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: há palavras que revelam o melhor que 
possuímos; outras, o pior. O ziguezague 
desta caneta Mont-Blanc, o papel grosso 
da caderneta de capa escura, você escreve 
e me remete a sons, a boca seca, aroma de 
giz branco sobre quadro negro, a mão de 
Augusto junto à minha debaixo da cartei-
ra escolar, a vontade que aquele momento 
nunca terminasse.

O céu azul invade a janela, nas árvores 
verdes as cigarras por pouco não explo-
dem. Traço a linha entre o que fui e o que 
você me escreve, não parece haver cone-
xões nem cruzamentos; um antes, um de-
pois, uma série de signos passam por mim, 
carros velozes na cidade grande.

Do semáforo vermelho poderia vê-lo 
com nitidez. Empunhava panfletos xeroca-
dos, fitinhas do tipo Nosso Senhor do Bon-
fim, a velha barba longa, olhos baixos, as 
sandálias de couro empoeiradas. Repetia a 
mesma ladainha, as pessoas fechavam as 
portas do carro e aumentavam o ar-condi-
cionado. Poucas palavras ele dizia.

– O tempo está chegando.

Acho que ouvi o tilintar das moedas bri-
lhando no fundo do caneco enferrujado. 
Parou na minha frente. Olhou como de 
costume. Ensaiou se aproximar. Mais um 
passo e o sinal abriu.

No ateliê procurei o esboço abandona-
do entre os crayons, – Preciso fazer uma 
faxina –, as páginas de papel Fabriano.  

De seis em seis meses me proponho a 
arrumar os quadros por ordem cronológi-
ca, separar as tintas que doo às instituições 
de caridade, fotos das vernissages, recortes 
de jornal com meu rosto mais ou menos 
amarelado, tons sépia ou pastel. Descobri 
que as fotografias não me representam 
bem quando ouvi o filho de uma amiga di-
zer o que era óbvio a todos os que chegam 
à minha idade.

– Oi, tia.
– Peguei no colo esse menino!
De uns tempos para cá torna-se cada 

vez mais difícil fazer a arrumação. Colo em 
cada fotografia, anotação no diário, cada 
croqui, os livros lidos e estudados, e passo 
horas num simples esboço, numa simples 
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frase de um autor desconhecido, ou na ci-
tação extraída de algum ensaio, e me per-
gunto por que sublinhei aquela frase em 
1997? Ou por que disse – Oh, essa sou eu? 
Talvez fosse melhor ter deixado ao autor o 
simples fato de escrever o que escreveu, e, 
para mim, a ternura de abraçá-lo a noite 
inteira e brincar de amante misterioso. Ou 
cair na realidade de Zé Carlos no semáforo 
da esquina.

O esboço atrás da fotografia de Augus-
to. Devo tê-la escondido tão bem que nem 
lembrava onde, assim como acordo no ou-
tro dia com a escultura pronta em cima da 
mesa de trabalho e não me lembro de que 
forma chegou lá. Não acontece sempre, 
os lapsos de memória, algumas vezes ao 
ano. Isso até ano passado. Agora se tor-
nou quase diário, e o meu medo é que se 
torne mais frequente não me lembrar do 
que lembrar. 

Abri uma tela nova com a parte detrás 
do retrato de Augusto na mesinha das tin-
tas, paletas, creolina, pincéis. Ele ficou em 
pé, enviesado, da maneira como olha en-
viesado do lado de fora do carro. Passo al-
guns dias sem vê-lo nas ruas. Por causa da 
chuva, será? Por causa do vento? Sei que 
tem ido à padaria receber a sacola de pão e 
mortadela que pago ao senhor Aparício. E 
que não pergunta mais quem o ajuda.     

Os traços não são bem definidos – mes-
tre Samuel dizia que a primeira etapa da 
pintura deveria ser água que jorra sem im-
pedimento. Após o vômito, vem a limpeza, 
os detalhes do rosto, o brilho no olhar, o 
lábio inferior preso, alguma palavra sagra-
da, a palavra que me daria sentido e paz 
perpétua diante do que me demanda. O 
que me pergunta Zé Carlos? O que de mim 
quer roubar, dizendo a todos nas colunas 
sociais a minha verdade? O lado podre que 

escondo, os segredos da minha arte? Os 
segredos da minha vida. 

Na parte de cima da cabeça deveriam 
voar alguns fios de cabelo branco, a barba 
a flamejar, a camisa entreaberta nos pri-
meiros botões – uns faltando, bem certo, 
uns remendados com linha de cor diferen-
te. Mas a originalidade do personagem se-
ria imaculada quando o tocasse, quando 
o transformasse em realidade. E eu não 
quero perdê-lo na imaginação. Por isso 
não o termino. Por isso torna-se mais um 
esboço.

Não que minha arte seja pura e crista-
lina. Ela não sou eu. Ou ao menos a parte 
de mim que os outros conhecem. A par-
te nobre, elegante, mitificada de Séphora 
Lamartine. Aquela que expôs na Bienal, 
vende quadros para a Europa, Ásia, Esta-
dos Unidos, cantores de rock, princesas, 
presidentes, modelos, artistas de cinema. 
Essa Séphora é o lado que posso mostrar. 
O lado obscuro de mim, esse, derramo na 
arte, nos meus quadros incongruentes, fei-
tos de colagens, abstrações, cores fortes, 
coaguladas, para deitar ali a alma inteira, 
a alma que não conheço, que me acorda 
com o quarto revirado à procura de algo 
que não sei definir. Sirvo-me de uísque.

– A senhora já foi assaltada antes? 
– Não que eu me lembre.
– Preciso falar com a sua empregada.
– Não tenho empregada. Não preciso.
– Mas alguém, uma faxineira?
– Delegado, ninguém entra aqui, a não 

ser agora o senhor e os seus subordinados. 
Queira fazer o favor de anotar tudo o que 
precisa para a sua investigação e me pro-
curar somente quando tiver um suspeito.

Da janela do décimo segundo andar a 
viatura se afasta com as luzes circulares, fa-
zendo um barulho cada vez mais distante, 
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cada vez mais estranho, cada vez menos eu 
e mais o mundo. E como o mundo dói nos 
meus olhos abertos, sem cortinas no apar-
tamento, sem cortinas para escondê-lo da 
minha alma, se apresentam em carne viva, 
a alma e o mundo, e eu não sei por que se 
detestam tanto, por que não fazem as pa-
zes, por que não se tratam feito irmãos gê-
meos, tão parecidos. Uma paixão imediata, 
como imediata deveria ser a dor que sentem 
um pelo outro. Nascem juntas, a paixão e a 
dor, ao mesmo tempo, no mesmo instante, 
sabendo que não podem se separar uma 
da outra, isso as levaria à morte, ou a sub-
missão, que é tudo a mesma coisa.

Na prateleira mais alta da biblioteca es-
tão meus diários e álbuns de fotografia. 
Não sei até hoje por que ainda os guardo, 
se não vejo essas pessoas há tanto tempo; 
nem parece que as conheci, convivi todos 
os dias, dividi sonhos, a cama com algumas, 
copos de bebida com outras, Jaqueline, Fá-
bio, Gabriel, Márcia, Amanda. Das páginas 
viradas saltam imagens do que fui – não 
me encontro mais nelas? Por que então as 
sinto tão próximas quando as revejo? Que 
pedaço de mim se ergue quando as revelo 
no espelho dos meus olhos? É pela sime-
tria dos meus pensamentos que se acor-
dam? Ou porque não são absolutamente 
simétricos esses pensares, totalmente sem 
controle, e se autofabricam tão rápido que 
paro de piscar e perco os sentidos?

Menti para o delegado. Maria chega 
com a lixeira, a pá, a vassoura e me ajuda 
a retirar os papéis rasgados, fotos que não 
rasgo para não dar azar – me informou a 
taróloga que lia minha sorte quando eu 
ainda acreditava.

– Ele virá a você, minha querida. Pode 
esperar, ele precisa antes resolver o proble-
ma com a família. É muito delicado.

Da delicadeza retirei espinhos, e toda vez 
que a lua fica cheia, esqueço que um dia es-
perei por Vinícius. E esperei. E esperei.

Vinícius era casado com minha melhor 
amiga. Não, não éramos amigas, eu e Lúcia. 
Nos conhecemos na faculdade; eles casa-
ram muito jovens porque ela estava grávida. 
Passamos a sair sempre juntos, os três. Às 
vezes preferia a companhia de Lúcia, com 
citações de poetas que eu não conhecia, 
morando no apartamento dos pais, a co-
bertura, trazendo para mim champanhe, 
caviar e viagens ao redor do mundo.

As fotos de Paris. Colei uma a uma na 
parede vazia do ateliê. Ficaram um pouco 
tortas, dei preferência às curvas e um dia 
me vi em uma delas, a decidir se espera-
va mais um pouco ou viajava a Paris. Seria 
preciso me despedir de mestre Samuel, bei-
jar Jaqueline, amar Gabriel, beber muitas 
margaritas com Márcia e Amanda, escre-
ver a Fábio. E no meio daquelas linhas me 
desejar sorte, coragem e força para cruzar 
o Quai Voltaire em direção à academia de 
Beaux Arts, sabendo que não seria tratada 
da mesma maneira que no Brasil, e que às 
vezes seriam dias e dias de chuva para se 
ver ao menos um fio de sol batendo tão su-
ave no meu rosto; seria uma carícia, quase 
poderia senti-lo a despir-me no quarto de 
solteiro do Boulevard Saint-Michel, entre o 
guarda-roupas e o lavabo, onde preparava 
as refeições, bebia sopa congelada e uma 
taça de vinho todas as noites.

Marco Antônio praticamente mudou- 
-se para meu apartamento assim que nos 
conhecemos nas aulas de História da Arte 
Ocidental. Na turma havia três brasileiros, 
eu, Marco Antônio e Débora, dois filipinos, 
Laíde e Amros. Partnos e Irna, da Grécia, 
Francesca, Luigi, Sicília, Pierre, Jean Phili-
pe, Magdalene moravam no décimo sex-
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to quartier. Eu me perguntava, olhando 
tantos rostos novos, quem se aproximaria 
primeiro, quem me estenderia a mão em 
socorro de língua e conhecimento. 

Se mestre Samuel havia me ensinado as 
linhas, os traços mais perfeitos de Miche-
langelo, Raphael, Da Vinci, Ticiano, se ele 
pousava nos italianos o pincel, deixava-me 
todo um mundo de possibilidades à des-
coberta, ali, prestes a me engolir, prestes 
a me fazer arrumar as malas e voltar ao 
Brasil. Mas uma teimosia me retinha nas 
aulas no Louvre, de cavaletes defronte dos 
italianos – os mesmos italianos –, ou até 
dos espanhóis de Velásquez, dos músculos 
de Caravaggio.     

Éramos conduzidos por madame Leffroy. 
Ala por ala do museu carregando os cava-
letes, copiávamos, copiávamos. A princípio, 
copiar. Retornar várias vezes para um reto-
que no braço esquerdo do personagem, 
ampliar os olhos da menina de laço azul ao 
piano, fazer a música brotar da harpa de 
Eros conquistando Psiqué. Mas aquilo não 
fazia sentido algum. Se ao menos eu fosse 
um dos dois. E se eu fosse Eros? 

No jardim do palácio de Afrodite, dri-
blando as ninfas para soprar segredos ao 
ouvido de minha amada. Despi-la na bru-
ma do pôr do sol, beijando cada parte de 
seu corpo descoberto, acariciando-lhe com 
a língua os seios virgens, sorvendo o oce-
ano profundo que emanava do seu sexo, 
das suas nádegas, meus cabelos emara-
nhando com os de Débora, duas crianças 
soltas no banheiro da academia, brincando 
de esconde e mostra, sabendo que have-
ria punição, se não de Marco Antônio, que 
me abandonava e ao curso, de madame 
Leffroy que nos expulsaria se não a convi-
dássemos para uma festa íntima no apar-
tamento de Débora.

Toda semana após a aula descíamos a 
Rue de Saints Pères em direção ao Café 
de Flore, os estudantes, às vezes madame 
Leffroy, às vezes algum professor de Civili-
zação Egípcia. Débora me convidou para 
uma festa que daria aos colegas da Aliança 
Francesa. Não me lembro qual a razão de 
não poder ir. Talvez estivesse doente, talvez 
Marco Antônio não quisesse, talvez tenha-
mos ido ao Odeon assistir a um filme de 
arte qualquer. Então uma outra festa, um 
outro motivo. A surpresa não foi o tama-
nho do apartamento numa cidade em que 
o metro quadrado custava 100 euros o 
aluguel. A surpresa foi a naturalidade com 
que ela nos recebeu. As pessoas pareciam 
as mesmas que sempre frequentavam sua 
residência, tribos diferentes, conversas des-
conexas. Débora servindo cabernet, cham-
panhe, camembert com tâmaras.

– Vous voulez um peu plus?
– Parla, caro mio!
– Do you want a glass of wine?
O fluxo do rio seguia, livre, límpido, in-

teligível, de sorte que as horas não eram 
vistas, nem ao menos o nascer do sol. 
Sentíamos um amor supremo por aquela 
menina de cabelos cor de fogo enquanto 
fumava incessantemente um cigarro de ca-
nela ou hortelã. 

Fumávamos juntas depois do amor su-
premo.  Brincávamos de roubar a fumaça 
tênue da boca alheia como se isso fosse 
possível; eu tentava lhe captar a essência 
pintando tal os impressionistas na aurora 
do domingo; após o petit déjeuner, Dé-
bora me pedia para ir embora. A desculpa 
eram os vizinhos, o exercício de madame 
Leffroy a terminar, a missa na Eglise de 
Saint Germain de Près – na maioria das ve-
zes ela me convencia nesta última parte, 
sabendo que eu acreditava que aqui ter-
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mina a matéria, mesmo nas minhas desa-
parições, quando reaparecia com o corpo 
suado e o quadro pronto. Um nu feminino 
deitado, os órgãos reprodutores transpa-
rentes. Os seios fartos de leite ligados aos 
ovários, ao útero, e no sexo repousava uma 
pequena criança amamentando. Perguntei 
diversas vezes a Débora, que estava tão 
assustada quanto eu, se ela havia pintado 
a cena. Ela negava e negava. Talvez tenha 
sido ali onde nosso elo se perdeu. Naquela 
imagem de uma criança que nem eu nem 
ela reconhecíamos.  

Não me lembro bem de meus pais. Sei 
que me deixaram no sítio de minha avó 
materna ainda pequena, por volta dos três 
anos. Faço um esforço e quase vejo aque-
le rosto alvo de batom carmim, olhos da 
cor do céu; ele de chapéu panamá, bigode 
negro, cabelos primorosamente penteados 
para trás, quase acredito, quase toco, e 
posso sentir o calor dessa imagem, passa 
por entre os dedos, areia de deserto, con-
centra-se no grafite das aulas de Educação 
Artística da professora Mariana, minha pri-
meira professora.

Mariana não foi a minha primeira pro-
fessora. Antes disso passei quatro dias no 
Colégio Imaculado Coração de Maria, três 
horas no Santo Ignácio e dez minutos no 
Padre Santo Agostinho. Por mais que mi-
nha avó repelisse o que acontecia, como se 
repele um inseto venenoso, eu conseguia 
descobrir os esconderijos das escolas, bem 
em cima do pé de jabuticaba, no banheiro 
dos funcionários, debaixo da mesa da ma-
dre superiora ou do armário de troféus dos 
irmãos maristas. Todo lugar seria melhor 
que a rodinha com uma dezena de crianças 
estúpidas e choronas, que não dividiam o 
lanche nem emprestavam os lápis de cera. 
Mas, no colégio Santos Dumont, Augusto 

emprestou por debaixo da carteira escolar.
Vovó ficou apreensiva e explicava à pro-

fessora Mariana que por um lado era bom 
aquietar a criança.

– Pobrezinha, você sabe, sem os pais para 
educá-la... Ao mesmo tempo, um menino 
como ele talvez não seja boa companhia. 

A professora tranquilizava a senhora de 
cabelos brancos, apesar de ainda jovem.

– Um excelente aluno, Augusto. 
Minha avó teve de se satisfazer com as 

poucas palavras.
A mãe de Augusto mandava sempre 

bolo de milho no lanche da tarde. Uma vez 
mandou dois pedaços porque o filho insis-
tiu, queria dar um pouco à nova colegui-
nha; ela dizia que era bom. Amélia pedira 
à patroa mais um pedaço do bolo, levaria 
para casa, subindo o morro, virando à es-
querda, número vinte e seis do andar de 
cima. Dona Silvia prendeu o lábio inferior, 
soltou um suspiro, acenou com a mão di-
reita e que andasse logo, tomasse mais um 
pedaço do bolo partido, ofertado aos céus 
e abençoado.  O menino repetia a oração 
na hora do lanche, a toalhinha estendida 
na mesa da escola. 

– Séphora, quer mais um pedaço? 
– Séphora, quer casar comigo?   
– Séphora, ontem tive mais um sonho 

com você.
Augusto notou minhas primeiras desa-

parições. Um dia ele sonhou que eu ba-
lançava na rede da varanda, a lua banhava 
minha camisola, transparecia os botões de 
seios, a calcinha de algodão abrigava um 
pequeno tufo de pelos, eu cantava a músi-
ca que ele me ensinara sobre a mamãe Lua. 
Vovó me apanhou quando a rede passava 
a sacada a ponto de me jogar por sobre o 
canteiro de rosas silvestres. 

Não sabia da história por mim mesma, 
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vovó contava, coincidia com a de Augusto 
sem ao menos trocar olhares. Criou-se uma 
aversão entre ambos que eu não podia evi-
tar, por mais que os amasse, por mais que 
os desculpasse, minha avó não o reconhe-
cia meu, ele não a reconhecia minha. Es-
tavam afastados por um sentimento que 
não me pertencia; resolvi deixá-los livres 
para seguirem seus próprios corações, na 
esperança de um dia eles se encontrarem 
com o meu e entenderem quanto tempo 
foi perdido. 

*
O que você escreve? Um traço da mi-

nha personalidade obscura? Uma palavra 
solta ao vento? O que de mim quer des-
cobrir? A vida que não me lembro? Meus 
pensamentos giram e giram, quisera poder 
entrar nos pensamentos de Augusto e me 
fazer questionar...

*
Sempre achei Séphora uma água-viva 

encontrada na praia, e, por mais que a 
retornemos ao mar, ela insiste em perma-
necer na areia, queimar os pés desavisa-
dos, deixando marcas que nem o tempo 
poderá apagar. Trago no corpo e na alma 
essas marcas e não sei se as amo ou odeio, 
tatuagens de alguém que nunca me per-
tenceu.

Acompanho o sucesso, fotos nos jornais, 
exposições, capas de revistas de moda. Os 
namoros, vaivém de escândalos, nos in-
tervalos me procurando, enviando cartas, 
bilhetes escondidos nos camarins dos tea-
tros, casas de show, bares onde canto o dia 
em que a vi pela primeira vez.

A impressão que tenho ainda é a mes-
ma. Existe por trás do véu da fama, das es-
culturas e quadros milionários um pedaço 
de Séphora intocado, alcanço nos sonhos 
que tenho, nas letras das músicas que 

componho, quando entro no mar e deslizo 
nas ondas bravias. É esse pedaço que me 
interessa, esse pedaço que me atingiu na-
quele dia de tempestade quando voltamos 
do colégio  juntos e descobrimos as roupas 
encharcadas, sua pele transparecendo sob 
a farda branca de colarinho azul, a brancu-
ra se mesclando entre meus braços negros, 
pernas, bocas até se transformarem numa 
cor opaca, cor totalmente nova, nem mi-
nha nem dela, uma terceira nota, um be-
mol sustenido ou na ausência de som que 
melhor nos definisse, assim, suados, inten-
sos, sufocados por nós mesmos, sufocados 
pela loucura de nos querermos num corpo 
alheio ao nosso.

Ainda guardo o colar de pérolas falsas; 
comprei quando comecei a trabalhar no 
bar da esquina. Iria dar na estação rodo-
viária, antes de Séphora embarcar para o 
Rio de Janeiro. Viajava escondida da avó, 
ela e Vinícius, para estudarem com mestre 
Samuel – eu não entendia, estivemos jun-
tos fazia pouco tempo e em pouco tempo 
estava na estrada com aquele que não era 
eu. Se me houvesse convidado, se me hou-
vesse falado desse sonho que não sonhei, 
talvez fosse eu no seu lugar, talvez ainda 
acariciasse seus cabelos longos, talvez mi-
nha cor ainda realçasse seu ventre mármo-
re, talvez ainda pudesse atingi-la feito o 
dia em que me atingiu no pátio do colégio 
Santos Dumont.

Segui-a por todo o recreio. Onde para-
ria aquela que não para? Onde estenderia 
suas raízes e faria morada? Onde perma-
neceria imóvel para que eu a captasse ao 
menos uma vez? Séphora, Séphora, saindo 
dos lábios da professora Mariana, Séphora 
fugindo nas horas sérias em que lhe im-
punham limites. Séphora, fumaça de ôni-
bus que a levava para longe de mim – para 
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sempre, eu pensava – por um tempo, me-
ses, anos, e depois retornava à praia, água-
-viva em mar aberto.    

O que me preocupa é a falta de Deus 
em sua vida. Se para mim era um alívio sa-
ber que existe algo além da morte, para ela 
nada mais que terra e vermes a lhe corroer o 
corpo. Tentei diversas vezes fazê-la acreditar 
que não é à toa que temos essa sensação de 
imortalidade, buscamos um infinito dentro 
de nós, isso é prova de uma existência su-
perior e quão mais suave é abdicar da ma-
téria bruta em prol da transcendência, da 
transversalidade que apenas o Espírito nos 
dá. Ele nos atravessa, Ele nos direciona para 
dimensões outras que nos desvenda a ver-
dadeira origem, incalculavelmente superior, 
insuportávelmente maior, e eu, nessa mente 
restrita e teimosa, sou incapaz de supor, in-
capaz até de imaginar, mesmo nos sonhos 
mais absurdos, mesmo no sonho em que 
previ o final do mundo, quando as pérolas 
falsas do colar de Séphora se perderiam no 
vazio do seu corpo sem crer no espírito. 

No sonho meu que era o quadro dela 
mostrava todo e qualquer metal se desfa-
zendo no momento em que se desfaria o 
colar. Entendi que não seria possível uma 
sobrevivência da espécie humana, tão 
acostumada com a tecnologia de apare-
lhos telefônicos, fax, internet, as indústrias 
de produtos possíveis de criar e manipular. 

Luto por um retorno à natureza ao 
despir-me de vaidades, orgulhos, bens 
desnecessários à real sobrevivência huma-
na. Por que não nos juntamos, eu, você, e 
quem mais conseguirmos convidar, numa 
aldeia indígena em uma das poucas praias 
de mata virgem do litoral brasileiro, antes 
que o sonho se realize? O sonho que se 
transforma em realidade, o sonho que so-
nhei de Séphora, o sonho em que ela é a 

emissária do poder divino. Sou um simples 
captador de imagens, interpreto-as cada 
vez mais próximo da verdade, e a verdade 
me transformará.

No começo soletrava as imagens como 
metáforas. As metáforas nos fazem olhar 
de lado o que não suportamos olhar de 
frente, tamanha a dor encontrada nos so-
nhos. E que linguagem traduz melhor a 
dor que a poesia? Agarro a metáfora e vou 
lá para o início, lá onde a escada do conhe-
cimento me permite galgar um degrau por 
dia, me esforço mais um pouco, buscan-
do alguma luz nos livros. Leituras diversas, 
tornando-se válidas, quando eu resolvo 
parar tudo – shows, viagens, namoros –, 
ir para uma praia distante e pensar. Pensar 
em tudo, pensar em nada. Corro quando 
não desejo mais pensar, a falta de fôlego 
me rouba os pensamentos. Então, sim, 
quando esvazio-me de qualquer sinal de 
vida humana, quando retorno aos primór-
dios da civilização – o que é civilização para 
mim além de aceitar o que não pensei? –, 
faz-se em mim o silêncio essencial. Talvez 
Adão o tenha escutado assim que saiu do 
barro, assim que lhe foram criados os ouvi-
dos. O ruído agudo entre o passivo e o ser 
a vir, responsável pelo girar do mundo. E o 
mundo girou. Talvez o primeiro pensamen-
to tenha sido de Adão para Eva quando a 
viu tão bela saltando da jabuticabeira para 
se esconder debaixo da mesa na secretaria 
da escola, com aquelas trancinhas miúdas 
e laços vermelhos na ponta, na face, ver-
melhos nos lábios, sobrando sangue nas 
veias a pulsar quando repousávamos na 
cama do meu quarto antes de ir embora 
pela primeira vez da minha vida.

Se as imagens eram para Séphora, por 
que eu as captava? Se com elas pintava 
quadros, esculpia, qual a minha função 
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nisso tudo? Recuso-me a fazer parte de 
um projeto que não me pertence e às ve-
zes penso se ela tem razão quando escolhe 
não acreditar no que está por trás de tudo 
isso. Talvez realmente sejamos manipula-
dos e tenhamos aquela sensação de que 
fomos nós que compomos a música, pin-
tamos o quadro, dançamos a dança, escre-
vemos o livro. Daí a ter sido realmente nós 
existe um abismo. É esse abismo que por 
vezes questiono e brigo e luto para tentar 
entender, desmoronando sobre a mesa de 
bar nas últimas horas da madrugada. Se 
eu sou instrumento para que lhe seja feita 
a vontade, por que a mim atinge e não a 
outro? Por que divide a humanidade em 
etapas quando poderia fazer-se inteiro? O 
retorno depois de dois mil anos? Por que 
esperar tanto tempo? Não seria mais prá-
tico falar diretamente com Séphora sem 
me usar como intermediário? Mas se não 
sou o intermediário, para que sirvo? Sou 
o espelho que reflete a opção dela por 
um quadro a óleo, uma aquarela ou uma 
modelagem em papel maché? Existe uma 
aproximação maior das artes do que ima-
ginamos. Quando um pintor fala em cores 
e um músico em timbres, não estão falan-
do a mesma coisa? Aí se encontra a res-
posta dos meus sonhos? Mas não estamos 
juntos, varro os olhos sobre o planeta e a 
pontuo em Nova York, Paris, Hong Kong, 
num cruzeiro nas ilhas Gregas, no meio do 
Oceano Pacífico ou margeando o Bósforo 
à procura da ilha de Patnos, quando são 
João Evangelista entreviu o Apocalipse. Se-
ria eu um filho de João? Daqueles predes-
tinados a ter visões sem compreendê-las, 
ter de pôr em letras e músicas e que façam 
sentido para alguém? 

Não as faço para mim, faço a princípio 
para Séphora, faço pensando em Séphora 

e nos sonhos que para ela sonho. Depois 
percebo que não foram para Séphora que 
sonhei – pois, se não estamos juntos, como 
lhe comunicar, como ela os recebe e trans-
forma em arte? Para um outro destinatário 
decerto foram sonhados. Saio procurando 
de porta em porta, assim como mostrei a 
minha partitura, Veritus Dei, os nãos que 
ouvi e insistia mais ainda, com força nova. 
A certeza se instalava em meu ser por me 
pensar diferente de todos aqueles vermes, 
com seus estúdios glamorosos, negando 
um autor iniciante, eu, que nunca imaginei 
um dia possuir meu próprio estúdio e ter 
de dizer àqueles olhos brilhantes de espe-
ranças vãs que as músicas que compunham 
não fazem parte do perfil da gravadora. Eu 
sabia que me afastava do jovem que um dia 
fui, me afastava para sempre, e, por mais 
que o buscasse nos retratos, mesas de bar, 
pessoas corrompidas, nunca mais o acha-
ria, nunca mais saberia da sua verdade.

Entrei no mundo de Séphora para tentar 
entender o que a movia, o que a fazia mi-
grar ao Norte à procura de água quente e 
proteção. Fui a uma de suas festas. Bande-
jas de cocaína circulavam nos jardins, vidros 
com crack e pílulas de ecstasy, corpos nus 
na piscina, entrelaçando-se, procurando no 
outro a alma que faltava em si – o gozo, as 
drogas e bebidas os preenchiam a menor 
parte do tempo, deixando o vazio colado 
contra a parede do ser.  Ela, belíssima, num 
vestido cor-de-rosa – seu aniversário de trin-
ta e cinco anos. Eu apostava que todos os 
seus supostos amores estavam lá. Vinícius, 
Samuel, Débora, madame Leffroy, uma lista 
que se perdia. De minha parte trazia ape-
nas o colar de pérolas falsas para lembrá-
-la de uma época em que éramos puros e 
fazíamos dos nossos dias os únicos, assim 
como era único o nosso amor. Para sempre, 
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Séphora. Para nunca mais.    
*
Se pudéssemos controlar feito mario-

netes o destino dos personagens de nos-
sas vidas, prever o futuro, adivinhar pen-
samentos, saberia antes o que sei agora, 
enquanto você toma as notas do que lhe 
digo, olhando por entre as grades que a 
mim impus, grades que um dia enferru-
jarão, desfazendo-se nelas mesmas assim 
como meu corpo se reduzirá a pó. 

É possível ter sempre o controle? É pos-
sível influenciar vidas com palavras medidas 
e calculadas, ou elas trabalham à nossa re-
velia? Você coloca a mão no queixo, sob os 
óculos na ponta do nariz, não sei se vejo um 
sorriso ou um rosto sério. Olha-me como a 
parede da janela de céu azul, árvores ver-
des, cigarras cantantes. No seu silêncio as 
palavras se alojam, e, por mais que eu in-
sista em soletrar as minhas, não encontro 
refúgio em seu olhar. Vago por um mar de 
lágrimas, tentando convencê-la, pedindo 
refúgio, clemência. Mas a graça me é dada 
até que eu a justifique. E você pergunta 
pela minha avó.

Talvez minha avó diga o que você deseja 
ouvir.

*
O que ninguém sabe e que irei revelar é 

o fato de Séphora não ser única no mundo. 
Se para uns isso parece vir de uma avó ran-
corosa, abandonada pela neta, para outros 
pode parecer uma tentativa de conciliação. 
Não que perdoar seja esquecimento, nun-
ca o é. Mas saber de um segredo na minha 
idade e guardá-lo apenas por precaução 
ou por temer as consequências não é do 
meu feitio. Séphora nasceu com Sahra. 

Eis o motivo de evitar que Augusto in-
terferisse ainda mais na sua vida, ele o sa-
bia. Houve um sonho por ele revelado de 

um espelho, tão nítido, tão claro, que não 
poderia ser outra pessoa a não ser Sahra, 
pois, de Sahra, Séphora retirava inspiração, 
a razão de ser. 

E se não a conhecia, a causa foi a verda-
de imposta por seus pais quando as deixa-
ram, pequenas ainda, dormindo ainda. O 
dia nascia para Séphora, para Sahra e para 
mim, uma parenta distante, uma avó de 
coração – eu conhecera a avó das meninas 
num pensionato e ali travamos uma gran-
de amizade. 

Notei meu erro em não contar a verda-
de no dia que acolhi uma delas, em ple-
no voo, no canteiro de rosas silvestres. Eu 
teria de escolher entre Séphora e Sahra, e 
meu coração gritou por Séphora no instan-
te último em que poderia perdê-la. Jamais 
amara alguém feito aquela menina e se a 
salvei foi a mim mesma que salvara, da mi-
nha eterna passividade.

Esperei o acontecimento extremo quan-
do o melhor de mim viria e se apresentaria 
por inteiro, sobrepondo os sonhos com a 
vida, transformando em carne o que me 
era espírito. As folhas caíram, as chuvas la-
varam, o sol fustigou cada pedaço do meu 
corpo jovem até perceber que me enga-
nara e enganara Séphora, com a avó de 
mentira, de que ela era especial e única no 
meu coração. 

Poderia amar duas iguais ao mesmo 
tempo? Se guardava Sahra no porão, tran-
cada a sete chaves, saindo para o mundo 
à noite, enquanto Séphora sonhava uma 
realidade ao vê-la diante de si feito a um 
espelho? Brincavam e brincavam as minhas 
meninas, brincavam de trocar de lugar e 
assumir o outro que nelas habitava. Já não 
sabiam mais quem eram, quem era o ou-
tro, misturavam-se em beijinhos e carícias, 
eu mesma a colocá-las na banheira de es-
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puma, nuinhas, os cabelos na cintura. O 
meu corpo árido acalentava a água tépida 
pingando em mim enquanto lhes enxuga-
va as pernas, e elas não sabiam, elas não 
adivinhavam o que delas escondia.  

Sahra habita perto do canteiro de rosas 
silvestres desde o dia vinte e nove de feve-
reiro, e todos os anos bissextos ali brota 
uma rosa da cor de seus cabelos. Os fios 
sobem da terra em direção ao céu, buscan-
do liberdade, buscando ar puro e o perfu-
me de Séphora, a doce irmã que a sonhava 
acordada e que por um desses (des)encon-
tros do destino pedia socorro nos sonhos 
de Augusto.

*
Eu poderia deixar vovó falar em minha 

defesa, culpá-la por algo que me pertence. 
Mas, toda vez que via Sahra, podia sentir 
que uma porta se abria no mais profun-
do do ser. A sua ausência indicava a minha 
presença. Eu descansaria de mim, planaria 
por sobre as nuvens de algodão e outra re-
presentaria o meu papel aqui na Terra. E se 
tantas vezes insistisse para ela vestir a farda 
do colégio Santos Dumont, eu, descendo 
ao porão, riscaria um universo inteiro nas 
paredes, nomeando planetas, continentes, 
nações, criaria idiomas, colecionando-os 
em dicionários? Mostraria a Sahra quando 
retornasse e se despisse de mim, encarnan-
do ela mesma. Os cidadãos de um univer-
so cada dia mais real. O tocaria como uma 
premonição que se aproxima?  

*
– O tempo está chegando.
Cada vez mais próximo, homens, mu-

lheres, ouçam, vem cercado de anjos e se-
rafins, trombetas o anunciam, uma chuva 
de meteoritos risca os céus, eu digo, eu 
ouço, eu vejo. 

Não me deem razão, apenas escutem. 

Se o verbo se fez carne e habitou entre nós, 
em forma de verbo retornará. Desta boca 
fiel não haverá palavras soltas, somente 
aquelas que me foram confiadas. Escrevo 
com a voz o que não posso escrever a pu-
nho. É próximo o tempo em que pelo ar 
não passarão mais signos, códigos, pois 
tudo o que é de metal derreterá a olhos 
vistos no dia em que aquela a quem foi 
destinada a imagem destravá-la do peito e 
resolver partilhar com os irmãos de sangue 
e espírito. 

Basta que a toquemos enquanto passa 
pelo semáforo fechado e ela perceberá. 
Quando amarrar na sua mão esquerda a 
fita de boa sorte e olhá-la bem fundo nos 
olhos, por baixo dessa barba antiga. 

Então se instalará um novo tempo. O 
pão será repartido por José, por Maria, 
cada um carregando um dom único e ina-
lienável, fazendo parte da mesma família e 
perfazendo-se sós. Como sós vieram, sós 
retornarão, prestando contas de cada sus-
piro lançado, cada mão estendida ao pró-
ximo, cada sorriso entrelaçado de esperan-
ça na alma humana.

– O tempo está chegando.
*
Como seria viver em um mundo onde o 

metal não existisse? 
Seria possível ainda construir arranha-

-céus luxuosos enquanto as palafitas se 
acumulam nas favelas? Seria possível viajar 
até a lua enquanto não se visita a pracinha 
ou o único museu da cidade natal? Co-
nhecer terras estrangeiras sem ao menos 
conhecer de onde viemos? Seria possível 
contar histórias às crianças na calçada das 
ruas sem temer um revólver empunhado 
ou um canivete roçando o rosto? Como se-
ria viver sob um mesmo teto com alguém 
que penso ser tão diferente de mim apenas 
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porque não recebeu escola e oportunida-
des em vez de pão e circo? Andar léguas 
em noite de lua cheia, a pé, a cavalo, sem 
mais monóxido de carbono emanando dos 
carros, dos ônibus, dos caminhões, porque 
eles não mais existiriam, cessando de ras-
gar o buraco na camada de ozônio? 

Pode riscar e riscar, um dia sua caneta 
não escreverá mais minha história, você 
ajeitará os óculos na ponta do nariz, te-
mendo considerarem loucura e o expul-
sarem da congregação. Mas se quase lhe 
toco por entre as grades é por buscar algo 
de humano entre nós. Todo relacionamen-
to traz alguma coisa boa, mesmo o nosso. 
Toda pessoa tem algo bom a oferecer. O 
que acontece é que o sofrimento é mais 
lembrado que a dor, mas a alegria está lá, 
brilhante, intacta. Um raio de sol.

*
O dia amanheceu como outro qualquer. 

O quadro – que não lembro ter pintado – 
pronto sobre o cavalete, o café servido à 
mesa, no jornal leio que choveria. Eu sempre 
acerto as previsões. Hoje não chove. E não 
chovia. Mas não soube dizer bem ao certo o 
que me esperava. Um dia adolescente.

As chaves do carro deveriam estar em 
algum lugar na sala, no sofá, é possível, 
por debaixo das almofadas coloridas, por 
debaixo do tapete, talvez, no aquário junto 
aos peixinhos dourados, quem sabe. O últi-
mo lugar que procurei foi no porta-chaves 
da cozinha.

Tomei o elevador de óculos escuros e 
quase não percebi a maneira que a vizinha 
do quinto andar me olhava. Poderia ser 
porque eu saíra com o marido dela? Po-
deria ser que ele se apaixonara? Deixaria 
bem claro na próxima vez que ele subisse 
à cobertura.  

– Volte para a sua mãe, meu bem, pre-

ciso de homens mais resolvidos.
No rádio tocavam todas as músicas, 

menos a minha, aquela que me desperta-
ria trazendo o início da manhã chuvosa, 
pingos finos, suaves; deixei que pela janela 
entreaberta entrasse o cheiro de terra mo-
lhada, terra seca que, ao se encontrar com 
a água, exalava seus perfumes mais profun-
dos, seus segredos antes nunca revelados.   

 

 
O dia em que te perdi

Céu chumbo
Estrelas prata
O rio em mim corria
Deixando gosto acre em minha boca
De algum lugar longe
Perdido
Onde lhe estendi a mão
E não sei bem se me ouvias
  
O dia em que te perdi
Passeavas à beira-mar
Deixavas rastros do que 
Dissemos um ao outro 
O vento levou
E fez morada em outra ilha

O dia em que te perdi
Meu coração gritava
De imensa dor
E não sei se vi
O sol fundir-se à lua
Quando entendi
Não havia te perdido

Nunca estivestes aqui
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A voz preenchia uma palavra, um nome 
que eu forçava esquecido. Augusto. Teria 
ainda algum significado para mim? A mú-
sica coincidia com o que me disse quando 
o vi pela última vez e me entregou aquele 
colar de pérolas falsas; uso-o até hoje ao 
redor do pescoço, como se elas pudessem 
continuar me cantando uma despedida, 
e somente então pudesse compreender a 
perda. Porque eu não sabia lidar com ela. 
Preferia abandonar os relacionamentos um 
por um, não atender telefonemas, desapa-
recer por uns tempos somente para não 
olhar nos olhos e proferir a verdade. Im-
possível a entrega quando não se tem o 
que dar, quando não se constituiu em si 
um pai, uma mãe, mesmo quando Débora 
insistia que assim o fez; anos e anos de tera-
pia, primeiro com um homem para refazer 
o pai, depois com uma mulher para refazer 
a mãe. No que foi feito, não havia retorno. 
Os pais não lhe devolveriam o que lhe fora 
roubado, o que não lhe fora entregue de 
maneira incondicional. Mas eu temi e tremi 
diante da possibilidade de desfazer aquela 
imagem construída por tanto tempo, pa-
pai, mamãe, tão belos, inatingíveis e agora 
os abandonaria em troca da realidade? E o 
que era a realidade para mim? Uma músi-
ca na voz do único homem que realmente 
me amou na vida? Um semáforo vermelho, 
carros ansiosos que abrisse e pudessem 
correr e correr – como no quadro pintado 
na noite anterior –, numa velocidade que 
não tem fim? Correndo para não chegar a 
lugar algum, correndo para morrer e ter-
minar tudo aqui? Correndo e não vendo o 
velho de barba longa que se aproxima com 
as fitinhas do tipo Nosso Senhor do Bon-
fim e olha-me profundamente nos olhos, 
olha-me como jamais alguém me olhou, os 
olhos, espiões da alma, varrendo meu ser 

à procura de um lugar onde se plantariam, 
germinando e germinando, criando raízes, 
aprofundando-se mais e mais até chegar 
ao cerne, encontrar a chave e invadir de 
vez meu coração? 

As pérolas invadiram minha pele alva, 
misturando-se com o tom rosado que o ca-
lor provocava. O calor derretia tudo ao re-
dor? Não importando se o semáforo esta-
va vermelho, ou verde, ou amarelo, ele não 
mais estava lá, alertando para o perigo que 
se iniciava; saltei do carro como se salta 
de um camelo no deserto, tão quente nele 
quanto fora dele, e as peças do motor, a 
lataria misturavam-se ao asfalto fumegan-
te. Pressenti tudo aquilo quando pintei o 
quadro na noite anterior? Vi aquela nuvem 
trazida pelo velho de barba longa, cabe-
los esvoaçantes, evitei aquele olhar a vida 
inteira achando que evitava entregar mo-
edas; eu evitava entregar-lhe a alma. Corri 
o mais que pude como se quisesse sair do 
sonho. O sonho do quadro fora sonhado 
também por Augusto? Seria acaso ou des-
tino ter ouvido a música de despedida no 
momento exato em que tudo desmorona-
va? Seria preciso que o mundo desmoro-
nasse para eu enxergar o que agora me 
parecia óbvio? 

E se não houvesse mais tempo? E se ele 
tivesse morrido como os motoristas tei-
mosos do semáforo vermelho? Preferiram 
permanecer agarrados com o que lhes era 
posse do que se ver com as mãos vazias. 
Somente se Augusto tivesse mudado mui-
to. Somente se ele tivesse desistido da sua 
própria essência, pura, cheia de um deus 
– ele realmente existia? Então por que per-
mitir tudo isso? A carne viva das pessoas 
queimando dentro dos carros, dos ônibus 
lotados, dentro dos apartamentos, com os 
bens de uma vida inteira? Por que, se di-
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zendo onipotente e onipresente, permitia a 
maldade humana, corrompendo corações, 
minando aos poucos o que era belo, puro, 
inocente? Bastava castigar aqueles que me-
reciam, aqueles que desperdiçavam o bem 
maior que o suposto deus de Augusto ha-
via lhes presenteado, a vida, com festas, 
drogas, bebidas, sexo. Mas se eu fosse uma 
dessas pessoas? E se não houvesse uma 
última chance? Augusto me daria uma 
última chance? Respondi no dia da festa 
que eu não precisava de uma última chan-
ce. Quem era ele para me dar uma última 
chance? Sabia ele com quem estava falan-
do? Séphora Lamartine, adorada por reis 
e rainhas, cortejada por cantores de rock, 
políticos, igrejas e marcas de roupa... 

Por que eu continuava correndo? O edi-
fício onde morava, um monte de ferro der-
retido, acabara de desmoronar. Imagino a 
vizinha, mulher do meu amante, soterrada 
em plena hora do almoço. E minha avó, 
sentada naquela salinha de costura, as-
sistindo ao último programa de televisão, 
e Débora vendo a torre Eiffel se derreter, 
e o Louvre, e o D’Orsay, e a infinidade de 
obras de arte perdidas para sempre, e os 
meus quadros – o que é um artista sem 
sua obra? Não posso vir antes que a minha 
obra, pousar de celebridade, se tudo o que 
fiz reduziu-se a nada, tudo não existe mais, 
tudo foi uma faísca que um dia atravessou 
a Terra, um lampejo de ser, para no instan-
te seguinte sumir no caos, estrela cadente 
no mar profundo. 

Na areia da praia jaziam corpos queima-
dos, cães sufocados nas próprias coleiras, 
dedos arrancados pelas alianças de casa-
mento, o mar, de azul anil, agora o Mar 
Vermelho do Antigo Testamento. Mas não 
se abria aos hebreus libertados dos egípcios 
por Moisés. O mar fechava-se rubro, de es-

pumas escarlates, cor de vinho, sangue co-
agulado que corria das veias dos cidadãos 
do mundo para um mesmo oceano. Por 
uma fração de instante passou por mim um 
vento morno vindo do oriente, onde não 
mais havia armas para matar. E os tanques 
das usinas nucleares, para onde iria o ma-
terial radioativo? Não haveria mais saída? 
Seria o fim do mundo que Zé Carlos previu? 
E eu previ nos meus quadros queimados a 
uma hora dessas? E talvez Augusto tenha 
previsto compondo-me a última canção? 

Precisava saber a verdade – a verdade 
me libertará? Caminhei em direção à gra-
vadora, ficava na parte antiga da cidade. 
Andei milhas e milhas por entre gente per-
plexa com a própria sorte, sem entender o 
que eu também não entendia, sem alguém 
que lhes explicasse a razão dos aconteci-
mentos. Acostumados a receber notícias, 
com início, meio, fim, dizendo para onde 
ir, o que pensar, o que fazer, e não era es-
forço algum viver dessa maneira, mesmo 
se não pudessem ter o carro do ano, o ce-
lular do mês, a roupa nova do dia; bastava 
não duvidar, voltar para casa – que casa? 
– e engolir a novela das oito, os programas 
de domingo com suas mulheres nuas e 
homens musculosos em posições eróticas, 
que ao deitarem na cama não eram seus 
parceiros, mas robôs plastificados que se 
moviam por baixo de seus corpos e mur-
muravam indecências copiadas de A, B ou 
C, os cabelos pintados da cor da atriz D e

– Sou normal
igual a tantos que por aí passeiam, uns por 
cima dos outros a perguntar

– O que aconteceu enquanto eu estava 
dormindo?

*
E se eu não estivesse dormindo quando 

segurei a mão de Sahra e a levei ao canteiro 
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de rosas silvestres? No dia em que retornou 
com a farda encharcada do colégio Santos 
Dumont, os beijos de Augusto eram para 
mim endereçados? O toque das mãos es-
curas sobre o corpo claro.  A brincadeira de 
esconde-esconde estava se tornando cada 
vez mais perigosa e eu precisava escolher 
qual dos dois amores sobreviveriam. Sahra 
ou Augusto?

*
Pareceu estranho estar de olhos abertos 

quando tive a visão. Saíra para surfar cedo 
naquele dia. O mar dobrava-se em ondas 
altas, ainda por cima sendo lua nova. O 
vento, da terra para a água, avisando que 
algo se aproximava, algo que vi por uma 
fresta quando entrei no tubo. No final do 
túnel, Séphora olhava em minha direção, 
me chamava, Augusto!, gritava, Socorro!; 
a prancha bicou, saí rolando para a areia. 

Caíque me jogou água doce no rosto 
pela terceira vez.

Não me lembro de nada, somente da-
quela visão. O túnel se fechando, a água 
escorrendo ao redor, derretendo-se, trans-
formando-se em quê? Em água novamen-
te? Em gás? Em suposição? Da areia voltei 
ao chalé de telhas azuis e paredes brancas 
na esperança que me ocorresse coragem 
suficiente para ligar para Séphora e saber 
mais uma vez se estava bem, em Londres, 
Pequim, Istambul, no Taiti ou em alguma 
ilha deserta. 

Terminara o namoro com Beatriz. Estou 
confuso, usara dessa frase tantas vezes que 
se esvaziara de sentido. Estaria me tornan-
do ela? A mulher pela metade?  Onde es-
tava Augusto, o filho de dona Amélia, alu-
no da professora Mariana, líder estudantil 
que lutava pelo não preconceito quanto 
à sua cor, não quanto à sua raça? Raça 
que era tão brasileira quanto os amarelos, 

brancos, mulatos e as variações que se fi-
zessem necessárias para entender que as 
diferenças existem e não podem ser iguala-
das, correndo-se o risco de nos tornarmos 
amorfos, sem identidade nem movimento, 
estáticos no se parecer demais, vazios do 
que nos distingua, do que nos faça trans-
cender a um nível maior de consciência – é 
preciso  cavar a consciência nas paredes do 
ser; mesmo que sangrem as unhas, mesmo 
que os dedos suportem imensa dor, é pre-
ciso cavar e cavar na tentativa de encontrar 
ao menos uma resposta, retirar essa más-
cara que de tanto usarmos não nos reco-
nhecemos mais.

Ofereci-me para ir à cidade, uma coisa 
só é o amante. Levaria uma hora de car-
ro. Fui à marina tentar alugar um barco ou 
um veleiro para aproveitar o vento forte. 
Séphora precisa saber. Séphora precisa de 
mim agora mais do que nunca.

*
Não preciso de ninguém. Não preciso 

provar nada a ninguém. Você me ouve dia 
após dia porque tem uma reputação a ze-
lar. Ou por pena. Ou por ter prometido a si 
que iria me retirar das grades a que me im-
pus. Saiba que, no momento em que des-
cobrir onde está Sahra, não mais precisará 
da minha voz, da sua escrita na caderneta 
de capa escura, de uma história. Você tam-
bém não precisará de mais nada.

*
O sol se punha quando percebi que 

não tomara café da manhã – esquecera 
na busca pela chave do carro. E não havia 
mais carros. Apenas aglomerados de metal 
fundido formando esculturas bizantinas, 
gaudianas, a cidade inteira, uma grande 
catedral inacabada. Como saber notícias 
de Xosé, Marília, Tita? Teria sido poupada 
a gente da Andaluzia?  Ou quebraram-se 
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fronteiras, exterminaram-se divisas, uma 
Torre de Babel ao contrário para que hou-
vesse entendimento? 

Próximo ao cais, às margens dos navios 
naufragados, reuniram-se mendigos para 
repetirem o ritual diário de repartir o pão, 
amanhecido, seco, o pão nosso de cada 
dia, em oblação elevado aos céus pelo que 
parecia ser o líder entre eles, uma espécie 
de sacerdote. 

O mendigo separou farelos
Sobre a mesa de papel jornal
De um lado desencanto
Do outro ilusão

Partiu os grãos de trigo
Assados em pão
Para deles extrair
Algum sentido

Os cães lamberam
Abanaram rabos
Saíram sem fazer barulho

Mendigo
Farelos
Cães
Levaram o que mais valia

Migalhas de si no chão

José se empregava no vazio das horas. 
Ali, no marco zero das Américas, lançava 
mão de pedras, gravetos e construía uma 
fogueira, onde juntos nos aquecíamos e 
dividíamos o pão. Eu, ele, outros nomes, 
fagulhas diversas reunidas pelo vento. 

*
As palavras podem ser usadas contra 

nós mesmos. Podem ter significados dife-
rentes. Eu, aqui, tento provar a você minha 

inocência, mas até que ponto sou inocen-
te? Até que ponto a água não se transfor-
ma em vinho e o vinho em sangue e o san-
gue em vida? 

Pronuncio uma palavra, viro-a do aves-
so, ficou ressoando no que eu não pensa-
ra, e, quando pensei, ela brilhava em lilás. 
Você me escava dia após dia e somente se 
pudesse trocar de lugar comigo poderia 
encontrar o que deseja. O que me lembro 
aconteceu ou é apenas minha invenção?  
Sou pergunta ou resposta de Augusto?

*
 O máximo que consegui foi uma janga-

da. O pescador da vila disse que poderia to-
má-la emprestada e que não me preocupas-
se com o pagamento – não precisava disso. 

Eu precisava disso? Diante daquele ho-
mem que mal sabia somar e subtrair per-
cebi que de nada me serviu tanto estudo, 
para no final vestirmos a mesma veste 
branca e sermos comidos pelos vermes de 
igual maneira, sermos esquecidos – pois 
um dia assim o seremos – e retornarmos 
aos braços Daquele que nos doou talentos 
diversos, às vezes em quantidade, às vezes 
em qualidade, mas que nos cobra de for-
ma idêntica e justa. 

Justo. O que é justo para mim será jus-
to para o meu próximo? Onde me amparo 
nas paredes da justiça para que o direito 
prevaleça? Onde escrutino em busca da 
verdade original? Seria preciso buscar no 
berço da civilização essa resposta? Não fa-
zemos nada mais do que copiar? Ou pre-
cisamos entender que por mais parecido o 
ato, mais semelhante ao que já foi feito, 
no instante em que tudo se revela, logo em 
seguida se transforma numa mancha qua-
se transparente, quase pó retornando ao 
pó, então é possível se antever uma saída, 
uma passagem para outra realidade – ou 
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a mesma realidade transformada? Não so-
mos mais os mesmos. No mar que navego, 
os peixes envelheceram, as brumas das on-
das fizeram o seu ruído, eu, uma bruma de 
onda que sou nesse infinito existir. Infinito 
que é finito porque tudo começou e tudo 
terminará um dia. Talvez naquele em que 
os barcos e veleiros naufragam, as águas 
salgadas de sangue vindo lá da praia, a ci-
dade se aproximando, e eu não sei bem ao 
certo onde procurar Séphora.

*
Parecíamos sobreviventes de um nau-

frágio. Descobríamos um mundo novo no 
mundo antigo, navegadores por mares an-
tes navegados, mas de uma maneira dife-
rente, que não era nossa, nos foi imposta 
nos livros de História, soletrada nas aulas 
de Civilização Brasileira. Não aprendemos 
o amor à Filosofia. Como é possível forçar 
um sentimento? Agora precisávamos re-
cordar o que antes repetíamos sem ao me-
nos perceber do que se tratava, páginas e 
páginas decoradas a ponto de sabê-las de 
cor, folheá-las na memória como nas telas 
do computador.

Maria foi minha primeira amiga após o 
que chamávamos de derretimento global. 
Não fora pelo calor que tudo se derreteu, 
sabíamos. Fora exatamente pela frieza 
do coração humano que estávamos ago-
ra construindo tendas, inventando novas 
maneiras de arar a terra para se plantar o 
grão, na esperança que germinasse e pu-
déssemos colher o fruto. Não sabíamos o 
próximo instante, mas sabíamos o agora, 
sabíamos o então, e isso bastava para Ma-
ria. Isso bastava para mim. 

Maria fumara crack, vendera o corpo na 
rua do Imperador por cinco reais a hora, 
abortara três vezes, apaixonara-se pelo lí-
der do Coque, até o dia em que a polícia 

invadiu a favela e o matou com um tiro na 
cabeça, esquartejou e espalhou os pedaços 
pelos postes. Sabia fazer beiju, de mandio-
ca, assado no fogo da lenha que retiráva-
mos dos armazéns destruídos. Pedi para 
desenhar seu retrato no verso de folhetos 
que circulavam pela cidade vazia. Folhetos, 
muitos folhetos, e para nada mais serviam, 
apenas à arte que pulsava em minhas veias 
e insistia em acontecer. Agora realizava 
acordada, não mais durante as noites, 
nem mais sem ter a consciência de como 
acontecia. Um espírito havia me abando-
nado para sempre, um espírito que dividia 
a minha alma, encobria a verdadeira iden-
tidade, me fazia ser o que eu não era, agia 
por mim de maneira totalmente inversa, 
trazendo logo em seguida remorso, quei-
mor no corpo, nojo de Séphora Lamarti-
ne, a artista que desenhava Maria, e Maria 
brilhava pela primeira vez na vida entre os 
meus dedos. 

*
Se vomito palavras entre os seus dedos 

e não lhe deixo falar é porque das suas pa-
lavras emanam leite e mel e somente elas 
me salvariam. A sua escuta me entorpece, 
devolve a mim, faz dobrar sobre um espe-
lho em que posso enxergar o centro, cen-
tro nebuloso, nuvem que dança ao ritmo 
das cores que você me deu.

*
Somente com uma pessoa pensei em 

casar. E propus no exato instante em que 
repartimos o bolo de milho no lanche da 
escola. Por que o tempo não consegue 
apagar essa lembrança? Estou predesti-
nado a amar de maneira incondicional? O 
que é o amor? É amar e ser amado? Bas-
ta amar e se preenche? O amor divino, o 
amor humano. Onde está a tênue linha de 
separação? Não existe separação quando 
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se ama? Pode se estar a milhas de distância 
do ser amado e o sentir tão próximo? Pode 
se sentir o perfume a qualquer hora do dia, 
a textura da pele quando se amaram por 
uma única vez? E a saudade que se sente 
do que ainda não viveram? A certeza de 
que viveram vem de onde? Outras vidas? 
Quem sabe dessa infinitude chamada Deus 
que nos habita e nos convida a exercê-lo?    

*
Nada disso existiria se eu não houves-

se cruzado com o velho de barba longa, 
panfletos e fitinhas do tipo Nosso Senhor 
do Bonfim. Foi aquele olhar que atravessou 
o vidro do carro onde me protegia todos 
os dias, uma bolha de metal, vidro, com-
bustível, onde permanecia intocável até 
quando alguém me empunha um revólver, 
aspirando por entre os dentes uma garrafa 
de cola. Eu me sinto culpada por uma situ-
ação da qual sou responsável, assim como 
você é responsável por mim, por Augusto, 
e somente juntos – você comigo, eu com 
você, seres de uma mesma história – será 
possível remeter ao papel, dar-lhe vida e 
mesclar o que é realidade com ilusão.

Me dê sua mão, eu lhe dou a minha
Receba a luz da estrela-guia
Que nos chama a um passeio celeste
E abre espaço aos nossos sonhos

Pudera na minha inocência inspirada 
Nos seus olhos cobertos de cristal
Achar aquele pedaço de mim perdido
E me acolher nos seus braços longos

Então não mais de mim precisaria
Me abandonando neste rio morno
Passearia por suas chagas abertas
Seus pesos, suas levezas

Para lhe sentir por inteiro
E daquela mesma mão fazer a minha
Que escreve e sonha com 
Um balão dourado
Percorrendo um mundo de 
Outros tempos
Outras vidas
Outro
Eu
*
A lua cheia banhava as ruas da cidade 

em silêncio. Dava para ver as silhuetas dos 
personagens de uma história que nós cria-
mos. Há séculos profetas nos avisam desse 
tempo, mas precisamos avançar e avançar 
em tecnologia, sem limites para parar, sem 
medidas para investigar o que estávamos 
fazendo com nós mesmos, com a nature-
za, os recursos extinguíveis, para perceber-
mos no final das contas que, da maneira 
que somos responsáveis por destruir, so-
mos ainda mais por reconstruir. Mas eu 
não havia percebido. 

Pela primeira vez na minha história es-
tava onde sempre desejara estar. Vivendo 
numa comunidade em que tudo era com-
partilhado, dormíamos contando estrelas, 
ouvindo canções de um trovador – ele in-
sistia que dom Sebastião voltaria, trazendo 
justiça e vitória para cada um de nós. Mas 
quem precisa que dom Sebastião nos de-
volva o passado e um mundo igual ao de 
antes? Eu não queria um mundo igual ao 
de antes. Também não o queria diferente 
daquele de agora. Descansava da parte 
obscura de mim e por nada nem ninguém 
queria retornar à antiga vida. Uma vida sem 
sentido. Uma vida de festas, falsos amigos, 
falsas intenções, pessoas que se aproxi-
mavam querendo algo em troca, usando 
uns aos outros e logo em seguida sendo 
descartados e descartáveis. Uma vida em 
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que o vil metal era o que importava, nem 
as artes se salvaram, com seus saraus, suas 
exposições, objetivando o ser em vez de 
ajudá-lo a buscar a saída do labirinto, se-
guindo o fio de Ariadne, respirando o ar 
cada vez mais puro até o ponto em que eu 
me sentisse preenchida.

*
A barba e os cabelos de Augusto cres-

ciam em sabedoria e tamanho. Tomou de 
um cajado para evitar os escorpiões e la-
gartas de fogo que apareciam no caminho. 
Aproximava-se da casa da avó de Séphora 
na tentativa de encontrar ao menos os res-
tos mortais da velha senhora, ou traços de 
para onde teria se dirigido. Difícil seria des-
cobrir a neta entre os escombros da rua da 
Aurora, difícil seria perceber que o canteiro 
de rosas silvestres não existia mais, havia 
cedido o lugar a uma cova rasa do tama-
nho de uma jovem de tranças longas, pele 
alva, lábios de carmim, sentada sobre o 
que um dia fora uma varanda, balançando 
numa rede amarelecida no sol a sol. 

Ela o olhou obliquamente. Cruzou as 
pernas na direção leste, sorriu com o can-
to esquerdo dos lábios convidando-o a se 
aproximar.

O beijo se seguiu com gosto de infân-
cia, gosto de bolo de milho. Augusto sen-
tia suas forças sendo sugadas para aque-
le corpo, cresciam os seios, alargavam os 
quadris, as nádegas voluptuosas, pernas 
longas para percorrer o mundo novo que 
para ela se descortinava enquanto as bar-
bas e cabelos dele embranqueciam.

Ela sabia para onde ir. Augusto não sa-
bia. Ele a seguiu por entre as ruas, por en-
tre as praças abandonadas, o vaivém das 
canoas entre as pontes destruídas, semá-
foros vindos ao chão, e o asfalto se des-
nudava mostrando o chão batido de barro 

e manguezal. A terra dos caranguejos. Se 
um subia o outro puxava para baixo e não 
conseguiam sair do mesmo lugar. Apenas 
aqueles suicidas que abandonavam com 
imensa dor suas raízes lançavam-se no mar 
bravio à procura de outras paragens que os 
acolhesse, reconhecesse, tornasse público 
o que pelos irmãos de raça e local de nas-
cimento era desprezado.

*
Eu poderia permanecer para sempre? O 

que é a eternidade? Se o artista se derrama 
em quadros, o escritor em linhas, o linguis-
ta a decifrar mistérios, não seria para per-
manecer para sempre? Ou seria mais uma 
ilusão? Mais um oásis em pleno deserto 
para se descobrir que não existe água lim-
pa? Acaba-se aqui, não há nada além? En-
tão, por que se questionar? Se aqui se aca-
ba, por que o movimento? Basta esperar 
o ciclo se fechar e então partir de uma vez 
por todas. Por que Ele mandaria o único 
filho para ressuscitar entre os mortos? Para 
provar o quê? Seria mais um profeta? En-
tão por que Ele conseguiu se propagar por 
mais de dois mil anos sem uma verdade 
que nos liberte, sem base estruturada que 
nos sustente? Para que nos foi inspirado a 
ferramenta, a continuidade do braço que 
trabalha, se faz mão, se constitui pessoa, 
constrói casas, migra de praia em praia à 
procura do sentimento que me preencha?    

Bastava calar as perguntas e eu adorme-
ceria. Bastava abandonar os companheiros 
de viagem e voltaria a ser eu mesma. Bas-
tava deixar de rabiscar panfletos, copiar 
aves, imitar Maria que veria o sol se pôr. 
O que procurara quando chegara ali? Não 
mais me lembrava. Um nome, uma histó-
ria – uma história que vivi ou foi contada 
com tamanha vivacidade que a acreditei 
minha, a mim pertencia tal eu lhe perten-
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cia? Por que a sensação de que algo me 
faltava, que um vazio se instalava cada vez 
mais no meu peito, e não queria escavar, 
mesmo se fosse em busca de água pura? 
– não saberia se era pura mesmo ou conta-
minada pelos pensamentos alheios, pelos 
desejos alheios, um fantoche da criação de 
outra pessoa, que articulava os fios e escul-
pia, tomava a tela branca e a tinta, abrindo 
espaço para outra dimensão. Não poderia 
chamar de diálogo o que eu não compre-
endia, não poderia sair de mim, não havia 
para onde ir, não havia garantias. Não há 
garantias. 

*
Sahra chegou em casa com a camisa 

encharcada de água e suor de Augusto. 
Revi as lembranças mais antigas passarem 
rapidamente, fumaças, bolhas de sabão. A 
primeira boneca. Pular amarelinha. Um sor-
vete de baunilha com calda de chocolate. 

De mim saltaram unhas afiadas, das 
vestes, farrapos. O sangue. O sangue. Pre-
cisava do sangue alheio para me saciar. 
Precisava fazer-me Sahra para existir. Pre-
cisava enterrar o passado no canteiro de 
rosas silvestres para brotar o meu ser a vir.

*
Faltava a mim ser mãe? Abortara tantas 

vezes, retirara das entranhas toda possibili-
dade. Alguns nascem para ser pais e mães 
e outros não? Existe vocação para se fa-
zer eterno? Ou respondemos a um instinto 
animal? Podemos controlar esse instinto? 
Tornamo-nos mais humanos quando tenta-
mos controlar a besta que nos habita? Ou 
exatamente ao perder o controle, quando 
nos doamos, exercemos o amor supremo, 
aquele chamado de incondicional?  

Faltava a mim ser mãe. Faltava a mim 
amar. Mas como se ama o outro se não se 
ama plenamente? Pode-se entregar o te-

souro que ainda não descobrimos dentro 
de nós? E se aquelas pérolas não fossem 
falsas, e extraindo-as das ostras, com cui-
dado para não desmanchar a forma, para 
que elas – as pérolas – pudessem se sig-
nificar, se contarem sozinhas, vindo à su-
perfície do meu corpo alvo com a simples 
presença de si mesmas? 

Olhava-me como a um espelho. O cor-
po nu, cabelos em tranças, lábios de car-
mim. Ela, seguida por um homem cor de 
ébano, cabelos e barba longos e grisalhos. 
O outro eu se aproximou, às margens do 
Capibaribe, insinuou sexo em praça públi-
ca, nós três juntos e inseparáveis. 

Uso meu corpo feito um experimento 
de outros corpos e não percebo mais os 
limites, apenas de onde parti.

Na busca por esse pedaço de mim que 
penso perdido preciso atravessar fronteiras 
da contemporaneidade, em que o tempo 
se quebra em si, enquanto o espaço alarga 
e se afasta daquele ponto de partida.

Vejo os rostos conhecidos desvanecen-
do; eles ainda permanecerão na memória 
pelo que eu não saberia precisar, minutos, 
horas ou anos-luz. Flutuo no vazio, alimen-
tada pela esperança de me encontrar face 
a face com a criação.

Preciso me trancar no espaço entre o 
tempo e o viver, quando tudo está parado, 
onde há somente o nada, como não sei ex-
plicar; a língua seca, o ouvido estala, olhos 
opacam, as mãos congelam o gesto, o ar 
condensa o fluxo.

Gotas de pensamento se formam sobre 
o meu corpo, corpo de infância, corpo de 
feto; sangue e estrelas se entrelaçam, um 
cometa retornando à estratosfera, conti-
nente, país, cidade, ponto, luz e se aproxi-
ma da mesma cena. 

O homem, o outro eu, eu mesma. Es-
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tivemos juntos até as pérolas soltarem-se 
do meu corpo, meus óvulos explodirem 
de prazer ao contato da fertilidade de Au-
gusto e o outro eu desfazer-se por entre 
as pedras do Cais do Apolo, deixando para 
sempre o que a ela não pertencia, o que 
era meu e inalienável, o nome de Sahra a 
ecoar por todo o Recife Antigo na voz rou-
ca e insistente de Zé Carlos.

*
Seria pedir demais uma distância? Se 

você abrir a porta, tirar-me dessas grades, 
eu seria você e deixaria de ser eu mesma? 
Onde se limitaria minha identidade? Você 
guarda os papéis, coloca a caneta Mont 
Blanc e a caderneta de capa escura na pas-
ta, decide passar adiante nas investigações 
da minha existência. Nem me pergunta, 
nem me ouve mais! Agora sua voz explo-
de em tons sustenidos. Os ouvidos doem, 
a língua trava, viro criança de colo. Você 
me alisa a pele clara, mostra o mundo lá 
fora. Diz

– Você está livre.
Estou livre? Livre de quem? Deixo de 

ser sua, somente sua, para ser do mundo? 
Permito-me dividir com o outro eu? Permi-
to-me arrancar das raízes da terra em que 
piso o barro que se faz barro, minha outra 
existência? Sahra poderá viver comigo? 

*
Te aceito
Te escolho
Jogo os dados
Entre a parede e o chão de mármore
Eles vêm plenos de apostas
Às respostas
Que por ti fiz um dia
  
Abro a janela do quarto
É azul
É sol que brilha

Incendeia esta matéria efêmera
Que se chama corpo
Que já foi tua
Ainda é tua
  
Lembro a primeira vez
Aquieto o coração
Brinco de esconde-esconde
Entre um pulsar e outro
Tu estás lá
Tu me sondas
  
Encho os pulmões com 
A tua presença
Implodo na natureza 
Dos teus sentidos
Sou a parte que me destes
Nesta caminhada terrena
Que volta
Retrocede
Até o grão de mostarda 
*
Podemos encontrar eu, Augusto e a pe-

quena Carolina a percorrer de carro o inte-
rior do estado, reconstruindo o mundo, o 
pai ensinando música, eu ensinando histó-
ria da arte nas comunidades carentes. Ou 
é possível voltar um pouco no tempo, não 
aceitar o convite de Sahra para nos fazer-
mos unas e santas, viver sempre à margem 
dos rios, à procura de uma nascente onde 
brote água pura de sentido. Ou se eu não 
houvesse perdido a chave na sala por tanto 
tempo, não abrisse a janela do carro aspi-
rando o cheiro de terra molhada, não ligasse 
o rádio com a última canção de Augusto, e 
não permitisse que Zé Carlos me impusesse 
a fitinha do tipo Nosso Senhor do Bonfim, 
e minha alma não se derretesse a ponto de 
precisar me refazer inteira. Ou você não me 
fizesse perguntas por detrás das grades.

As possibilidades se aproximam e se 
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aproximam umas das outras.
*
Quando menino, queria-me livre com o 

vento, e para onde ele me levasse então 
repousaria, fazendo de mim, a seu bel-pra-
zer, um instrumento pela paz mundial. Até 
conhecer Séphora e somente nela repousar 
meus olhos, e somente sua mão me aca-
riciar a alma, retirando-a dos esconderijos 
imaginários em que fugia de si, sonhando 
os mesmos sonhos, bebendo da fonte que 
tanto alimentava a sua arte, física, concre-
ta, real, quanto a minha arte efêmera, so-
lúvel, transparente.

Quando menina quis conhecer meus 
pais. Apesar de terem desaparecido, não 
se esconderam em minha memória. Esta-
vam lá, sempre que os procurava entrevia 
a imagem – idealizada, porém a mim per-
tencia – e os inventava e reinventava tantas 
vezes desejasse.

Poderiam ter fugido, bandidos procu-
rados que tiravam dos ricos para entregar 
aos pobres. 

Bem provável sofressem do mesmo mal 
que eu sofria antes de Carolina vir ao mun-
do, caminhassem dormindo acordados, e 
nunca souberam que me deixaram com a 
minha avó.     

O que importa os sofrimentos passados 
se me fizeram chegar aqui? E essa paz que 
experimento toda vez que deito ao lado de 
Augusto e vejo Carolina dormindo na cama 
de campanha numa cidade de interior? E 
que não preciso mais de drogas para me 
acordar, para me levar ao êxtase ou me fa-
zer criar obras de arte cada vez mais? A 
beleza vive em mim agora, nos olhos do 
homem que amo e escolho todos os dias, 
na pele cor de jambo da filha que embalo, 
e, sim, eu trocaria tudo o que já tive para 
estar exatamente onde estou, com quem 

estou, a fazer o que me pede o coração. 
*
Se pudessem ver tudo em que se trans-

formou o mundo que vocês deixaram, 
tudo que por causa de um sonho foi refei-
to, modificado na raiz, pois foi preciso bus-
car o amor primeiro para que eu existisse, e 
todo um horizonte de paz e harmonia.

As guerras não existem mais. Não exis-
tem armas, brotam flores nos tanques, usi-
nas nucleares extintas servindo de museu 
para que nunca esqueçamos, pois é pre-
ciso lembrar que a ferida existe, mesmo 
depois de curada, mesmo depois de quase 
transparente, mas continua ferida, contí-
nua, contínua, contínua.  

Nas escolas, diversas línguas são apren-
didas, mas prevalece a que foi herdada de 
pai e mãe. Não se impõem religiões porque 
desapareceram os limites entre elas. A não 
crença divide o mesmo teto da fé, as can-
ções exorcizam o egoísmo quando este se 
aproxima, lentamente se aproxima, e cada 
um de nós precisa vigiar e orar constante-
mente.

Sabemo-nos fracos e feitos de matéria 
bruta, pai, cremos que Deus ou algo maior 
que nós nos atravessa e se manifesta, mãe. 
Não me chamo Carolina para ter ou não 
razão, chamo-me quando preciso acor-
dar todos os dias mesmo sem vontade de 
acordar, quando acho que tudo está feito 
e não precisam mais de mim, quando per-
co o sentido da vida, pois vocês não estão 
aqui. Mas o vento leste sopra ao meu ou-
vido uma canção que diz que o amor, e 
somente o amor, faz a Terra girar. 

Pudera encontrar esse amor perfeito, 
correr pelas pradarias de mãos dadas, con-
tando estrelas, pulando cercas para abra-
çar todo o universo e dizer aos quatro can-
tos que viver é bom, doce, incandescente. 
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Outro alguém diria que é ilusão, este amor 
não existe, utopia, quase acreditando, qua-
se me fazendo crer que sou uma estátua 
de sal presa a um jardim de ervas daninhas 
em alguma ilha grega, cercada de mino-
tauros, medeias e unicórnios, esperando o 
príncipe dos sonhos vir com uma espada 
ao punho, sentado num cavalo branco, 
para me salvar, libertando das amarras de 
mim mesma.

Esperei, esperei, até descobrir que o sal 
era meu e dos poros emanavam, que po-
deria, sim, libertar-me e sair da prisão que 
me impusera. Galguei estantes de livros, li, 
reli, escrevi aos três Reis Magos na tentati-
va de entender o que eles viram e eu não, 
o que aquela estrela cadente sobre Belém 
dizia; olharam-se uns aos outros com a pa-
ciência que somente os sábios possuem e 
disseram que 

– É preciso humildade para aprender.
Daí por diante, procurei sempre ouvir o 

que penso, e penso muito, penso sempre. Às 
vezes é enlouquecedor, mas prefiro a profun-
didade, porque sei que a tristeza é um lago 
escuro, mas a alegria é o próprio oceano.

Olho ao redor e vejo o bem em todas as 
criaturas. Mesmo aquelas que ainda estão 
perdidas e precisam se fazer inteiras. Faço 
o que me é possível. Planto algumas pala-
vras, as palavras o mais próximo do senti-
do que posso encontrar, e espero que algo 
brote, uma frase, uma página, um livro, in-
vento um personagem para tentar mostrar 
que há esperança, tomo o papel e o lápis e 
construo um mundo inteiro. 

É preciso vontade, perseverança para 
não deixar o papel e o lápis tombar no va-
zio. É preciso alguém do lado, cuidando 
de nós como a uma criança pequena, nos 
incentivando, nos descortinando, apresen-
tando outros iguais na dor e na angústia 

criadora. Principalmente, é preciso reco-
nhecer que faltaram palavras, tudo foi dito 
ou poderia fazer melhor – mas o que foi 
escrito foi o melhor a ser escrito, por ser o 
meu olhar, e como entendo o que os ou-
tros entenderam a sua maneira, que por 
sua vez foi entendido por seus ancestrais 
de modo diverso, ou nem haviam imagina-
do tamanha beleza que a mente humana 
poderia suportar.

É preciso sempre começar de novo, in-
dependente dos erros passados, de não ser 
mais quem eu era e ainda ser a mesma, o 
rio fluindo em direção ao mar e ainda sen-
do o rio. Independente de ter ficado en-
quanto vocês partiram naquele acidente de 
automóvel, fiquei para lhes contar. Contar 
vocês às pessoas, contar da vida que tive-
ram juntos e separados, contar que caíram 
e levantaram, contar que não me sinto só 
nesta cadeira de rodas, que minhas mãos 
continuam vivas para vocês, por vocês e por 
esse mundo novo que construíram com a 
ajuda daqueles que acreditaram, aque-
les que viram a luz em meio à escuridão, 
aqueles que se fizeram heróis para que um 
dia o planeta Terra pudesse sobreviver.       

*
Do outro lado do cais poderíamos vê- 

-los se aproximando. Augusto e Sahra, nua, 
cabelos trançados até a cintura, o convite 
sendo proferido às margens do rio Capiba-
ribe. Séphora aceitaria sexo em praça pú-
blica? Mais uma vez se esconderia, fugindo 
e fugindo, procurando abrigo nos braços 
de Maria, vendendo o corpo por um pra-
to de comida, grafite e panfletos cada vez 
mais raros naquela parte da cidade? 

O sentimento de comunidade aos pou-
cos se acabava. A comida se acabava. As 
roupas puídas, sandálias gastas porque 
não havia mais quem as fabricasse. Forma-
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vam-se pequenas tribos na zona norte, na 
zona sul, e o que ainda sobrara, negociado 
em troca de alimentos não perecíveis. Não 
havia armas, mas havia ódio, e não impor-
ta se a violência impõe um revólver ou pa-
lavras agudas, estas abrem fendas na alma, 
muito mais dolorosas que as primeiras.

Diante dos altares, em todos os cantos, 
diversas religiões eram criadas, algumas 
ofereciam sacrifício humano – crianças vivas 
ou natimortas a um deus que os retirasse 
das chamas do purgatório. Até perceberem 
que possuíam um gosto bom, e dividiam as 
partes em brigas com paus e pedras. Nós 
permanecíamos escondidos, do outro lado 
do cais, com medo de sermos as próximas 
vítimas, nós, pobres animais.

Não matamos por vingança, nem para 
nos apropriarmos do que não nos é de-
vido. Ao menos isso eles aprenderam de 
nós, matavam agora pela fome, e a fome 
os movimentava.

Seguiam saqueando às margens do rio 
em busca de água limpa e carne fresca. 
Poderiam ser quadrúpedes, bípedes, o que 
importava era mais carne do que osso. Se-
guiam se arrastando acocorados, pulando 
de galho em galho com os irmãos prima-
tas, os únicos com quem se comunicavam, 
grunhidos parecidos com gargalhadas es-
tridentes.

Maria e Séphora viviam entrelaçadas, 
siamesas. O que Séphora pensava, Maria 
agia, o que Séphora sonhava, Maria que-
ria. Aqueciam os corpos uma da outra ao 
redor da fogueira, sendo impossível evitar 
os machos farejando para ver se elas es-
tavam no cio. Maria engravidou de uma 
menina, Séphora abortou. Do ventre de 
Séphora começou a crescer um tumor, 
tomando conta de todo o corpo, abrindo 
feridas na pele, exalando podridão. Maria 

não mais suportava o contato da compa-
nheira. Desataram os nós, fizeram-se duas, 
e Séphora, partiu para sempre na direção 
da nascente do rio, em busca de água pura 
de sentido que limpasse as mágoas e os 
desenganos da sua vida.

*
No rádio tocavam todas as músicas, 

menos a minha. Haveria alguma que me 
pertencesse? Ou preferia o vento me levan-
do para outras ruas, evitando o olhar da-
quele mendigo com panfletos xerocados e 
fitinhas do tipo Nosso Senhor do Bonfim? 

Desisti do almoço com Letícia. Poderia 
muito bem resolver os preparativos da mi-
nha festa de quarenta anos depois... De-
pois do quê? O que me chamava, quem eu 
era, de onde vim, para onde irei? Só havia 
um lugar onde queria estar naquele mo-
mento.

Paris alvorecia na janela da classe execu-
tiva do avião. Iria rever Débora e madame 
Leffroy? Mas a primeira coisa a fazer seria 
trilhar os mesmos caminhos de quando 
morei aqui.   

Comecei no Café de Flore, almoçando 
um quiche Loraine, salada verde, uma taça 
de Chardonnay. Atravessei o Boulevard 
Saint German, visitei a Saint Sulpice procu-
rando entender o que fazia Jacó lutar con-
tra o anjo, o que Delacroix viu que eu ainda 
não percebia.  Resolvi investigar no museu 
onde ele morou, na Rue de Furstenberg. 

Saí mais confusa do que entrei, ele 
não me disse nada. Corri ao D’Orsay, da-
ria tempo de visitar os impressionistas, ou 
extasiar-me diante da L’Origine du Monde, 
de Courbet? Aquele sexo feminino nu e 
cru diante de mim a me provocar arrepios, 
indo de encontro à mãe que não tive nem 
serei? Por que não serei mãe? Por que não 
o desejo? Será por medo de me parecer 
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com ela e um dia abandonar minha filha? 
Ou se Van Gogh não houvesse enlouqueci-
do, e não escrevesse cartas a Théo, pode-
ria eu encontrar uma resposta? Diante do 
quadro com sua orelha decepada percebi 
minha mão buscando na bolsa lápis e pa-
pel, sentando-me em meio às pessoas que 
iam e vinham diante do quadro famoso; eu 
não estava lá, eu simplesmente não existia, 
somente a ponta do fio que me era esten-
dida para que talvez descobrisse por mim 
mesma o que ele entreviu. 

Nos Jardins du Luxembourg havia uma 
exposição nova, onde pernas para o alto, 
corações partidos, corpos esquálidos e lon-
gilíneos me inquiriam sobre o motivo da mi-
nha arte. Para que eu pintava? Por que eu 
esculpia? E, de repente, eu não possuía res-
postas. Para ascender socialmente, vender 
meus quadros a preços exorbitantes, morar 
na cobertura de um dos edifícios mais caros 
de Recife, viajar duas vezes por ano de clas-
se executiva, ficar em hotéis cinco estrelas, 
ter um Porsche, fazer plásticas, vestir Dior, 
Gucci, Chanel? Para que mais serviria? 

 Monet me interrogava no Olangerie. As 
Ninpheas não queriam dizer nada, provar 
nada, mas ele simplesmente as fez. Teria 
sido difícil fazê-las?  Entrelaçando as co-
res onde não mais existisse cor, somente 
o caos dos sentimentos derramados por 
sobre as telas gigantescas, de um lado ao 
outro da sala circular, assombrando, levan-
do-me a alucinações acordada, falando só, 
desconexa, as mãos tremendo, dormentes, 
os lábios secos, escorrendo sangue pelo 
nariz enquanto eu via sumindo, sumindo 
o rosto de uma jovem senhora vindo em 
minha direção. 

*
Terminara o namoro com Beatriz. Até 

quando enganaria a mim mesmo? Até 

quando beijaria lábios, despiria vestes, aba-
faria soluços, apaziguaria a alma nas letras 
de músicas? Até quando o som, até quan-
do o ruído? Por que simplesmente não per-
manecer parado à beira-mar pensando em 
Séphora, nos lábios de Séphora, no corpo 
nu de Séphora, o perfume, o toque, o si-
lêncio? Seguiu para Paris no primeiro voo 
da manhã, não tem previsão de retorno.

Fazer o que em Paris? Rever amores? 
Entregar-se ao ópio e à luxúria? Quando 
despertaria enxergando a vida com os pró-
prios olhos? Quando eu deixarei de sonhar 
por ela sua arte, beijar seus beijos, beijar 
Beatriz com gosto de Séphora e acordar no 
vazio?

*
Aroma de ratatouille. Um gole de Pinot 

Noir. Havia o quadro de uma estrada de 
ferro quebrada, ia em direção ao infinito. 
A jovem senhora repousou a taça do vinho 
na cabeceira da cama e alisou suavemente 
os meus cabelos.

– Ça va bien?
Balancei ligeiramente a cabeça, afir-

mando, questionando lugar, hora, razão. 
– Vous s’étiez évanouit.
O Olangerie. As Ninpheas. A pergunta a 

Monet que se calou no escuro. 
Levantei devagar as pernas, o tronco, a 

cabeça um pouco zonza, ela segurava mi-
nha mão direita o tempo inteiro, sentei na 
cadeira da cozinha. 

O apartamento ficava no segundo andar 
de um prédio sem elevadores. Dois quar-
tos, sala, cozinha, um banheiro, o jardim 
de inverno. Cultivava hortênsias, alecrim, 
vasos de girassóis, porque ainda era verão 
de onde vieram.

 – Israel. Je suis juive.
Livros espalhados pela sala, por cima 

das mesas, no chão, pilhas e pilhas de li-
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vros. Arte egípcia, dicionários, árabe, chi-
nês, grego, compêndios da Universidade 
de Paris IV, uma foto da mulher com um 
menino de colo.

– Mon fils, Philipe. Voulez-vous lui con-
naître?

O cheiro de urina impregnou o ar quan-
do a porta do outro quarto se abriu. Ela 
correu as cortinas, a luz me apresentou um 
rapaz de quinze anos no corpo de um me-
nino. As pernas tortas, a língua escorrendo 
no canto da boca, balbuciando algo como 
se fosse maman.

Ajudei a sentar Philipe numa cadeira 
com cintos que o prendiam ereto, acomo-
dando a cabeça caída para o lado esquer-
do. Vi aquela mulher dar-lhe banho, trocar 
a roupa, pentear o cabelo e levá-lo com 
dificuldade para a cozinha. 

E se eu pudesse dar pernas novas a Phi-
lipe? Se pudesse fazê-lo andar, mover os 
braços, falar maman, e tantas e tantas ou-
tras palavras que retirassem lágrimas da-
quela mãe, lágrimas de alegria, lágrimas 
de tocar o sagrado?

*
Ela nasceu um minuto antes. No entanto, 

sentia-se muito mais velha. A mãe que não 
tiveram. E cuidava da irmã como uma filha. 
Dava conselhos, queria o crescimento. Mas, 
quando a flor não pediu ao mato para desa-
brochar, a água desceu a cachoeira íngreme 
por entre pedras agudas, Séphora tremeu. 
Pensou que não mais dela precisaria, que a 
avó amaria mais Sahra, o céu virando ruivo, 
as nuvens descendo a Terra.  

Com a espátula, cavou e cavou no cen-
tro, para ver se encontrava aquela que 
amara um dia. Encontrou peles, vísceras, 
odores. 

Recolhi os papéis, coloquei a caneta 
Mont Blanc, a caderneta de capa escura na 

pasta, decidi passar adiante nas investiga-
ções daquela existência. Aliso a pele clara, 
mostro-lhe o mundo lá fora. Digo

– Você está livre.
Levam-na pelo corredor estreito.
*
Escreveu o mundo em cinco dias, no 

sexto descansou. Antes o caos, e o caos lhe 
era confortável. Poderia assim permanecer 
por toda a eternidade. Mas houve um ins-
tante em que surgiu como um clarão a 
ideia de amar alguém. Amar de maneira 
incondicional. Amar se entregando por 
inteiro, imaginando nome, classe social, 
profissão, a cor dos olhos, os cabelos, se 
teria temperamento doce ou explosivo, se 
teria pais vivos, irmãos, filhos, se também 
iria amar alguém. No tempo amadureceu 
a ideia, dando-lhe forma, lendo outros 
universos literários, apreendendo-os até 
incorporá-los em suas entranhas.

Aquilo parecia uma gestação interminá-
vel. Assim queria que fosse. Guardar para si 
a pintora de pele alva, não dar à luz ao po-
eta cor de ébano. Poderia levar toda uma 
eternidade sufocando-os na imaginação, 
sem entregá-los à caneta Mont Blanc, à 
caderneta de capa escura e vê-los sofrega-
mente ensaiar passos, elevar-se à estatura 
de um homem e de uma mulher.      

Houve um instante em que cedeu. De 
que servia tê-los só para si? Mesmo cheios 
de defeitos, eram a parte melhor (e pior) 
de sua existência e daria tudo o que crias-
se novamente apenas pela ideia de um dia 
concebê-los. 

Notou que era maior do que antes. O 
tempo havia se expandido à medida que os 
escrevia, navegava em direção às profun-
dezas nunca antes exploradas de si – por-
que antes não precisara explorá-las. Ria e 
chorava com as possibilidades, e zangava-
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-se por não ser melhor, fazê-los mais per-
feitos. Perdia o controle sobre as ações, as 
palavras, frases inteiras jogadas fora, pen-
samentos nobres desperdiçados. Quando 
entenderiam que somente queria-lhes o 
bem, que por aquele caminho encontra-
riam sofrimento, e angústia, e dor? Desce-
ria ao mundo que criara – aquele mundo 
que se despedaçava – porque não enten-
diam o seu amor primeiro. 

E se fez personagem. Habitou entre 
eles. Sofreu na carne o que sofriam, car-
regou seus pesos, consolou-os, segurou 
pela mão, e, mesmo ali, no instante em 
que tombavam, olhava-os nos olhos, de-
sarmando-lhes o medo.

Mas também teve medo. Teve medo de 
não conseguir caber nas linhas o sentimen-
to, transbordar o oceano de palavras que 
se atropelavam e inundavam as margens 
das páginas, escorrendo, escorrendo até 
pensar que escrevera demais.

Surgiu um personagem inesperado. 
Não fazia parte do enredo, não servia de 
figurante, não era narrador, cenário, cena. 
Não interferiu por um momento sequer no 
tom, perfil psicológico, ritmo, diálogos, vír-
gulas, ponto e vírgula, reticências. Em al-
gum instante perdido, ele (ela), pai (mãe), 
filho (filha) tomou quem escrevia nos bra-
ços, murmurou o nome pedindo que não 
desistisse, que tentasse mais um pouco, es-
crevesse mais uma palavra, e ela se juntaria 
a outras, assim formando frases, sentenças 
de vida, de morte, parágrafos e até mes-
mo páginas. O motivo. Naquela passagem 
tal, na linha qual, encontrou algo de que 
tomou posse e iluminou um caminho que 
antes não houvera imaginado seu, existia 
dentro de si. O inesperado encontra-se 
diante de quem escreve, permitindo-lhe 
partilhar as opiniões, tantas vezes incertas, 

tantas vezes errôneas, tentativas de se di-
zer, mostrar o seu olhar, encontrar razões 
para continuar escrevendo, e escrevendo, 
não importando que somente a um perso-
nagem toque, liberte, irradie.

Quem escreve, fecha a caderneta de 
capa escura, nada mais acrescenta, nada 
mais pede a Séphora, a Augusto, criaturas 
e criação. Parar um pouco, escutar o mar, 
sentir a lua, aspirar o vento nos cabelos, 
dar as mãos, saber amar, amar por inteiro. 
E escrever histórias, escrever sempre, por 
amor à Palavra, a Palavra que sempre vale 
ser escrita e habitar no meio de nós.

*
Olho suas mãos 
Viro, reviro as duas faces
Linhas imaginárias de vida e morte
Não lhe quero morto - o abandono
 
Penso que não sei mais
Juntar letras e lhes empregar espírito
Elas caem sobre a mesa
Desconectam-se
Perdem o rumo que outrora desejei
 
Talvez devêssemos ficar sozinhos
Em frente ao espelho de nossas almas
E pudéssemos ver
O que pelos corpos não transparecia
Que fomos feitos um para o outro?
Que já vivemos outras vidas?
Não sei, não sei
E balançando a cabeça me 
chega uma faísca
De luz
Revelação
De que no toque de suas mãos 
Encontrei o sentido que quis 
Dar às palavras
E não mais delas precisei : 
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A partir da Fenomenologia da Percep-
ção1, estudo desenvolvido por Merleau-
Ponty, procurei dialogar com a experiência 
da escrita na língua francesa no período que 
passei em Paris, entre setembro de 2006 e 
janeiro de 20072 : processo de individuação 
decorrido da necessidade de me expressar 
numa língua estrangeira, de fazer a ponte 
do sentido ao signo proferido pela palavra 
nova que se aprende e se apreende ao mes-
mo tempo – um nascer em outra língua. 
E ao nascer se descobre um mundo novo, 
repleto de infinitas possibilidades, enxer-
gando as coisas, elas mesmas, na essência, 
desprovidas das camadas de informação 
saturada e direcionada dos meios de comu-
nicação em massa. 

Na busca pela aprendizagem da língua 
estrangeira, recorri ao instrumento princi-
pal do artista que é questionar a realidade 
apresentada na tentativa de lhe conceder 
sentido, e esse sentido revelado pela expe-
riência realizada no contato com a língua, 
digo mais, com a cultura de maneira geral.

Porque a língua não é somente formada 
pelas palavras, sua etimologia e linguística. 
Ela é um leque de influências oriundo das 
artes produzidas no país ao qual pertence. 
Essa estrangeridade percebida na estada 
em Paris me permitiu abrir espaços no meu 
imaginário.

Tomemos como ponto de partida as 
artes plásticas. Tracei um itinerário para 
conhecer toda a cidade no primeiro dos 
quatro meses que ali permaneceria. E, 
quando me refiro a conhecer a cidade, 
valho-me de todas as formas de expressão 
do povo francês, em especial o parisiense, 
contando para esse objetivo com a visita a 
museus, parques, degustação da culinária 
típica, dos vinhos, o caminhar pela cidade 
para aspirá-la a plenos pulmões, viajando 

aos arredores, conhecendo os parisienses, 
seus costumes – o que adiante detalharei 
mais profundamente.

A primeira visita foi ao Musée D´Orsay. 
Dividi o museu por andares e a cada tarde 
apreciava as obras de um grupo de artistas 
afins. Intuitivamente comecei pelos realis-
tas. O quanto me assombrou ao defrontar 
“L´Origine du Monde”, de Gustave Cour-
bet: o impacto direto da obra sobre o es-
pectador desavisado me fez tomar a caneta 
e o caderno de anotações – costume ainda 
não muito exercido por mim na época – e 
derramar no papel tudo o que me vinha à 
mente. Ainda não havia uma história ou 
um tema específico. Mas percebi, com o 
acúmulo das informações de cada dia e a 
leitura do quadro de Theodore Chasériau, 
“Tepidarium – O banho das odaliscas”, que 
surge toda uma imagem que resultará em 
“O Banho”3 . “L´Origine Du Monde”, ao 
despertar signos adormecidos em minha 
psique, também desperta signos relaciona-
dos, como o aroma de um afeto, o gosto 
de um cabernet, a textura da tinta a óleo, 
as cores fortes da paleta do pintor, que, 
unindo-se e fazendo sentido, refaz na li-
bido um gesto semelhante ao produzido 
pelo artista plástico quando retratou o sexo 
feminino de maneira direta, sem subterfú-
gios, em contato imediato com o leitor que 
se choca, para, desarmando-se, poder der-
ramar toda uma carga estética no papel.

Pode-se questionar se esse mesmo im-
pacto das obras de arte em minhas visitas 
aos museus e a leitura de livros referentes 
a tais artistas não seriam equivalentes ao 
esforço para se reportar a uma ou outra 
cultura, a imersão no universo pictórico, a 
língua que outrora se falava, a ambiência 
artística, transportando-me a uma realida-
de que permite experimentar, assim como 
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os signos se revelam na coexistência uns 
com os outros e no poder de conexão que 
são capazes de produzir.

É o que encontro no caso da visita a 
Montmartre, no restaurante La Mère Cathe-
rine, quando entre vinhos e soup d´oignon 
me deparo com um artista a pintar uma 
tela nomeada de Vins Fins. Se ele pode to-
mar o pincel e retratar o que não se vê por 
traz do que se vê, por que eu não poderia o 
mesmo? Passo a copiá-lo em Montmartre, 
buscando captar cada movimento do pin-
cel, transpondo-me da mesa ao lado para 
o interior do meu personagem, tomando 
da mesma mão, escolhendo as mesmas 
tintas, desfazendo-me de mim, apreen-
dendo o que é ser outro.

No aprendizado da língua estrangeira se 
recorre ao que existe e subexiste na língua, 
silencioso e inexpressável, capaz de calar a 
maior pulsão pela palavra apenas pelo fato 
de se ver refletida nela mesma, causando 
o assombro estético, satisfazendo o gozo 
artístico.

A experiência de apreensão de outra lín-
gua é símile ao não conhecimento de língua 
alguma, em que, desprovido de palavras 
que se conectem ao sentido, podemos en-
trar em contato com o signo mesmo e aí 
então buscar da fonte da verdade e do co-
nhecimento.

A distinção entre a língua estrangeira 
apreendida e a língua materna ressalta 
nesses prismas nunca antes vislumbrados 
mas sempre existentes, tal um véu de nu-
ances que se descortinam na penumbra do 
nascer do sol.

É no vácuo da língua materna e da lín-
gua apreendida que se constrói o fazer ar-
tístico, na “estrangeridade”, na alteridade, 
no sair do ser narcísico em direção ao ou-
tro, desconhecido, sem garantias, abismo 

a ser preenchido pela linguagem escrita, a 
arte que busca saída para a necessidade de 
expressão.

A leitura da cidade e suas nuances, os 
aromas, os dizeres das placas descobertas 
no Jardin du Luxembourg.

L´écrivain dit presque tout pour être 
compris. Dans la peinture, il s´établit com-
me un point mystérieux entre l´âme des 
personnages et celui du spectateur.

      
 (Eugène Delacroix)

O escritor diz quase tudo para ser com-
preendido. Na pintura, se estabelece como 
um ponto misterioso entre a alma dos per-
sonagens e aquela do espectador.

      
 (Eugène Delacroix)

Ou no Quai Voltaire, trechos de As flo-
res do mal, de Charles Baudelaire.

L´aurore grelottante em robe rose et ver-
te s´avançait lentement sur la Seine déserte 
et le sombre Paris, en se frottant les yeux 
empoignait ses outils, vieillard laborieux.  

      
 (Les Fleurs du Mal, Le Crépuscule 

du Matin, Charles Baudelaire)

A aurora arrepiante em veste rosa e ver-
de avançava lentamente sobre o Sena de-
serto e a sombria Paris, quando esfregan-
do os olhos empunhasse suas ferramentas, 
velho trabalhador.

      
 (As flores do mal, O crepúsculo 

da manhã, Charles Baudelaire)

Como se apreciando o cenário das pon-
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tes do rio Sena fôssemos convidados a es-
crever no mesmo pulso, como ao lermos 
um poema nos colocamos no lugar do au-
tor e comungamos verdadeiramente a dor 
por ele vivenciada, e nada nos resta que a 
necessidade de nos expressarmos em res-
sonância com esse lugar, este País Anterior 
suposto por Yves Bonnefoy.

Je nommerai désert ce château 
que tu fus,
Nuit cette voix, absence ton visage,
Et quand tu tomberas dans la terre 
stérile
Je nommerai néant l´éclair qui 
t´a porté.

Mourir est um pays que tu aimais. 
Je viens 
Mais éternellement par tes 
sombres chemins.
Je détruits ton désir, ta forme, 
ta mémoire,
Je suis ton ennemi qui n´aura de pitié.

Je te nommerai guerre et je prendrai
Sur toi les libertés de la 
guerre et j´aurai
Dans mes mains ton visage 
obscur et traversé,
Dans mon coeur ce pays 
qu´illumine l´orage.

(Vrai Nom – Du Mouvement et de 
l´Immobilité de Douve, Yves Bonnefoy)

Nomearei deserto este castelo 
Que tu foste.
Noite esta voz, ausência teu rosto,
E quando tombares na terra estéril
Nomearei nada o relâmpago 

Que te trouxe.

Morrer é um país que tu amavas. 
Eu venho
Eternamente por teus 
Caminhos sombrios.
Destruo teu desejo, tua forma, 
Tua memória,
Sou teu inimigo que não terá piedade.

Te nomearei guerra e prenderei
Sobre ti as liberdades da guerra e terei
Em minhas mãos teu rosto 
Obscuro e atravessado,
No meu coração este país 
Que ilumina a tempestade.

(Verdadeiro Nome – Do movimento e 
da imobilidade do fosso, Yves Bonnefoy)

*

Je voudrais prendre ton nom
Et cacher dans la profoundeur 
de moi-même
Où je peux chercher ton sens 
et découvrir 
Pourquoi tu ne sors pas de 
mes pensées
En trouvant un lieu tranquille
Pour l’y laisser anonyme
Je demande et tu ne réponds pas
Parce que tu sais, oh, mon cher 
Tu sais qu’il n’y a pas la vérité. 
  
      

(Nom – Grãos, Patricia Tenório)

Eu queria prender teu nome    
E guardar na profundidade 
De mim   
Onde possa procurar teu sentido 
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E descobrir
Porque não sais de 
Meus pensamentos
Encontrando um lugar tranquilo            
Para ali deixar anônimo
Eu pergunto e não respondes 
Porque tu sabes, oh, meu querido
Tu sabes que não existe a verdade.

      
(Nome – Grãos, Patricia Tenório)

E por que a expressão em poesia em vez 
da prosa? Em alguns momentos, a poesia 
pareceu ser a única saída: diante da mais 
profunda dor, fosse ela saudade (Fotogra-
fia, Estrela) ou assombro diante do inomi-
nável, quando em Marseille – porque para 
se conhecer Paris é preciso conhecer outras 
cidades da França, para da análise se fazer 
a síntese –, do contato com obras de Jean-
-Paul Riopelle, no Museu Cantini, reagi na 
forma mais violenta possível (Aborto, Ter-
ror, Pernas). Ou na visita ao Museu de Ar-
tes Africanas, Oceânicas, Americanas, em 
meio a uma infinidade de máscaras tribais, 
sou atraída sem saber por uma máscara da 
tribo brasileira Munducuru (Chakras). Ou 
no Museu de Arte Moderna de Strasbourg, 
quando tentei decifrar histórias em poesia 
(Quatro Cantos) ou curta prosa poética 
(Absinto, Acrobata ou Madame X). Ape-
nas no distanciamento físico e temporal foi 
possível se compor em prosa mais longa 
(Labyrinthe, Grafite, Au Sud de Nulle Part, 
Chuva, Le Mirroir).

Em Paris, no Musée Guimet de Artes 
Asiáticas, penetro no minimalismo dos sig-
nos (Id, Yang, Ying, Plat, Wanli) dos obje-
tos chineses; deles me aproprio e transfiro 
significado e significante à medida que se 

reconstroem no meu imaginário, tal a re-
tina inverte a imagem enviando traduções 
ao cérebro receptivo.

Mas a apropriação é inconsciente, agin-
do por causa própria e com a única inten-
ção de se expressar. Por exemplo, Pandôva. 
Foi preciso dois anos para que eu tomasse 
posse do significado do que aparentemen-
te provinha de uma espécie de sonho e 
alucinação. Quando acordo numa madru-
gada de dezembro de 2006 com o texto 
pronto na mente e, ao transcrevê-lo, co-
meço a sentir a dormência a partir dos pés 
e mãos enraizando-se por todo corpo, não 
era apenas o psiquismo que eclodia pelo 
acúmulo de estímulos sensoriais de leituras 
várias: a linguagem se metamorfoseava na 
escritora em construção. Naquele momen-
to previ acontecimentos futuros da vida 
pessoal simbolizados e expliquei heranças 
arquetípicas. Não que a literatura possa se 
confundir com a psicanálise, mas ali, na-
quela intersecção, elas se comunicaram e 
revelaram um sentido totalmente desco-
nhecido para quem a escrevia.

Nessa época pensava em francês, escre-
via em português e vice-versa, sem a pre-
ocupação com as fronteiras que somente 
mais tarde me foi necessária na revisão dos 
textos para o livro Grãos.

Decerto poderia questionar o porquê 
dessa distância no tempo e no espaço para 
que se faça uma análise minuciosa do pro-
cesso criativo de então. Em primeiro lugar, 
não se enxerga o próprio corpo em mo-
vimento. É preciso afastar-se o suficiente, 
como em um filme, quando poderemos 
observar detalhes antes imperceptíveis e 
que ressaltam uma leve tendência do pen-
samento: uma escolha de palavras que es-
tavam atreladas a um contexto de maneira 
tão absorta e por isso invisível, toda carga 
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emocional descia numa nuvem escura so-
bre os cílios de outrora, hoje se desanuviam 
as cores e odores, o nostálgico nos posi-
ciona feito espectadores de nós mesmos e 
faz do sentimento fugidio, que tentávamos 
captar no passado, aquele que agora por 
nós perpassa como flecha rasgando as no-
vas camadas de embotamento do tempo.

Não há arte sem vivência e se transcende 
na consciência da dor insuportável do viver. 
Para o artista que sente na carne o mundo 
selvagem em que habita, imprime na ex-
pressão o bálsamo das suas próprias chagas, 
destrói-se para poder se reconstruir (Cola-
gem – Museu Picasso) e com isso suporta 
mais um pouco, até a dor dilacerar-lhe nova-
mente o nervo exposto e com isso produzir 
novo quadro, novo texto, novo bálsamo.

O movimento se dá em direção ao 
inominado, com a boa intenção do olhar 
receptivo e o impacto que a vivência nos 
provoca. Por exemplo, caminhar pelas ruas 
da Cidade Luz para se perder, admiran-
do a paisagem como a primeira vez que 
a enxerga, me fez encontrar detalhes que 
antes não estavam lá, que podem ter sido 
percebidos por uma quantidade restrita 
de pessoas sensíveis e expressos em infini-
tas possibilidades. As placas de Baudelaire 
e Delacroix, um Clube de Poetas por trás 
da Assembleia Nacional, o Marco Zero no 
chão do pátio da Notre Dame, o aroma das 
verduras e frutas no mercado da Bastille, o 
livro que o filho caçula mais gosta de ou-
vir, Devine Combien Je T´aime, numa pe-
quena livraria do Marais; tudo estava, tudo 
permanecia na esperança de ser captado 
por um olhar sensível.

O estar perdido é a busca desse lugar já 
conhecido, que permite a construção das 
paredes psíquicas do ser por suas próprias 
condições. O estar só no mundo contando 

com essas características que somente a si 
pertencem. É como pisar em círculos de 
madeira que vão aparecendo à medida que 
o passo toca o vazio, e mais outro passo, e 
mais outro círculo de madeira. O caminhar 
para fora, metáfora do caminhar para den-
tro, investigando possibilidades e tomando 
anotações, rabiscos de histórias também 
metaforizadas. Nessas histórias curtas me 
reconheço, não como o presente de aulas 
na Sorbonne ou com Isabelle pelos cafés 
da cidade, mas como um ser-a-vir, uma 
espécie de símbolo se instalava nos textos 
que aos poucos se desvendariam.

Não se pode esquecer das relações hu-
manas. O protótipo do parisiense fechado 
e avesso às amizades se desfaz no momen-
to em que os convido para uma noite de 
queijos e vinhos no meu pequeno aparta-
mento alugado à Rue de Saints-Pères, em 
Saint-Germain des Près. A primeira impres-
são é de desconfiança e o abismo parece 
intransponível. Mas, quando se recorre à 
tentativa de entendimento de quem não 
domina a língua e se utiliza de mímicas 
ou desenhos para se expressar, a empatia 
se instala: o ajudar ao próximo como a si 
mesmo passa de pura filosofia cristã para o 
ato simples e gratuito.

Procurava encontrar o sentido da mi-
nha passagem por Paris, além dos ateliês, 
além dos museus, seus Renoirs, Monets, 
Cézannes, Rodins; procurava o mesmo ros-
to que agora enxergo com um pouco mais 
de nitidez, a uma semana de retornar à 
Cidade Luz após dois anos sem percebê-la 
com toda minha alma. O passado que era 
presente não entrevia essa fresta de tempo 
no qual eu poderia significar uma leitura 
de acontecimentos alinhavados a partir do 
que me produziu aquela experiência du-
rante quatro meses. Os grãos aprisionados 



 4As joaninhas não mentem. Editora Calibán, 2006
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durante o tempo que leva a germinação, 
quando pode se enraizar no corpo novo 
que contém o antigo. As entranhas geram 
o novo ser, acúmulo de experiências, estu-
dos, leituras diversas, das paisagens às le-
tras inscritas no português, no francês, as 
línguas se intertextualizando e produzindo 
fagulhas de entendimento.

Silêncio. Percorrendo as ruas de outo-
no, sob a chuva fina e o pulsar do coração 
embalando os ouvidos, a minha voz com a 
minha voz apenas. E registro as folhas ca-
ídas na Île de St-Louis e seus mercadinhos 
variados, ou me assombro perante a tum-
ba de Napoleão, ou na busca cavalheires-
ca de uma livraria portuguesa para lançar 
meu livro4 , no 13º arrondissement ou na 
Rue Du Chevaleret, quando, após um mês 
percorrendo Paris a pé, me deparo com o 
emaranhado de conexões do metrô, me 
apavoro diante do submergir à cidade, da 
mesma maneira que antes a desbravava ao 
ar livre com o sol lambendo o rosto.

O escrever diante da obra de arte, ou 
paisagem, monumento, livro pleno de afe-
to encontrado nas ruelas do Marais acio-
na ressonâncias, manipula o “barro” da 
psique do artista, que vai se construindo 
ao mesmo tempo em que escreve, escreve 
e se inscreve sob a máscara de seus per-
sonagens, constituindo a si próprio e en-
xergando os ajustes a serem feitos na sua 
personalidade.

Se a princípio a aprendizagem da língua 
francesa me sufocava pela minha aparente 
incapacidade de absorção, foi exatamente 
nesse ponto que a fenda da linguagem se 
instaurou, revelando uma terceira língua 
provisória, distante e ao mesmo tempo tão 
próxima do passado (português) quanto 
do futuro (francês), permitindo entrar em 
contato com os signos pura e simplesmen-

te, transferindo para o encapsulamento 
aquilo que não poderia ser dito nem numa 
língua nem na outra.

Por isso a fragmentação do todo, a di-
versidade no uno, para poder então das 
cinzas se compor fogueira de sentidos, de 
iluminações, gênese do futuro romance 
que entrevejo em bruma – A mulher pela 
metade. Tal um entrelaçar de hastes da for-
ma da linguagem, que estão ali enquanto 
necessárias à construção do bloco central, 
do núcleo da história a ser contada, e, ao 
tomar consciência, solidificam-se, as hastes 
transfiguradas pela certeza de que o bloco 
não se diluirá no contexto e não passará 
despercebido por quem o escreve. 

Ao sair de si, uma outra pessoa se obser-
va, fica à margem da existência; então aque-
la realidade pode ser transformada, nem é 
história nem é ficção: passa-se ao circunscri-
to espontâneo e inconsciente da linguagem, 
quando maneja a si mesma sem perceber-se 
manejada, deixando ao leitor – que pode ser 
a própria escritora no futuro – a tarefa de 
decifrá-la e lhe impor sentido.
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