 
— Não, não tinha… Você está se culpando?, não deve, não deve se culpar. 
— Acabou tudo, emprego, amigos, eu tenho vergonha, eu transei só com ele e eu 
sou uma puta, eu sou uma puta. Acabou tudo e eu vou morrer, e só uma questão de 
tempo. Aquele canalha queria casar comigo, quem ele pensava que era? Ele não 
devia ter pensado em me tocar, ele não devia ter pensado em me olhar. Agora eu 
sou uma incapaz. Eu rodo de médico em médico, eu tô sempre com um problema, 
ninguém me dá emprego e é até certo, se dessem eu não ia conseguir trabalhar. 



— Você pode se ocupar em casa, você não podia fazer alguma coisa em casa? 
— Pára de dizer o óbvio, eu tô ficando cheia! Pára. Porra, eu tava nos bancos, 
em dez anos eu ia ser diretora de alguma merda, eu não vou ficar assando bolo em 
casa. Desculpa. É que eu tenho tanto ódio. Eu tenho ódio de mim, eu perdi tudo e 
não precisava ser assim, era só eu ter esmurrado aquele cara na primeira vez em 
que ele me encostou, era tão simples, eu devia ter transado com qualquer um 
outro, só porque ele dizia eu te amo eu transei com ele. Droga. Desculpa. 
— Pô, mas esse cara te estragou a vida e do jeito que você está falando, você 
nem estava tão envolvida, como foi isso, onde é que você conheceu ele? 
— Na final… 
— No final de que? 
— Na final. Na final, droga. Final do campeonato paulista. 
— Desculpa. Não tinha entendido. 
— É que eu tenho vergonha. Vergonha. Uma vergonha que me arrasa. 
Então ela ameaçou chorar, ela por um instante achou que merecia ter pena de si 
mesma, pena como quando sua mãe tão doente perguntou você tem nojo de mim? e ela 
respondeu não, eu tenho pena, e naquela pena não havia a repulsa de que sua mãe 
tão doente ainda tinha forças para ter medo. 
Aí o Doutor Braga quis levantar para abraçá-la, e apertá-la bem forte até o 
choro passar, até a doença sarar, como ele fazia com sua filha, sua filhinha 
mimada que às vezes não tinha nada mas lhe dava uma tristeza, ela inclinava a 
cabeça e olhava para o pai e escorria uma lágrima e depois um choro. 
Mas a mulher foi embora do consultório, catou as coisas e foi embora, sem o 
Doutor Braga explicar novamente os remédios, ele teve a impressão de que ela não 
havia entendido, não ia usar os remédios, ele não tinha nada a fazer. Só tinha 
que dar sua volta no parque, se acalmar, olhar os bichos aproveitando o resto do 
sol e pensar. Pensar no que dizer se a mulher aparecesse no consultório de novo, 
ei, não gostei do jeito que você saiu daqui da última vez, fiquei chateado, me 
conta, o que foi.



 
 
Mrs. Lesser 
 
 
De repente todos se levantaram na casa de Mrs. Lesser, seu filho mais novo 
apressou a esposa que ainda tentava agradar a sogra, perguntava do tempero e 
indicava uma aspirina nova. Mas ela nunca seria mesmo da família, apesar da casa 
arrumada, dos filhos, de tudo. Então era como se o marido dissesse vamos, meu 
bem, eu acho que te amo, é o que basta. 
O outro filho de Mrs. Lesser seguia o pai numa discussão entusiasmada, até a 
sala menor, onde havia um escritório. Estavam quase brigando, mas se o filho 
suportasse uma opinião diferente, ou se o pai simplesmente decidisse, num ato de 
compreensão, que o filho estava certo, então não haveria mais brigas, nem pai, 
nem filho. 
E ela própria, Mrs. Lesser, voltou para a cozinha, ela havia feito tanto no 
domingo, toda aquela comida, e eles queriam sua opinião sobre tudo, havia ainda 
tanto o que fazer e ela se sentia esgotada. 
Então ficaram na sala só Beatriz e o bebê, assim, meio perdidos, sem nenhuma 
conversa para escutar, ela quis explicar alguma coisa que nem entendia muito 
bem, e contou que o papai estava discutindo coisas importantes com o vovô, 
coisas muito importantes, que ele também discutiria algum dia com o papai. Ela 
lhe contou que o almoço de domingo tinha acabado e que logo eles iriam para 
casa. Ela sempre contava o que sabia ao bebê, e estava frio. Então contou que o 
dia estava frio, mas tão frio, ela disse sorrindo, está doendo de frio, no meu 
país nessa época a gente anda de short e camiseta, porque lá é verão. 
E essa sua inconsciência sem importância, até proposital, de rir enquanto falava 
de um frio, era como se ela lhe desse brinquedos, sorrindo, toda animada, e ele 
pensasse coitada, ela me dá brinquedos mas ela não sabe, eu já a perdi. 
Então ela disse que hoje era tanto frio, meu amor, que até os esquilos estão 
enregelados. Aí ele teve pena dos esquilos, tão preparados, com aquele pelo 
marrom, e mesmo assim com frio, como sua mãe, tão grande e preparada, mas tão 
triste debaixo daquele sorriso, quando toda a família ia embora e só ficavam os 
dois.



 
 
A revolta 
 
 
Antes de deitar Augusta rezou, e não eram poucos os percalços da sua vida. O pai 
convalescia. O marido não estava lá muito firme no emprego e tinha a prestação 
da casa. Os filhos queriam aula de violão e inglês e ela prometeu para o 
semestre que vem, mas não tinha dinheiro, pelo menos pra escola e pra feira o 
seu salário dava. 
Ela rezou e não é que pedisse nada, pedisse pra seu pai ficar bom, por exemplo. 
E pra haver dinheiro e todos contentes na sua casa. E pro bebê que estava na sua 
barriga, quase temporão, nascer saudável e esperto — porque bonito a gente já 
sabe que os filhos vão ser, depois é uma confirmação. Ela tinha fé suficiente 
para não ficar pedindo coisas a Deus como quem diz: filé com fritas. Augusta 
rezava para que as coisas continuassem, para que o pai ficasse bom ou morresse, 
para que o filho nascesse, ela simplesmente dizia uma aflição e pedia que o 
mundo continuasse existindo. Que o mundo existisse sólido no trabalho do marido 
e no estudo dos filhos, o que ela pedia era uma solidez. Solidez de acordar todo 
dia e fazer café e derramar o leite distraída e levar as crianças na escola e 
depois ir pra sua aula, avental, giz, mãos brancas e adolescentes gritando. 
Augusta nem queria nada do colégio, só um aumento por ano e permissão pra passar 
filme na aula. Aí ela sentiu uma revolta, nem tanto pela vida dura mas pela 
humildade, todos querendo as coisas e ela nem querer podia. Querer estava 
interditado. Mas isso foi só uma nuvem na sua reza, ela logo voltou a pedir sua 
solidez, paciente, como um filho de Deus.



 
 
O feriado 
 
 
Era sexta-feira da paixão e hoje Cristo havia sofrido na cruz. Aldaísa acordou 
na manhã quente de Ubatuba, pensou ainda sonada que os filhos não iam para 
escola, já ouvia as brincadeiras no quintal, ah que pena, hoje ela ia ter que 
ficar catando os brinquedos, dando atenção, contando estórias, que pena hoje era 
feriado. Logo a Dona Antonieta chegava de São Paulo e já vinha com as ordens, xi 
esse barulho não é o carro deles? As brincadeiras, o carro da patroa, tudo tão 
abstrato, tão confuso, o sono voltou e Aldaísa adormeceu de novo. 
O marido de Aldaísa, o Pedro, já estava de banho tomado, vê se não faz muito 
barulho criançada que os patrões vêm aí, está tudo pronto, ele insistiu pra 
Aldaísa lavar as louças do banheiro, trocou umas lâmpadas, consertou as cadeiras 
de praia e a casa estava em ordem, pode vim Doutor Armando, pode vim, a casa tá 
em ordem. Assim o Doutor Armando via que ele trabalhava direito, aumentava o 
salário, as crianças tinham escola e roupa boa e quem sabe o Doutor Armando não 
o chamava pra trabalhar em São Paulo, Ubatuba não tem futuro, a filha ia acabar 
doméstica. Bom dia Doutor Armando, com foi de viagem? Bom dia Dona Antonieta, 
bom dia Dona Renata, Doutor Eduardo, ah, vem mais um carro?, que beleza. 
Hoje era sábado e Cristo morto. Uma pesquisadora diz que deram sonífero para ele 
não sentir dor na cruz, que faziam isso com os crucificados. O sol queimava a 
areia, a pele das crianças, as mães usavam cânfora para passar a dor, depois do 
banho, na hora da caipirinha. Lingüicinha frita, mandioquinha, batida de coco, 
Aldaísa já pensava que ela que ia ter que lavar o fogão, ai estão fazendo 
fritura. Dona Antonieta terminou o banho, passou os cremes anti-rugas, ela não 
acreditava muito naquelas baboseiras, preferia um bom hidratante de tartaruga 
que o farmacêutico fazia, quase de graça, mas por via das dúvidas usava os 
cremes importados, as amigas insistiam tanto… Dona Antonieta decidiu passar o 
rodo nos banheiros, todos já tinham tomado banho, o maiô da Milena, aquela 
cretina da amiga da filha, estava no chão. Que ódio, deixar o maiô no chão, ela 
não podia ver, ela catou o maiô e levou para o tanque, passou o sabão e 
esfregou, com ódio. 
Fabinho, o marido da Milena, perguntava dos negócios para o velho Armando. 
Existem épocas mais difíceis, épocas mais fáceis, viu Fabinho, não vá se iludir, 
agora está mais difícil, mas olha o que eu já construí. A indústria de papel, os 
cadernos, eu não sou o primeiro, não sou o maior, mas olha o que eu já construí. 
Eles tinham amigos, sabe, eu não, eu fiz o que eu podia. Agora o Eduardo, sabe, 
o meu genro, o Eduardo vai se meter numa produtora de vídeo. Eu sei lá. O 
capital é pouco, então eu entrei, mas não sei se isso é um negócio sólido. 
Fabinho ouvia o velho e olhava para a Mercedes na porta, e calculava quanto 
poderia custar a Mercedes, não resistiu e perguntou, ah, isso são as recompensas 
pelo trabalho duro, tantos anos, meu filho, você não imagina, mas não é isso que 
conta, não se iluda, como eu te disse. Fabinho pensava na Mercedes, na casa da 
praia, tudo cuidado, as lajotas enceradas, o carro encerado, sorriu como se 
fosse tudo dele, como se seu pai tivesse aquele monte de dinheiro, caneta Mont 
Blanc, vinhos, coisas. Tudo dele. Não se iluda meu filho, o trabalho é o que 
conta. O trabalho é a coisa mais importante para um homem. 
E os pepinos?, Eduardo perguntou, cadê os pepinos, amor você não trouxe? vou 
buscar. Eduardo levantou e cortou os pepinos, depois trouxe num pratinho com 
palitos do lado. Aí notou que na mesinha já não tinha espaço, então resolveu 
trazer a mesa de jardim, ah, não tem espaço vou trazer a mesa de jardim. Depois 
veio trazendo a mesa redonda, de madeira, veio ofegante, voltou e trouxe o 
pratinho dos pepinos, não falta nada. Nada? 



O trabalho é a coisa mais importante para um homem, o velho havia dito, mas 
Renata estremeceu e quis tapar os ouvidos da filha, pequenininha ao lado das 
cadeiras, olhando um gato olhar pra ela. O trabalho é a coisa mais importante 
para um homem, seu pai disse dono da verdade, mas Renata nem precisava se 
preocupar porque sua filhinha não ouviria nunca o vovô ou o papai falarem o 
trabalho é a coisa mais importante para um homem, aquela frase não ficaria 
ricocheteando como uma bala dentro da sua cabecinha. Esse é um dom que as mães 
têm, de tapar os ouvidos dos filhos. Por isso quando uma mãe vai morrer os 
filhos não percebem, é porque ela tapou os ouvidos deles. 
Hoje era domingo e Cristo ressuscitava, tiravam-no da cruz e faziam curativos e 
davam-lhe ungüentos e ele casou com a Madalena, que o compreendia: cada noite 
uma cruz. 
Domingo de Páscoa todos entravam nos carros, subiam para São Paulo segunda-feira 
era dia de trabalho. E a essas alturas Cristo já começava sua vida livre de 
pregações, da cruz e de deus. Sua vida dali em diante era um feriado ao lado da 
Madalena e dos filhos queridos. Trabalhava o tanto até que sentisse o fôlego 
faltar ou as mãos doerem. Aí pensava: eu já carreguei uma cruz, e voltava à casa 
para beijar os filhos e beijar a mulher. E Judas, Judas que se fodesse.



 
 
A história da menina que se perdeu 
 
 
Havia uma menina que morava num país muito rico. No bairro onde ela morava as 
casas eram grandes e tinham imensos jardins. E piscinas. Mas se não havia 
ninguém em casa, por exemplo, se seu pai tinha ido trabalhar e sua mãe tinha ido 
dar aulas, a menina não podia entrar na água porque era perigoso. Então ela 
tirou os sapatos e as meias e sentou na beiradinha da piscina e molhou os pés. 
Nem lhe passou pela cabeça desobedecer os pais e entrar na água, ela só ficou 
olhando os azulejos no fundo e pensando que bom seria se seu pai estivesse lendo 
o jornal no deck de madeira e se sua mãe estivesse escrevendo coisas na mesa do 
jardim — o que seus pais liam e escreviam era certamente mais do que as 
professoras da menina. 
A água estava proibida mas a casa não, a menina foi imaginando se houvesse um 
tesouro. Ela procurou na sala o tesouro, sem revirar nada, só com os olhos mas o 
tesouro não era na sala. Ela foi subindo as escadas e imaginando como o tesouro 
tinha ido parar lá, antes da sua família se mudar para aquela casa que agora era 
dela, e antes até da outra família vir morar lá, o tesouro era antes do antes do 
antes. O tesouro podia estar no escritório do pai da menina, onde ele mostrava 
tantos livros, tantas gavetas, o pai dela vivia mostrando tudo. Mas tudo eram 
letras e o tesouro era outra coisa. Então ela saiu do escritório, cheia de 
pistas, e seguiu o corredor. E foi dar no quarto dos pais dela, onde tinha mais 
livros mas lá o tesouro podia estar, no quarto havia espaço para livros e para 
um tesouro. Mas do quarto saiu um outro corredor, a casa tinha tantos corredores 
porque cada família que morava lá achava a casa pequena e construía mais um 
corredor e uns outros quartos. E no fundo desse outro corredor tinha uma sala, 
era uma sala de visitas e lá havia televisão, poltronas, amendoim. Mas nada do 
tesouro, o tesouro ainda era só coisa da cabeça da menina, só uma coisa que ela 
havia inventado para se distrair. E saindo da sala dava num quarto, que era para 
quando os amigos dos pais da menina dormiam lá, e tinha no quarto um closet 
enorme. E então a menina entrou no closet e abriu gavetas e balançou os cabides, 
procurando um tesouro. Mas lá era tão escuro e a menina não sabia onde estava o 
interruptor. E também aqueles espelhos grandes, de closet, a confundiram e ela 
ficou assustada. Então ela teve vontade de chorar e pensou: vou chorar. No que 
ela fez muito bem, porque choro de criança é uma coisa mágica, e num instante só 
a mãe dela entrava em casa e chamava filhinha, filhinha onde é que você está? 
Gatinhaaa! E ia chegando perto da menina, através daqueles corredores que davam 
em quartos que davam em corredores, porque adulto não se perde na própria casa, 
é muito raro. E aí ela encontrou a filhinha parando de chorar, e pensou o quanto 
era bom encontrar um filho.



 
 
Já viu, né 
 
 
“Hoje eu dava pra qualquer um”, ela escreveu no diário. “Nossa, eu dava pra 
qualquer um. Eu tô com um tesão. E não é daqueles que uma esfregadinha resolve. 
É tesão de querer homem”, ela escreveu, e ficou medindo até onde ia o desejo. 
“Até pro seu Zeca, da lanchonete, eu dava. Com aquela bocona mole de quem já 
deve ter aprontado horrores. Ele me passa a mão na bunda quando eu vou pra 
cozinha pegar os pratos. Eu viro pro lado, digo ôpa e tudo bem, não vou criar 
caso senão sou mandada embora e aí já viu. E resolve? Que nada, arrumo outro 
emprego e é a mesmíssima coisa. Então tudo bem, o que é uma mão na bunda? A 
Lisinha acha errado, ela fica brava com o seu Zeca e comigo, ela acha um horror. 
Também, a Lisinha é virgem. Virgem e japonesa”, ela escreveu, e caiu na risada, 
ser virgem e japonesa era a coisa mais engraçada do mundo. “Mas o seu Zeca não 
passa a mão na bunda dela não porque ela é certinha, mas porque ela não tem 
bunda. Por falta de bunda. E se o seu Zeca acostumar e tentar me agarrar 
qualquer dia? Xi, aí eu tô fudida que o seu Zeca é forte pra xuxu. Mas isso não 
tem nada a ver com a bunda, o seu Zeca pode agarrar a Lisinha também, é outro 
departamento. 
“Bunda ou não, eu queria era dar. Desde que eu sarei daquela merda que eu ainda 
não dei. Estou novinha em folha e nada. Só de pensar já fico toda toda. Aquela 
Lisinha deve estar que nem eu, a cara brava dela não me engana, aquela é que 
quer dar. Por isso ela fica toda furiosa. Mas no fundo eu tenho inveja dela 
porque ela se controla, ela economiza dinheiro, faz faculdade, ela é jóia. E eu 
não quero saber, eu saio dando, saio comprando o que me dá na telha.” E ela 
escrevia, escrevia, e o desejo não sumia, “o tesão não some. Só dando mesmo. Se 
bem que às vezes eu acordo no dia seguinte e estou até pior. Se o cara ainda tá 
lá eu peço de novo. 
“E tem o vizinho da Ana também, até pra aquele cara hoje eu dava. Como ele é 
estranho. Ele é todo loiro. Cabelo loiro, os pêlos do braço, a barba que ele 
deve fazer uma vez por semana. Os olhos dele são claros, mas não tudo por igual. 
A parte de fora é azul escura e a de dentro é azul claro, muito estranho. E ele 
usa uma calça de jeans, normal, só que com bota preta e jaqueta de couro preta. 
Eu olho ele. Ele me olha, mas quando ele me olha eu não sei se é de tesão ou se 
ele. Ele parece um bicho. Uma onçona. Ele me olha de um jeito que parece que vai 
me comer. Dizem que ele é metido num grupo desses que sai à noite pra bagunçar. 
Bagunça séria. Mas meu medo não é por isso, eu já tinha esse medo antes de 
saber. É pelo jeito que ele me olha, com os olhos azuis claros e escuros ao 
mesmo tempo. Eu fico toda molhada e fico com medo, ao mesmo tempo. É louco. 
“Ai se minha mãe lê esse diário, aí eu me fudi. Aí eu me fudi bonitinho. Sei lá 
se me fudi, minha mãe também não é nenhuma santa, aquele jeito dela. Meu pai tem 
mais a cabeça no lugar. Também, é ele quem traz a grana. Ele sabe que se não 
trouxer, ninguém come aqui, porque minha mãe não sabe fazer porra nenhuma. e o 
que o seu Zeca me paga é uma merda. O Decão bem que falou, te cuida, esse cara 
quer te comer. Por isso ele me paga tão pouco. É a vida. Como é que será na casa 
na Lisinha? Aposto que os pais dela dão um duro desgraçado, vai ver têm quitanda 
e não fecham nem no domingo. Mas a gente nunca sabe. Vai ver o pai dela é uma 
esponja e ela tem que estudar porque se for contar com o pai, já viu né. 
“Ai, e aquele loiraço que não me sai da cabeça, já pensou querido diário ele me 
mordendo o pescoço com aqueles dentões, ele tem uma boca engraçada, bem fina mas 
grandona, quando ele fala. Ele nem é de falar muito. Querido diário, essa é boa. 
Eu até imagino ele vindo pra cima de mim, tirando as botonas e vindo pra cima de 
mim. Será que eu ia sentir aquele medo que me dá quando ele me olha? Será que ia 



ter que pedir pra ele ir mais devagar, ou pra ele não me olhar daquele jeito? Às 
vezes me dá medo das coisas que eu faço.”



 
 
O avô 
 
 
Então lhe deu uma profunda vergonha, uma vergonha que era maior que ela e que a 
afundava, sem direito de chorar. Chorar seria uma bênção. Aí pensou no seu avô, 
oficial nazista fugido e arrependido, que teve ganas de se entregar, na velhice. 
Mas sua mãe o impediu e ele, cansado, reconheceu: se nem chorar eu posso, ele 
falou em Alemão, por que me entregar? 
Se nem chorar eu posso, ela se afligia com as palavras do avô, se os erros eram 
tão terríveis que nem chorar eles podiam, agora era hora de quê? O sentimento 
mais nobre era a profunda vergonha. A vergonha parecia caminhar pelo seu corpo, 
e ela sentiu até uma coceira. As mãos coçavam, as coxas, o couro cabeludo e a 
púbis coçava horrivelmente. A vergonha era uma coceira e ela era uma coceira 
horrível. Ela e seu avô eram criminosos. Agora era hora de se coçar. 
Seu avô estava morto. Será que ele estava tranqüilo ou será que rostos o 
atormentavam? A morte era um perdão ou o congelamento do ponto terrível onde a 
coisa toda acaba, o congelamento de onde nada mais pode ser feito? Ah, que 
inveja do seu avô, morto e indolor. A morte era uma bondade. Seu avô fugiu e 
veio para o Brasil encontrar a mulher, grávida do seu tio. Depois sua avó teve 
mais uma menina, sua mãe, e eles eram como que uma família. Seu avô trabalhava e 
construía uma lar, ela sorriu sarcástica, agora ela julgava o avô e a morte não 
era uma bondade, a morte era a prova final de tudo o que foi feito, ainda podiam 
vir todos os rostos julgá-lo num túmulo. A sua família era passível de 
julgamento. Sumário. Ela podia ser executada a qualquer instante, sem direito de 
chorar. Chorar era a única coisa que a interessava e chorar estava interditado. 
Mesmo chorar a morte do filho, de meningite, estava interditado. Principalmente 
a morte do filho, de falta de socorro. Descuido. Desatenção. O passado era o 
rosto do filho reclamando de dor de cabeça e ela achando que era a mudança de 
tempo. Assassinato. O passado era ir ao hospital um dia depois. O passado era 
uma impossibilidade. O passado era uma infecção fatal. O passado era seu avô 
criminoso. O passado estava vedado. O passado era um crime contra a humanidade. 
O passado era uma criança sufocada. O passado era não poder chorar e ter tanta 
vergonha.



 
 
A Santa Ceia 
 
 
O Pão de Açúcar tem um depósito na Rodovia Raposo Tavares onde se armazenam 
frutas e verduras. De lá chegam os mamões e melancias “do fornecedor”, nos 
explicou um funcionário, o mundo começa no fornecedor e acaba no caminhão de 
entregas, que esvazia o depósito a cada dia. E não só isso, no depósito se 
embalam vagens, tomates, cebola, tudo o que vem prontinho na loja foi embalado 
por pessoas de pé. Mas mulher grávida não pode trabalhar de pé, diz a lei. A lei 
tem que dizer tudo senão as pessoas se devoram na rua, de pé. É preciso que se 
diga: sentem! Devorem-se sentados, com calma, há a vida toda para. E deram para 
as mulheres que têm algo no útero uma mesa no meio do galpão, comprida, de 
madeira clara, com uns banquinhos em volta. E alhos. Alhos para que se separem 
os dentes, para que se desfaçam os bulbos e sobrem na mesa de madeira clara 
cascas de alho, sem peso mas fazendo volume e cobrindo os seios das mulheres com 
útero. E eu fiquei vendo de longe a mesa, os dentes separados, as cascas de alho 
na mesa de madeira clara reservada às mulheres grávidas, sem poder perguntar 
nada porque elas não falavam nem se olhavam, elas sentavam quietas e vazias, 
apesar de tanto preenchimento no corpo. Os bebês involuntários não sabiam nada 
do alho, como eles podiam saber do funcionamento do Pão de Açúcar, desse lixo de 
empresa, se nem eu que sou economista, diploma e tudo, entendia qualquer coisa? 
Eles não sabiam de nada, ali em volta da mesa, irmãos de alho, mas já nasciam 
com dó da mãe. Eu sem poder perguntar nada porque na verdade eu não era elas, 
virgem e educada e fazendo “treinamento”, eu mal me era. Eu tinha direito a 
perguntas cretinas mas só queria saber do essencial, então na frente dos outros 
não perguntava nada. Só perguntava quando não tinha ninguém me olhando, mas 
empresa você sabe como é, acabam sabendo e acharam que eu era comunista e me 
mandaram embora. (É fácil achar que eu sou comunista. Os tolos acham que eu sou 
comunista e não os desminto, confirmo um preconceito citando autores proibidos. 
E o que é proibido mesmo eu guardo pra mim, com humildade ou arrogância escondo 
que sou uma filha de Deus. A minha arrogância é minha fé soterrada.) Então vou 
pôr no currículo: fui mandada embora do Pão de Açúcar. Nem tinha direito a aviso 
prévio e fiquei com aquelas mulheres na cabeça, aquela Santa Ceia ao contrário, 
invisível, sem milagre nem redenção. Nem traição. Ninguém rompeu contrato, a 
tragédia era ir obedecendo e o tempo passando e o alho sendo descascado e os 
bebês crescendo debaixo da mesa.



 
 
Vítimas do amor ruim 
 
 
Era 1966. Eles tinham chegado de Teresópolis, do ar fresco, e estavam em casa, 
num desses apartamentos enormes do Flamengo, uma sala ampla e cheia de móveis e 
depois os cômodos escuros se acotovelando nos fundos. 
“Está abafado,” Dona Mina disse, “Isaac, abre as janelas. Vou fazer salada de 
pepinos e servir o resto da torta de frango que estava gostosa. Isaac, você quer 
que esquente a torta de frango?!” Dona Mina pôs a mesa na copa, fez uma enorme 
salada, suco de melancia, serviu a torta fria mesmo, já que o Doutor Isaac não 
respondeu. Chamou os filhos e começou a servir. 
Primeiro o Alexandre Wolf. “Alexis, mais pepino ou mais azeitona?” Alex olhava o 
prato branco na mesa, a mãe enchendo-o de coisas verdes, o mesmo prato de 
sempre. Em Teresópolis eram outros pratos, outros horários, era como se não 
fosse sua casa. Em Teresópolis tinha a Marina, empregada do Rogério e da Ana, 
contando histórias e assando pinhão. Em Teresópolis a noite era fresca. Em 
Teresópolis não era o Rio. O prato branco na mesa, com relevo em forma de 
florzinha, irritante, “Alexis, nem começou a comer? Seus irmãos eu servi depois 
e já estão comendo! Alexis, o que foi? Alexis, o que você está fazendo?” 
Alex cerrou os dentes, os olhos, os punhos, todo ele estava cerrado. Aí catou o 
prato e arremessou-o no chão, tremia. “Alexis, Alexis,” os cacos e os pepinos no 
chão, as florzinhas em relevo, “Alexis…” 
Aí o Alex engasgou, ele tinha essa mania de engasgar, mesmo de cabelos 
encaracolados, rosto redondo, bonito, olhos claros, engasgar não combinava com 
ele mas pode acontecer de a gente não se combinar mesmo. “Engasgou, filho? 
Engasgou? Ah…” 
Mas o Alex não se acalmava, às vezes um engasgo não basta, ele ainda estava todo 
retesado e com os olhos vermelhos de tanto apertá-los, de raiva. O que era uma 
pena, um menino tão bonito. Aí olhou para o pai, ainda com aqueles olhos de 
raiva, mas era um apelo, ele queria gritar me ajuda a quebrar prato. Me ajuda a 
não quebrar prato nenhum, o prato quebrado era um grito de apelo e medo. 
“Isaac, o que foi, por que o menino está te olhando assim? Isaac, meu deus, você 
fez alguma coisa?” O homem estava paralisado, o filho o olhando daquele jeito e 
a mulher lhe perguntando coisas, “Isaac, o menino anda nervoso porque você lhe 
cobra tanto, eu não sei…”, e naquele “eu não sei” estavam as piores acusações. 
“É mesmo,” o Doutor Isaac pensou, “eu tenho lhe cobrado tanto, eu exijo tanto do 
menino, nem sei se ele gosta de tocar violino”, olhou para o menino e quis 
perguntar: “você gosta de violino?” 
Mas violino era o que o Alex mais gostava, foi para o exterior aprender, saiu do 
Rio com a mesma raiva e desprezo com que quebrou o prato de florzinha. Um dia 
voltou, passou seis meses no Rio e sua mãe lhe comprou uma antigüidade para pôr 
no quarto: uma cadeira. Que ele arremessou no chão e esfacelou.



 
 
A loba parida 
 
 
Era uma vez uma loba que morava na floresta. As lobas são como as cachorras, só 
que mais magras e selvagens. E a floresta não é lá muito diferente da cidade. 
Havia também um lobo, e eles estavam sempre juntos. Eles andavam pelas árvores 
juntos, eles caçavam juntos, — quando havia perigo, por exemplo, quando caía uma 
tempestade — eles se escondiam juntos, tudo o que há para se fazer na floresta 
eles faziam juntos. Só às vezes que um se enchia do outro e então eles se 
separavam por alguns dias. 
Às vezes não havia caça, os veadinhos e coelhinhos sumiam ou conseguiam fugir 
dos dois lobos, e então eles passavam fome. E ficavam deitados, um de frente 
para o outro, sonolentos, se olhando com fome. E só tinham um ao outro para 
lamber, nenhuma carne. Mas depois a coisa melhorava e os dois lobos se animavam 
para caçar e comiam satisfeitos. Nessa época de boas caças, eles ficavam muito 
alegres e tinham mil brincadeiras, de se molhar na beira do rio, de se cheirar 
em todos os cantos, de morder de leve o pescoço um do outro. Numa dessa 
brincadeiras, a loba engravidou. No começo ela não percebeu, só lhe deu uma 
felicidade sem saber porquê. E continuou caçando. Depois é que a barriga da loba 
foi crescendo, para caber os lobinhos que estavam lá, e no final ela estava tão 
cansada e grande. E arfava. Foi aí que o lobo começou a caçar sozinho. 
Um dia a loba sumiu enquanto o lobo estava caçando, e ele ficou a procurando com 
a carne na boca, pela floresta. Aí ela uivou de longe e ele a encontrou, já com 
os filhotinhos. É que as lobas gostam de parir sozinhas. Mal ela lambeu os 
filhotinhos, para limpá-los do sangue, eles já queriam mamar. E a loba deitou de 
lado e deixou que eles mamassem. Entre os lobinhos havia lobinhos e lobinhas, e 
todos mamavam bem. A loba estava cansada de parir e queria dormir, mas sempre 
havia um lobinho faminto. Então ela foi ficando cansada e mal conseguia se 
levantar. E foram passando os dias. 
O lobo saía para caçar e como ele tinha que caçar sozinho, era muito mais 
difícil que antes. Além disso, a loba estava amamentando e por isso precisava 
comer bem mais. E o lobo também foi ficando cansado e magro, e com o pêlo 
quebradiço. Ele chegava arfando e se a caça era pouca ele dava a maior parte 
para a loba. Quando a loba queria dormir, o lobo afastava os lobinhos dela e se 
algum deles insistisse levava uma patada. Mesmo assim a loba continuava cansada, 
amamentar era difícil. E o lobo foi ficando nervoso, ele andava em círculos e 
parava e olhava para a loba, preocupado. Porque a loba caçava com ele, brincava 
com ele, passava fome com ele. A loba era a sua companheira de floresta. Que 
graça teria a floresta sem a loba?, ele pensou. E aqueles lobinhos ao lado?, ele 
pensou e lhe deu uma angústia de lobo. Foi aí que ele parou e deu uma lambida 
demorada na loba, desde o pescoço até os olhos, como se ele pedisse para a loba 
ficar boa e forte novamente. E essa lambida deu uma força extra para a loba, que 
lutava para se pôr de pé. E realmente a loba foi melhorando e foi ficando mais 
disposta, e os lobinhos foram crescendo fortes com o leite gostoso de loba. Não 
é sempre que as lobas melhoram, mas nesse caso a loba era forte, o lobo trouxe 
bastante comida e então ela resistiu. E tudo acabou bem.



 
 
Tartaruguinhas 
 
 
Era uma vez uma tartaruguinha. Ou melhor, duas. Ou melhor, várias. Na verdade, 
eram quarenta e duas tartaruguinhas que a bióloga ia soltar no mar. É assim: as 
tartarugas se reproduzem pondo ovos na areia e quando os ovos abrem os filhotes 
vão andando até o mar, onde crescem, vivem e ou são comidas ou morrem de 
velhice. Porque as tartaruguinhas são uma espécie de leite em pó para os peixes 
e outros bichos do mar. 
E todo dia a bióloga solta as tartaruguinhas na areia, para elas andarem até o 
mar. Mas antes as pessoas da praia se aglomeram em torno do viveiro de 
tartarugas, querendo ver tudo. E aí se pode ver esse outro espetáculo, pessoas 
na praia andando todas na mesma direção, ansiosas por tartarugas nascendo. 
Aí a bióloga deu as tartaruguinhas na mão das crianças, para elas porem as 
tartaruguinhas na areia. E lá estavam, as coisinhas andando na areia, 42 
tartaruguinhas. Tinha uma que insistia em voltar para trás, como se tivesse 
esquecido alguma coisa. E alguém vinha e virava ela em direção ao mar, sem 
perdão. Sem pensar que talvez essa tartaruguinha ainda queria ficar na areia 
antes de entrar no mar, o mar era pra sempre. Mas os homens são assim, sempre 
pra frente. Pra frente, Brasil!, dizia aquela música de futebol. 
E outra ainda era toda torta, se enfiava nuns buracos, aí alguém tirava, aí a 
onda pegava ela e a virava de ponta-cabeça, um horror! Ouvi uma mulher 
condenando, xi, essa aí não sobrevive. Só por causa de uma dificuldade no 
começo, a mulher achava que a tartaruguinha fracassava para a vida. Aí por 
vingança eu pensei: essa aí vai é se dar bem, porque já sabe desde o começo como 
são as coisas. E não vai virar sopa de peixe. Talvez seja até uma líder do seu 
tempo de tartaruga. 
Eu escrevi isso na areia, com os óculos embaçados de maresia, olhando o mar e 
meus amigos.



 
 
Olha o rio! 
 
 
Era uma vez dois meninos que foram visitar a avó, em Rezende. Eles eram primos. 
E inventaram uma brincadeira. Foi o André que deu a idéia: 
— A gente tem que falar “olha alguma coisa que dê pra ver, da janela.” Por 
exemplo, olha a vaca. Não vale repetir. Quem repetir, perde um ponto. Também não 
vale demorar. 
O Nilson topou, e começaram. O começo era fácil, as coisas estavam tão à vista. 
— Olha a árvore. 
— Olha a nuvem. 
— Olha a cerca. 
— Olha a casa. 
— Olha a janela da casa. 
E aí começava a faltar coisas para olhar e um deles apelava: 
— Olha a estrada. 
— Olha o acostamento. 
E aí passava um caminhão e era uma festa de olha, bem rápido: 
— Olha o caminhão. 
— Olha o santinho. 
— Olha o motorista. 
— Olha a cara do motorista. 
E eles riam, porque é mesmo muito engraçado ficar olhando tudo o que passa na 
janela de um ônibus. 
E a vista mudava. 
— Olha o cupim. — disse o André. 
— Ah, como você pode ver cupim, daqui? 
— Eh, num reclama e olha, que é a sua vez. Eu vi o cupinzeiro, é isso o que eu 
quis dizer. 
Mas na vez do Nilson não tinha nada pra olhar, só um barranco. 
— Olha o barranco. 
Aí apareceu uma construção, uma coisa que não se sabia pra que serve, toda 
estranha, e eles disseram, ao mesmo tempo: 
— Olha que coisa escrota! — E caíram na risada. Eles eram meninos educados mas 
às vezes só um palavrão para a gente dizer o que sente e dar risada. Mesmo minha 
mãe, que era tão inteligente e que eu gostava tanto, falava palavrão adoidado, 
tinha uma boca suja… 
E depois não tinha nada, só pasto, e era a vez do Nilson: 
— Olha a solidão. 
— Puxa, — o André pensou — não sabia que podia falar assim. 
E emendou: 
— Olha a paisagem. 
Depois não havia mais nada para se olhar, nem paisagem, e então eles esperavam o 
ônibus andar mais para aparecer alguma coisa. Senão iam acabar repetindo. 
E num desses vazios de olha, quando eles já tinham falado tudo o que se tem para 
falar, a estrada encostou num rio. Era a vez do André. Mas ele não falou nada, 
apesar de tanta coisa para falar. A água marrom, larga, escoando pelo rio, 
pedras, onda, vaca bebendo água. Eles viram até uma ponte. Falar ponte não valia 
porque eles tinham falado antes, mas nesse caso era só falar ponte de rio, para 
diferenciar. A ponte era feia, de concreto, abandonada, mas era como a avó deles 
dizia: o sapo é tão feio que é bonito. E eles não falaram nada. Tanta coisa e o 
André quieto. O André e o Nilson, de tanta atenção às coisas os meninos não 
falaram nada, ficaram abraçados de rio. 



Foi aí que eles dormiram e acordaram na rodoviária, buscados pela avó.



 
 
Cadela de Guarda 
 
 
Era uma vez uma cadela treinada. Ela morava numa casa gigantesca, com piscina, 
jardim, garagem e quadra de tênis. E ficava o dia todo na frente da casa, porque 
tinha que guardá-la dos ladrões. Aliás, a cadela tinha sido comprada só para 
isso, e tinha sido treinada só para isso, para matar um invasor. Ela era uma 
doberman de pêlo marrom e olhos castanhos. O outro cachorro da casa, um cocker 
spaniel preto, era o cachorro de brincar com as crianças, podia entrar na casa, 
morder chinelos, a nossa cadela ficava olhando aquilo tudo com vontade de 
brincar, mas tinham medo dela. 
E quando passava alguém na rua e olhava para ela, ela gania e latia de um jeito 
triste, as pessoas ficavam na dúvida, ela queria brincar ou morder? Mesmo ela 
ficava na dúvida, sua vida de cadela de guarda era tão confusa que ela acabava 
não sabendo direito. 
Foi aí que puseram a cadela para transar e ela engravidou. E quando nasceram os 
filhotinhos, uns marrons e outros pretos, uns cães e outros cadelas, deu um 
certo trabalho mas pelo menos: o pessoal da casa a tratou melhor e ela pensou 
agora vou brincar com meus filhotes. 
Mas o pessoal não sabia que ela gostava tanto dos filhotes e foi vendendo, um a 
um, antes mesmo deles desmamarem. Aí foi muito duro e a cadela pensou: em fugir. 
Na próxima vez que fossem passear ela fugia, mesmo ainda abalada, com as tetas 
ainda grandes, ah, ela fugia. 
E na hora de passear lhe deu um medo, lhe deu até um pavor, sair daquela casona 
e ir para onde? uma cadela de raça na rua… iam acabar lhe caçando e ela indo 
parar sabe-se lá onde. 
A cadela se reconfortava pensando nos seus filhotes, que podiam estar brincando, 
alguém brincava por ela. Mas no fundo ela sabia que naquela raça doberman só 
havia cães e cadelas de guarda, ninguém brincava.



 
 
A pizza 
 
 
Na casa da Raquel 
Ela abriu o pacote de miojo e jogou na água fervendo, tentou dar uma mexida mas 
ainda estava duro, aí se perguntou porque não tinha ido comer uma pizza? Sair um 
pouco, não é porque ninguém havia ligado que não podia sair, droga. Agora o 
miojo já estava cozinhando, ela se cozinhava em casa, amolecia. Podia mesmo ter 
saído, fingir que esperava alguém, depois pedir uma pizza, daquelas bem fortes, 
quatro queijos, aliche, quem sabe conhecesse alguém. Ah, mas chegando lá ela ia 
se sentir tão mal, sozinha é tão estranho, talvez um bar, mas no bar seria claro 
que ela procurava companhia, aí não. Sair assim procurando homens não. Era 
melhor curtir o macarrãozinho, nem era tanta fome, o que ela havia almoçado! Se 
estivesse com fome faria filé de frango assado e macarrão alho e óleo, não era o 
caso. E ficando em casa podia ver o filme na TV, baseado em um caso real. 
“Baseado em caso real” dava todo um sabor, isso aconteceu! Era como estar o 
molho já quase pronto e ainda lembrar do tempero indiano. 
 
Na casa do Marcelo 
Ele pensou: até que a geladeira não está desfalcada, sua irmã tinha ido no 
supermercado antes de ontem, mas é que ficar em casa enquanto lá fora o mundo se 
divertia, não isso ele não podia fazer. Tinha alugado uns vídeos bons para o fim 
de semana, Ironweed, Da vida das marionetes e um terceiro que ele não lembrava. 
Mas vídeo sábado à noite? Ia sair nem que fosse para olhar os casais, ver que 
pizza pediam, como decidiam. Pegou a carteira emburrado, se chegasse cedo ainda 
via um vídeo. Qual era o terceiro mesmo? Se fosse mais leve, via o terceiro, 
porque os outros eram porrada, a Rosa tinha dito. Não, o que a Rosa entendia de 
cinema, não era bolinho. E de cama também. A mulher era um estouro. E escrevia 
uns contos… Ele não conhecia muito literatura mas ficava maravilhado, Rosa, em 
algumas linhas você já descreve o clima, as sensações, ele dizia e ela fingia 
surpresa, você achou? Que bom, fico tão contente, aí ela inclinava a cabeça pra 
frente e como que mostrava os lábios grossos, ele não se agüentava de desejo. 
Bateu a porta. 
 
Na pizzaria 
Marcelo encontrou uns amigos do banco, sentou com eles e com uma garota 
bonitinha, amiga deles, que lhe dava bola, pedia para acender o cigarro, não 
fumo, vou pedir ao garçon. 
— Você também trabalha no banco? 
— Não, eu tô estudando Filosofia na PUC. Sou aluna do professor Olavo Ferreira, 
o curso dele é genial, você precisa ler as coisas que ele escreve. Eu gosto do 
curso da PUC, tem um lance de racionalidade, que é a coisa da filosofia mesmo, 
mas é uma escola católica né? então tem um lance do místico, é uma combinação 
muito louca e muito legal — ela disse balançando a cabeça, como se dissesse sim. 
— Existe esse curso? 
— O que? 
— Existe esse curso de filosofia na PUC? 
— Bom… Existe. 
— Ah. 
Ele acabou dando uma carona para ela, meio distraído, os vídeos, a Rosa, os 
amigos do banco, a pizza e a cerveja, ela o convidou para subir um pouco e 
transaram. 
 



Na casa do Marcelo 
Marcelo chegou em casa depois da meia-noite, cansado e vazio como se chegasse do 
banco. Despencou no sofá, olhou para o teto e se perguntou da Rosa. Seis meses 
que não a via… Será que ela já estava separada daquele paspalho, o Henrique? Vou 
ligar. 
 
Na casa da Raquel 
Tocou o telefone. Raquel levou um susto porque já era meio tarde, ela já tinha 
comido inclusive, mas se fosse alguém podiam tomar um café em algum lugar, por 
que não? O Diogo, por exemplo, podia ser o Diogo. Ele tinha sido tão estúpido na 
última noite em que saíram, mas ainda assim lhe dava uma saudade, uma vontade de 
perguntar ingênua por que você agiu assim? E de beijá-lo, afinal eles tinham 
alguma coisa em comum, apesar do que sua cunhada lhe tinha dito, não tenha 
qualquer contato com esse homem, uma agressão mais séria começa assim. 
 
No telefone 
— Rosa? 
— Quê? 
— É da casa da Rosa? 
— Não… 
— Não é 212-8386? 
— Não, aqui é… Bom, acho que você discou errado. 
— Ah, desculpa. Desculpa. 
— Não foi nada. 
— Clic. 
— Clic.



 
 
Os abutres 
 
 
Eles tinham acabado de brincar e ligaram a televisão quando: a mãe deles chegou. 
Chegou de um dia inteiro e viu a casa: a cozinha com louça suja, o lombo 
congelado que ia demorar para esquentar, luzes apagadas. Já foi acendendo tudo, 
luz, fogão, aquecedor, máquina de lavar, entrou na sala e viu: os meninos. 
Entrou de sola, olha a bagunça, olha tudo jogado, abutres, ela gritava, seus 
abutres, vocês vão acabar comigo. 
Olha isso, ela dizia catando um pedaço do jogo, olha, ela foi guardando de 
qualquer jeito, amarga. Era como se os meninos de dentro dela fossem assaltantes 
covardes, seus filhos queridos eram sujeitinhos aproveitadores, deixando 
brinquedos jogados, abutres, abutres. 
Eles se olhavam cúmplices de nada — de não terem feito nada além de brinquedos 
fora do lugar na hora do programa favorito. Era uma pena a mãe chamar de abutres 
quem gostava tanto dela e fazia “cama da mãe” domingo de manhã, acordá-la já 
tarde depois de brincarem silenciosos, cobri-la de beijos e travesseiros e de 
si. Era uma pena a mãe chamar de abutres quem ela gostava tanto, paixões da 
minha vida, vocês são minhas paixões, vocês são meus abutres, minhas paixões 
querem me ver morta. Sua mãe era a virgem santa crucificando os filhos, e eles 
dizendo ela não sabe o que faz. Perdoai-a, ela não tem a menor noção do que faz.



 
 
Levando a avó 
 
 
A velha tinha almoçado, costurado algumas peças e já queria voltar para casa, 
para seu sossego. Marlene, já vamos? Marlene, que horas já serão? Não, não peça 
à Vivi, não é preciso, eu? Eu não peço nada, quando peço me dão patadas. Se 
quiser peça você. Ah, está bem, eu espero e em quinze minutos nós vamos. Mas ela 
não podia esperar e voltava ao quarto, Marlene, filha, agora já descansou? Ah, 
cinco minutos. Marlene? Marlene? 
— Vivi-ii! Leva a vó! Vivi! 
— Agora? Já vou! 
E a velha irritada, não há mais o que fazer, por ela já teria ido embora, se 
pudesse ir de ônibus, deus me livre depender dos outros. 
— Está vendo, Marlene? Não te obedece, não há o menor respeito! Marlene, você 
dorme? — a velha falava marcando as palavras, pronunciando tudo corretamente, 
“você dorme”, dizendo eu estou certa.  
— Porra, já vou, deixa eu estudar. — gritou a Vivi lá de cima. 
— Olhe só, a valentona, “já vou”. 
— Vivi-ii! Leva a vó! Ela tá querendo ir. 
Mas a filha não se mexia, queria curtir o domingo à tarde, passando lento, sem 
pressa. Tudo devagar, o contraponto da semana em São Paulo. E a velha dizendo 
nunca me ouvem, não se interessam, não querem saber, está bem. Como no 
inventário do José, não me escutaram e olha onde se foi parar. O apartamento da 
rua Sergipe foi para este, mas aquele acha errado, depois toca a devolver, e 
assim se vive. Assim se vive?! 
A velha tinha tocado na ferida da filha, o apartamento era dela ou não? Era dela 
por vontade do pai, era meu porque meu pai me deu! Meu pai me deu!, Marlene 
gritou. Meu pai gostava de mim. O pai morto era quem mais gostava de Marlene na 
vida. 
— Ah, eu não gosto de você? Eu não passo noites em claro, me preocupando, você 
trabalha tanto, não se cuida, não se dá o respeito, olhe a casa como está, olhe 
os seus filhos. Quem você pensa que gosta de você? A Vivi? Aquela só pensa nos 
livros, a metida a sabichona. A Vivi nem ouvir te ouve. 
Ouve. Ouve sim. E não fala assim da minha filha que eu não te dou o direito e 
você está na minha casa. Minha. Vivi! Vem levar sua vó, pelo amor de deus. Por 
mim, que eu não agüento, eu morro, ela disse deitada na cama, obesa e cardíaca, 
Secretária de Estado, sonolenta de álcool e de domingo à tarde. 
— Hunf, morre! — a velha disse irônica. 
Viviane, leva a sua vó. Querem me matar, não é possível, leva a sua vó. 
Leva a sua vó já, ela subiu até o quarto de estudos gritando. Leva com o carro 
que eu te dei, me ajuda a carregar esse fardo que assim você me ajuda a me 
carregar, gorda, largada do seu pai. Largada não. Largados, porque ele nunca vem 
ver vocês. Ma’ nunca. 
— Todo domingo, mãe. 
Todo domingo, todo domingo… E naquele Natal que ele foi viajar com a puta, hein? 
E naquele Natal, ele estava aqui? E à medida que Marlene falava, cortava. O 
vinho ardia na boca machucada e então cortava. Porque eu trabalho feito um 
camelo para te dar esse carro e dinheiro para dividir o motel. É nisso que deu o 
meu feminismo, ela disse importante, a minha militância, você dividir o motel! 
Leva a tua vó, que você tem a vida pela frente, só 20 anos, bonita, e eu te 
detesto, largada e sozinha. Leva a tua vó, ela disse implorando e tremendo, que 
você é boa filha. 



Aí a velha foi satisfeita, feliz com a carona na hora, dizendo está quente. E a 
Viviane concordando, está abafado.



 
 
Filha de bicho 
 
 
Vou dizer uma coisa que eu nem tenho muita certeza. É que minha mãe era meio 
bicho, meio gente. Ela tinha cara de bicho.  
Por exemplo, ela tinha dentes grandões, tanto que quando ela ia no dentista ele 
dizia: puxa, que dentes você tem! O dentista não chamava nunca minha mãe de 
senhora, porque ele gostava muito dela (e também porque no fundo ele sabia que 
ela era meio bicho, já pensou chamar macaco e gaivota de senhor e senhora? não 
tem nada a ver).  
Ela tinha os ossos da face meio saltados, parecia uma hiena magra, pronta para 
comer o que viesse pela frente. E de fato minha mãe comia o dobro do que as mães 
dos meus amiguinhos, e não engordava. Coisa de bicho. Gente vive fazendo regime, 
tomando remédio para emagrecer, já viu coelho moderando o apetite?  
Eu posso estar dando a impressão de que minha mãe era uma fera. Às vezes ela até 
era, minha mãe detestava esperar elevador e quando ela estava com pressa, 
chutava a porta do elevador. Coisa de fera que fica muito tempo presa, quer 
bater em tudo o que aparece. 
Mas ela era muito doce e gostava dos filhos dela, que ela chamava de filhotes. 
Cadê meus filhotes?, ela dizia quando chegava em casa. E o que ela fazia com os 
filhotes? Adorava lamber a cara da gente. É coisa de bicho ou não? E também de 
tirar cera do ouvido e de catar piolho, como se a gente fosse uns macaquinhos e 
ela a macaca.  
Mas ela usava óculos. Isso não combina com bicho, se bem que eu tenho pena dos 
bichos míopes que não usam óculos, porque se a gente é míope vê tudo embaçado. E 
tinha um olhar, debaixo dos óculos, de quem está pensando mil coisas 
inteligentes. Eu gosto muito dos bichos, apesar de ter nojo de alguns deles. Mas 
vamos ser francos: os bichos sabem muitas verdades — as coisas da vida. Agora, 
as coisas inteligentes os bichos não pensam. E minha mãe pensava. Ela fazia 
contas… Ela fazia caber a bagagem no porta-mala na hora de viajar… ia arrumando 
o carro e pensando em números e em sinais matemáticos. Minha mãe era matemática 
na vida.  
Os adultos gostam muito de uma palavra: complexa. Como eu sou adulta, também 
gosto muito dessa palavra. Vivo dizendo: é uma questão complexa. Complexa é uma 
coisa difícil, que pode ser vista de várias maneiras.  
Por isso eu gostava da minha mãe, porque ela era uma pessoa complexa. Meio 
bicho, meio gente, meio brava, meio doce, minha mãe não era nunca uma coisa só. 
É bom uma pessoa assim porque não cansa nunca, está sempre mudando. Agora eu 
sinto a falta dela e falo sobre ela, porque um dia ela morreu. 
Eu já era bem crescida, aproveitei bastante o jeito dela. Mas como eu sou filha 
dela, também sou meio bicho. E para bicho não tem essa coisa de crescido: no 
mundo do bicho tudo é agora. Eu fico pensando que ela era mesmo bicho, porque 
essa coisa de viver dentro de um corpo que morre é bem típico de bicho: de gato 
que é atropelado, de cadela que morre dando a luz. É bom ser filha de bicho: dá 
orgulho. Mas é bom ir falando da mãe da gente, como se fosse gente.



 
 
Hair wax 
 
 
– Terezinha, não está nada pronto? 
A Terezinha não respondia, porque não havia o que responder. Só havia ir 
arrumando as coisas, no seu ritmo próprio, sem se apressar, sem se demorar. Ir 
pondo tudo no isopor, no saco plástico, toalha, pano de prato, torta de palmito. 
– Dá aqui que eu faço! 
Ela ia cerrando os dentes e apressando tudo, apressar o dia de viagem era seu 
jeito de merecer uma viagem. Era o seu jeito de dizer que os outros não mereciam 
nada, mereciam servi-la num dia de viagem, agradecidos. 
– Dá, dá aqui que eu faço! Já arrumou tudo, Lô? Looô? A Lô não levantou? Não 
levantou? chama a Lô já. Manda ela desinfetar da cama. E já pode ir carregando o 
carro. Henrique já está carregando o carro? Não, não é possível, tudo pronto e 
esse homem fazendo a barba. 
O Henrique com o radinho de pilha no banheiro, ouvindo as notícias de sábado. 
Porque era sábado e férias. E o primeiro dia de férias era sempre uma tortura, 
ninguém ensina como se comportar e é preciso um tempo até aprender, sair de São 
Paulo era difícil como o cão. Tomando banho. E se lavando na água fria, que era 
hora de acordar. E ir tossindo o cigarro da semana, tudo tinha que estar limpo e 
limão de manhã, por mais que a semana fosse suja e São Paulo. O sabão era de 
limão. E era preciso fazer a barba de manhã, na praia ninguém repara mas sair de 
casa sem a barba feita era ser prisioneiro de ontem. O sabão de barba dava um ar 
de palhaço mas era absolutamente necessário, o Henrique procurava se concentrar 
na espuma como um pintor impressionista, cada ponto um detalhe imprescindível. E 
não ouvir os berros da Rosa, isopor, carro, Ubatuba, minha barba. Só faltava a 
loção de barba, amadeirada. E o gumex no cabelo, aquela louca ainda vai derrubar 
essa porta, vou me apressando. E vou tossindo. E vou me aprontando, e vou indo. 
Henrique, eu não vou mais, vão vocês. Pronto, já vai. 
 
Mas ela não. Ela só ria, deitada na cama do hotel, olhava para ele através do 
espelho, e ele passava cera de cabelo, uma cera que só havia na Alemanha e que 
ele não encontrava na América. E já começava a ficar preocupado, como é que ia 
fazer? E isso depois de um banho de uma hora, o que você faz no banho, liga a 
água, e desliga, e torna a ligar, ah, é a melhor parte do dia, só eu e a água 
correndo, é um ritual. O sabão líquido alemão, for men, que ela teve que usar um 
dia porque no hotel não havia sabonete. E ficou cheirando a homem um dia 
inteiro, sem entender nada. Tentando saber o que era ser um homem e tomar um 
banho, mas mais perdida que antes. E era divertido vê-lo ali secando o cabelo, e 
ajeitando com os dedos, todo devagar, não trouxe nada para a América além do 
secador e de umas jaquetas. 
Ela só ria desesperadamente, rir na cama enquanto via ele passando hair wax e 
depois secando o cabelo, rir desesperadamente era seu jeito de dizer o quê? Ela 
dizia o quê?, dando risada e ele olhando pelo espelho e fazendo careta: I'm 
styling my hair. E todo aquele cuidado extremado consigo mesmo, tudo aquele 
prazer de estar se lambendo com loções, tudo aquilo não a machucava, tudo aquilo 
não a ofendia, tudo aquilo era divertido como uma piada bem contada, como dizer 
Let's greet the Americans! no meio da rua, no meio do trânsito, no meio da 
estrada e ela caía na risada criança. 
Ela ria e não havia dor. E especialmente não havia raiva alguma, não havia 
rancor algum em ver um homem se penteando na frente do espelho. Não havia nada 
para carregar o carro. Só havia duas bolsas pretas. O que eles tinham em comum 
era duas bolsas e nenhum rancor. E nenhuma dor. E nem um pouco que fosse de 



amor.



 
 
Então lê 
 
 
Lê. 
O pai pegava uma história em quadrinhos e começava a ler, depois da praia. Do 
almoço. Do banho tomado, todo mundo limpo e cansado de praia. 
O menino ouvia a história, não sabia ler mas já lia, pelo pai. O pai era seu 
jeito de ler o mundo. E história de pai que sabe contar história, como era o 
caso do pai desse menino, é muito bom. É bom pra valer e o menino sorria atento 
e de olhos meio arregalados. É que ele ainda não usava óculos, como o pai. E não 
franzia a testa, como a mãe. 
Bem, vô dormi. 
A mãe ia dormir de férias. Dormir depois do almoço era seu jeito de dizer pra 
deus que estava de férias. 
Então lê. 
O menino falava quando o pai fechava os olhos tortos, cansados de sol e de ler 
gibi. Imagina que o homem tinha alergia a sol, e ficava cheio de bolinha 
vermelha na pele e só queria dormir depois do almoço. 
Lê. 
Ele pediu denovo, do jeito que as crianças pedem mecanicamente e que é tanto! 
Porque o pai contar história era tão legal, era mais legal que castelo de areia 
com a vó, mais legal que trenzinho no mar com a mãe, contar história depois da 
praia era um resumo de tudo, era um resumo da praia. 
E assim ele ficou, pedindo para o pai contar história. 
Então lê. 
Até hoje, franzindo a testa e debaixo dos óculos, até hoje ele olha e pede 
alguma coisa que nós não sabemos o que é, porque é coisa de pai e filho. É coisa 
de antes do tempo da raiva.



 
 
As filhas de arquiteto 
 
 
Era uma vez um arquiteto negro. 
Ele tinha uma filhinha de 10 anos. Com 8 anos as filhas de arquiteto  já começam 
a ver os projetos das casas e dos prédios, na planta. Na planta quer dizer no 
papel, uma espécie de desenho que os arquitetos fazem. Então essa menina já 
tinha 2 anos de experiência! Eu sei tudo isso porque eu sou filha de arquiteto. 
De alguma maneira eu sou da mesma classe que essa menina. O pai dela perguntava 
se ela gostava dos projetos que ele fazia. E das cores que ele via na rua. E das 
casas que ele via na rua. E de tudo o que um arquiteto repara no mundo: cores e 
formas e rabiscos. Ela ficava confusa porque queria responder exatamente o que 
ele gostaria de ouvir. E dizia: amarelo. E não sabia se gostava do amarelo ou 
não, mas seu jeito de gostar ficou sendo o-que-meu-pai-gostaria. 
E um dia ao invés de ser perguntada ela perguntou: Por que você não constrói no 
centro da cidade? (Em “downtown”, na língua dela.) O pai dela ficou confuso e 
deu mil explicações, mas nenhuma explicação explicava. É que ele só construía no 
bairro que eles moravam, um bairro de negros. Eu acho que ele disse que era 
porque ele sabia tanto sobre a cultura deles, e tinha tantas idéias sobre o que 
seria uma “arquitetura negra”, e todas essas coisas que não convencem crianças. 
Especialmente filhas de arquiteto, que são uma classe separada de gente. 
Aí no dia seguinte a menina veio com essa: É porque eles não te chamam, não é? 
E era. Era porque pra construir no centro, precisava ser branco. 
Ser filha de arquiteto é assim, cheio de decepções. Mas é bom. 
Essa história eu li no jornal, assim. O jornal é cheio de histórias da gente.



 
 
A mãe fujona 
 
 
Um dia minha mãe fugiu de casa como se fosse criança. 
Foi um ano atrás. 
Foi assim: 
Primeiro, minha casa é bem divertida. Tem sempre gente, todo mundo dando risada 
e tocando violão. Meu pai é bem gozado. A gente se diverte, eu e meu pai. 
Um dia meu pai e eu estávamos rindo e minha mãe pensou que era dela. E era 
mesmo! Nossa, ela tava tão gozada aquele dia. Foi um ano atrás. 
Minha mãe ficou brava e disse isso é pra você, seu fedelho. E me deu um tapa na 
cara. Doeu. Eu fiquei pensando se ela ia dar um tapa na cara do meu pai. E você, 
seu filho da puta, você saiba que um dia eu sumo daqui e você nunca mais escuta 
o meu nome. Aí meu pai perguntou, sei lá porquê. Meu pai às vezes fala umas 
coisas que eu acho ele meio burro. Bom, ele perguntou se ela ia levar as 
crianças. Somos nós. Ela disse vou levar o talão de cheques quanto muito. Quanto 
muito quer dizer só. Eu perguntei pra ela quando ela voltou, porque eu não sou 
burro de perguntar naquela hora. Aí, ela pegou o talão de cheques e foi embora. 
Bom não queria dizer exatamente que ela estava abandonando a gente, mas a gente 
ficou enregelado de medo. Enregelado é outra palavra que só minha mãe sabe, nem 
adiante perguntar pros professores que é perda de tempo. 
Meu pai perguntou o que eu achava. Eu disse que ela ia comprar cigarro na 
esquina, ela sempre paga o cigarro com cheque então ela logo voltaria. Mas ela 
logo não voltou e a teoria do cigarro foi por água abaixo. 
Aí meu pai teve uma idéia: ele achava que ela foi na casa de uma amiga tomar um 
drink, e que seria só o tempo da gente ir na loja comprar um presente e ela 
voltaria. Bom, fomos na loja, meu pai comprou uma pulseira e eu comprei duas 
flores. Meu pai queria dar um monte de flor e eu disse que não, que de jeito 
nenhum, que duas flores era muito mais singelo. Singelo é o contrário de 
exagerado, minha mãe contou. Bom, meu pai disse, se sua mãe falou, é porque é. 
E nada dela voltar. Meu pai disse pra eu ir dormir que ele ia ficar esperando. 
Mas eu ainda estava acordado e ouvi quando ele foi dormir. Meu pai não consegue 
ficar acordado a noite inteira. Minha mãe tem insônia. Eu vou no banheiro à 
noite e ela está na sala, fumando. Nesse dia eu acordei à noite e não tinha 
ninguém na sala. 
Mas de manhã eu encostei a orelha na porta do quarto dos meus pais e eles 
estavam conversando baixinho. Há, eu pensei. 
Eu abri a porta devagarinho porque se ela não estava brava com meu pai, era bem 
possível que ela não estivesse brava comigo também. Eu estava certo e ela me 
abraçou chorando, meio pelada, e pediu desculpas, e contou uma história de um 
bar que ela esteve e de uma coisa que ela ia fazer só pra magoar eu e meu pai e 
no final ela desistiu porque a gente era os homens que ela mais gostava no 
mundo. Pelada. 
 



 
 
A última aula 
 
 
Ela sentou na classe e soltou o ar dos pulmões, fazendo barulho como se bufasse. 
O professor começou a falar animado, ele era sempre animado com as coisas que 
ensinava. Era seu mérito. Era a última aula, então ele retomava tópicos e 
organizava, dando uma coerência que o encantava. Arrumar era seu forte. O 
professor era alemão. 
Os alunos faziam perguntas mas hoje ela não. Hoje ela não respirava fundo e 
inclinava o rosto para a frente, esperando que lhe dessem a palavra. Hoje, que 
era a última aula, ela não tinha ar nos pulmões e só olhava a aula prosseguindo. 
Os raciocínios tortuosos do professor não a perturbavam mais, ela não tinha o 
que nem porque falar. Ele voava de um assunto para outro, pressupondo conexões, 
mas não tinha mais graça interrompê-lo e perguntar por quê. Na última aula ela 
já estava em outro lugar. E a agitação irritante do professor não a irritava 
mais. E seu sotaque, seu jeito de separar cada palavra das outras como se cada 
palavra fosse uma frase solitária, sua voz que em outras aulas deu-lhe arrepio 
como isopor, seu jeito estridente de ser hoje parecia um ruído da natureza, uma 
cigarra que é parte do mundo e não há como ouvir qualquer coisa sem ouvir a 
cigarra também. 
É que na última aula tudo muda. Que adiantava brigar com o professor e dizer-lhe 
verdades se no ano que vem seriam outros alunos? e ele teria que aprender tudo 
novamente. Que adianta falar mal da novela no último capítulo? 
Uma amiga olhou para ela. A amiga não falava na aula mas confiava que ela 
falaria sempre que fosse preciso. E nada. Você devia ter me avisado antes, a 
amiga pensou, eu quero falar mas na última aula é difícil aprender, você devia 
ter me avisado antes. Calada você me trai. 
Calada ela traía todo mundo menos a si própria, porque era tão bom não falar… 
Hoje ninguém sabia o que ela pensava, hoje calada e sem ar a aula era realmente 
sua. Ela olhou denovo para o professor e começou a gostar dele. Seu sorriso 
sarcástico, de filme de vampiro, de repente fez-lhe cócegas e ela teve que rir. 
Aquela risada fora de hora era um pedido de desculpas, estranho mas era, só que 
quem entenderia? Por isso ela voltou ao seu silêncio de aluna. 
O professor então vendo aquela placidez fez-lhe uma pergunta desaforada, 
apavorado de perder uma inimiga. Sua melhor inimiga — ele tinha dito que em 10 
anos de profissão nunca tinha dado aulas tão difíceis, ele voltaria ao seu país 
satisfeito, dizendo nunca dei aulas tão difíceis. 
E ela respondeu a última pergunta sem resistência, como se fosse a primeira, 
como se ela ainda não soubesse de toda a agressão que o professor era capaz. E 
na sua doçura inumana o professor percebeu que a inimiga havia ido embora, havia 
o deixado solitário na sua raiva de professor. Era a última aula.



 
 
Em nada 
 
 
No que você tá pensando? 
Em nada. Ela disse sem pensar, como se fosse um reflexo. E num instante, já 
estava pensando em nada, consciente. Já havia esquecido o que quer que houvesse 
pensado antes. 
Ah, conta, ele falou, no que você tá pensando? O pai perguntava risonho e 
franco, interessado, o que será que a menina pensava, que era tão secreto? 
Em nada mesmo, ela se retraía, agora menos porque nem precisava mentir, sua 
cabeça estava vazia de idéias, seu corpo paralisado, só seus olhos olhavam o pai 
sorrindo e interessado, por que ele a olhava assim? Por que ficava feliz em 
torturá-la com perguntas? Por que não perguntava outra coisa, por exemplo, se 
ela queria aulas de piano? E a mãe nunca deixava porque era caro e não era 
necessário como fazer ginástica e aprender inglês. 
Conta… Ele insistia, achando que a menina não falava de vergonha, de pensar que 
o que ela pensava não era digno de falar. 
Em nada, pai.



 
 
O barco da âncora 
 
 
Eu olhava para ela e ela estava olhando para mim. Os olhos imóveis. E totais, 
parecia que ela me olhava profundamente, nos meus erros e pior ainda nos meus 
acertos. Eram todos esquadrinhados pelos seus olhos matemáticos. Daí ela olhava 
para o lado e eu percebia que meus olhos eram só um ponto onde os olhos dela se 
fixavam. Eram olhos fáceis de olhar, meu olhos, eram uma âncora. Por isso ela 
gostava de mim. Eu era pequena, mas pesada e segura como uma âncora. E ela era 
um navio grande, corajoso e instável. E eu era uma âncora. Eu pensava que ela me 
julgava, mas pode alguém julgar uma âncora?, descendo fundo no mar, fundo, e 
depois ainda mais fundo, até clinc, bater numa pedra, eu podia ser julgada por 
um navio? 
Ela me olhava denovo, eu já estava tensa e sem ar, de tanto mar em cima de mim. 
De tanto barulho que eu podia fazer, mas ninguém me ouviria presa no mar. Ela 
levantava uma sobrancelha e eu não sabia se ela sorria ou se estava triste, e eu 
olhava fundo para o barco, para o meu barco. Eu sorria, eu sorria, e ficávamos 
nos olhando as duas, anos, eu amava aquela mulher. 



 
 
O cabelo 
 
 
Corto os cabelos curtos pela primeira vez e parece que sempre os tive assim. 
Amanhã tenho um dia duro: vou arrumar meu quarto. Pegar papéis velhos e jogar 
folha. Tudo o que é velho aqui não tem mais que uns meses — acabo de me mudar. 
Mas arrumar papéis é sempre como visitar um amigo morto. 
Parece que meus cabelos sempre foram curtos e escuros, mas é mentira: ontem eles 
eram longos e coloridos. É mentira, é mentira. Tudo o que eu sou hoje é mentira, 
e ontem já aconteceu. Na parede tem um poster: uma mulher de cabelos longos 
beija a nuca de uma mulher de cabelos curtos. As duas de olhos fechados e cara 
séria. O cabelo, o cabelo, eu não sei qual das duas eu sou. 
Sinto uma enorme saudade de uma mulher de cabelos curtos, mas que adianta? agora 
que tenho eu cabelos curtos. Me intoxiquei à tarde com o jornal, com raiva de um 
professor. O recado dele na minha secretária eletrônica, cheio de nada. E eu 
pobre e cheia de decepção. Ele tem tudo, eu penso, ele tem uma filha escritora, 
até, que luxo! Eu queria ter também uma filha — de cabelos curtos? ou longos? — 
mas será que eu a respeitaria e a deixaria escrever do seu jeito? Quero que ela 
seja pintora. E que um dia saiba pintar algo mais do que duas mulheres. 



 
 
O vinagre balsâmico 
 
 
Esse vinagre é bom. É balsâmico. 
Ela disse no buffet do clube, depois de fazer seu prato e o do filho. No clube 
ela relaxava, havia tanta gente em volta e a presença desajeitada do filho não a 
oprimia. No clube eram todos educados e não o olhavam desnecessariamente, ela 
relaxava e punha um montão de vinagre balsâmico no prato. 
— Você também quer? 
Ela perguntou serena, hoje tudo parecia fácil, o buffet na mesa cheio de comida 
já pronta, o barulho dos talheres em volta, o vinagre, o vinagre. 
Ele fez que sim com a cabeça, a boca entreaberta, com sede de vinagre mas um 
pouco também querendo agradar, como cachorro. E tasca-lhe vinagre no prato. 
— Balsâmico, ele falou. Balsâmico. Balsâmico. 
Ela olhou para ele e já foi pensando que era mais uma de suas cretinices, ela só 
esperava que ele mantivesse a voz baixa e não atrapalhasse sua salada no clube, 
ela olhou para ele pedindo não me atrapalhe, viu? Assim está bom, vá murmurando, 
mas não faça cena, não apronte. Olha todo mundo em volta. 
O pior é que as cenas do filho lhe lembravam de quando ela foi fazer compras com 
a mãe, e a mãe pechinchava preços, e perguntou-lhe quanto era mesmo que custava 
na outra loja. Era para ela dizer que custava menos, mas ela não percebeu e 
disse, bom, acho que custava bem mais, mãe, bem mais. E a mãe envergonhada 
olhando para a lojista, a resposta da filha pendendo entre as duas: Bem mais, 
mãe. E ser filha era isso, era ir andando na rua dizendo bem mais, bem mais, 
envergonhando os pais, ser filha era isso e depois não entender o porquê da 
surpresa, não entender o que se deve falar, ir alegremente andando na rua, 
irresponsável pelos seus atos. 
— Balsa. Balsammm. Balsam — mico. Mico! Balsa. Mico. Balsa. Balsa — Mico. 
Ela olhou para o filho e não, não era um murmúrio, mas também não era uma cena. 
Era o quê, o que seu filho fazia, hein?, ela perguntava intrigada enquanto dava 
uma garfada no alface. 
— MICO! Ele disse e levantou os braços, entusiasmado. 
— Micagem!, ela pensou, e caiu na gargalhada, o garfo balançando na mão. O que 
seu filho fazia era uma puta micagem, ele pegava uma palavra e ia brincando com 
ela, desajeitado como um macaco, como sempre. Ser desajeitado era sua sina: os 
braços longos tropeçando em tudo. A língua desarticulada misturando sílabas e 
palavras, seu filho era uma micagem só e ela ria solta no restaurante do clube, 
e as mesas ao lado olhavam para ela, para aquela mulher crescida rindo solta e 
ela tinha uma vaga impressão de ser olhada mas seus olhos se embaçavam do choro 
do riso e sua grande preocupação era que estava mijando de tanto rir e não 
conseguia levantar da cadeira, meu deus!, preciso ir até o banheiro. 
O menino contente porque era a primeira vez que sua mãe ria.



 
 
É grande… 
 
 
É grande. 
A mulher olhou surpresa para a filha, para seu jeito de dizer solene coisas tão 
simples. Depois olhou para o mar e não é que era grande mesmo? Não é que era 
imenso de grande? 
É imenso, a mulher falou. 
É grande, a menina falou. Grande era o mar. Gente grande, quarto grande, 
brinquedo grande, tudo era pequeno comparado com o mar. 
Não tem fim. O mar não tem fim, a mulher falou. Seu jeito de traduzir a grandeza 
do mar era dizer que era infinito. Que o mar era um contínuo, que não tinha 
começo, meio, fim… 
Em linguagem de criança não precisa traduzir, uma palavra basta. 
O mar é grande, a menina falou, como criança fala, comendo as últimas vogais, o 
mar é grandj. E olhou para a mãe. 
A mulher ainda estava procurando definições. Tem gente que passa a vida toda 
procurando palavras, ela balançava a cabeça pensativa, os cabelos curtos 
arrepiados pelo vento. Olhou para a filha e concordou, solene: 
É, o mar é grande. 


