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Este livro é para a minha irmã, Raquel, 

a quem eu amo e digo que amo: 

eu te amo.





Para o coração a vida é simples: ele bate enquanto puder. 

E então para. 

Karl Ove Knausgaard

Quem sabe a que escuridão de amor pode chegar o carinho. 

Clarice Lispector

Quero te contar uma história de amor —  a tua. 

Embora saibas, suponho, 

que nem todas as histórias de amor acabam bem. 

Laura Ferrero

Agora, pois, permanecem estas três coisas:

a fé, a esperança e o amor;

mas a maior de todas é o amor.

1 Coríntios, 13:13
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Voragem

Confesso que quando nos vimos pela primeira vez 

nada aconteceu. Você era apenas uma criança e eu já era 

adulto o suficiente para sentir algo que você ainda hoje 

não descobriu: que os anos passam sem que a gente os 

perceba. Sente-se o que se vive, os atos viram lembranças, 

mas os anos vão ficando pelo corpo, a gente rejeita, renega, 

e quando se dá conta, é hora de desembarcar. Tudo isso 

ainda vai demorar em ti, os anos ainda te são generosos. 

Claro que notei sua inteligência (mas isso todo mundo 

notava), sua vontade de falar sempre; e foi com alegria que 

recebi emprestado de você um livro desses que há muitos 

anos eu já não lia mais, porque sabia que o gesto lhe era 

importante – entrego a ti um pouco de mim, reconheço 

em você um pouco do que sou. Levei o livro para casa 

e devolvi depois de alguns dias. Gostou?, foi a pergunta, 

num tiro de perto. Não tanto quanto da série, respondi 

com uma verdade apoiada em cadafalso. Eu, que naquela 

mesma época assistia, entre risadas, bebidas e cigarros, a 

uma série boba porém divertida para esquecer um amor, 

por acaso da mesma escritora daquele livro. Funcionava 

na televisão, em livro era uma bobagem. 

O tempo deu-lhe características universais, das quais 

você se apropriou tão bem: pelos no rosto, um discreto 

pomo-de-adão, e o destino de que não nos perdêssemos. 

Éramos agora amigos, veja só, compartilhando outros 

saberes, risadas sem vícios, apenas pela alegria de com-

partilhar bons momentos, e muitas cartas que depois se 

transformaram em e-mails e que não poderiam jamais se 

transformar em mais nada. Os vinte anos que nos separam 



12

nos distanciam para qualquer possibilidade de coexistência. 

O desejo, no entanto, resiste à razão, e com o pensamen-

to em ti fluidos secaram no lençol no qual desejava que 

você estivesse comigo. Não seria difícil me despir da vida 

que hoje me cobre para seguir rumo às camas e gozos e 

ao amor que fazem de mim a intensidade personificada. 

Noutra vida. Nessa, não. Nessa já tenho promessas de-

mais a cumprir, e caminhos a percorrer antes de poder 

descansar em ti.

Mas qual tolice é maior do que vislumbrar no amor a pos-

sibilidade de repouso? Repouso, que, afinal, é pousar outra 

vez: quem toca o mesmo chão repetidas vezes não descansa. 

O convite para visitar-lhe me chegou como uma sur-

presa, e no entanto, fiz em mim estádio repleto, deci-

são levada aos últimos minutos do jogo. Era todo eu a 

exultância de um aglomerado de torcedores com seus 

sentimentos tão certos e tão volúveis: lembrei que num 

e-mail recente você dera a saber que a prima que morava 

contigo havia voltado para a cidade de onde viera. Você 

voltara a morar sozinho. Tonteei o pensamento de te 

agarrar contra a parede assim que fechasse a porta atrás 

de mim, malas lançadas de qualquer jeito no chão, se o 

nosso destino eram nossos corpos, destino final daquilo 

a que nomeamos desejo. 

Quase que foi mesmo assim. Você esperou pela minha 

atitude que eu hesitei em tomar. Tantos anos adiante dos 

teus e para quê, se quando a vontade vem a hesitação 

estremece a direção do querer? Parecia já intuir que não 

seria o que eu passei a vida a querer: os anos juntos, as 

guerras combatidas a dois, os tiros dados dentro da mesma 

trincheira. Vontades que nunca existiram. 
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Não demorou e eu entendi o teu jeito de viver: sua 

faculdade ainda teria alguns anos pela frente, as passagens 

para nossos encontros seriam caras e nos veríamos tão 

poucas vezes por ano que a cada encontro revelaríamos a 

sede do deserto. E se depois viesse o mestrado, o doutorado, 

você perguntava. Volte. O que se faz em um lugar se pode 

fazer em outro. Talvez variações existam, mas nada que 

vá lhe tirar dos seus rumos profissionais. Não era estando 

juntos que unificaríamos nosso modo de viver? Então 

você me diz que prefere não, que a falha geológica que 

nos separa era capaz de terremotos terríveis, e que não 

acreditava que eu fosse capaz de largar meu companheiro 

de tantos anos, uma vida a dois estável, que ninguém era 

destemido assim só que eu era. Só que eu era, eu disse 

quando pensava Eu sou. Com sua pequena e suave mão 

espalmada em meu peito você colocou entre nós o obstá-

culo derradeiro. Mesmo assim, ambos sabemos, eu tentei. 

De longe, me importava com sua vida. De longe, você 

me mostrava através dos outros que o que tínhamos não 

poderia ser, afinal, só nosso. Sua descrença me paralisava. 

Então, deixei-me cair. 

Antes da queda, existiram as certezas só encontradas 

nos desvarios da volúpia: Como só a Sherazade era capaz 

de fazer, quero que, a cada encontro, você anseie pelo 

seguinte, quero que coloque seu olhar escancarado sobre 

o meu em claro desejo de corpos em movimento horizon-

tal, peso e fluidos se equilibrando sobre o impacto do que 

se pode chamar de amor: que a perdição seja completa, 

sussurro. Nós, náufragos encontrados, que tantas milhas 

desbravamos para chegarmos aonde poucos puderam 

navegar, não poderíamos outra coisa que não nos despe-
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jarmos um dentro do outro em jorros inevitáveis. Eu, que 

de ti só quero lembrar o que é preciso esquecer, adormeço 

e sonho. Sempre haverá o dia seguinte em que minha 

língua-nau percorrerá todos os caminhos feitos por ti, 

rio que desemboca no mar. Você, que não é terra firme 

de pisar, me acorda, quando então só quero te mostrar a 

realidade: o mastro do nosso navio, pronto para nos levar 

ao paraíso contido em nós dois. 

Para tudo isso você acedia, exceto quando se pondera-

va a possibilidade de amar a dois e ninguém mais: Amor 

não nasceu para ser terra demarcada, jaula nem gaiola, e 

desconhece as regras da razão. Eu dizia que você estava 

certo, Que dizer do amor que, sabendo de tudo isso, se 

faz no abraço de dois exclusivos e inequívocos corpos? 

Ao menos era assim que eu via, e enquanto durava, era 

assim para você também.

Entro na tua casa saqueada: Observo o piso removido, 

as janelas quebradas, as paredes destroçadas, e teu aban-

dono transmutado em ausência. Para além de ti o que há? 

Não sei. Mas percebo que os escombros estão para trás de 

mim, onde os deixei por vontade. Já não consegue ser de 

alguém quem tem desejos de ser de todos. Muitas mãos 

sobre a mesma superfície não a acariciam, antes, a tornam 

irregular. E é por isso que você não mora mais aqui.

Os despojos são tão meus quanto seus, mas é de ti que 

eu falo quando digo que tenho medo. Ousei sentir teu 

hálito depois das farras, quando você se entregava com 

sonolência e com o desejo claramente em riste para que 

ambos dançássemos a música que por anos executamos tão 

bem, até você sussurrar pra mim e dizer que nem tudo na 

vida precisa ser uma despedida. Mas é só ao olhar para a 
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frente que se percebe o adeus impossível: a memória, em 

todas as memórias, é onde você estará. Você, que nunca 

quis ler meus livros com receio de se encontrar neles, que 

nunca fumou os meus cigarros porque dizia que nosso 

amor precisava permanecer vivo em um de nós e não seria 

você a se matar de forma tão leviana, que não dormia ao 

meu lado porque acreditava que iria acordar sozinho no 

meio da noite em flagrante abandono: repara no que teus 

medos fizeram em nós.

Tantas vezes você disse que nossa diferença de idade 

era um impeditivo, que as referências uma hora fariam 

falta na procura do outro e que inevitavelmente nos per-

deríamos. De nada adiantava que eu dissesse que amar 

é um exercício de não se fazer só, que os passos dados 

juntos terminariam por sincronizar-se. O que não bastava 

em mim era te querer para além dos encontros furtivos, 

era querer esticar o braço na cama de madrugada e en-

contrar-te como quem segura no escuro um copo d’água, 

e te beber com a minha sede inequívoca. Nunca pensei 

em mim mesmo como chão de se pousar, tantas vezes te 

disse. Era todo eu terra incerta, assolada por relevos in-

transitáveis. E no entanto, eu quis. Eu quis, eu disse, não 

quero mais. E é por isso que caminho para fora do que 

restou. Porque meu caminho é atravessando a estrada, 

onde você não chega por ter medo dos caminhões que 

vêm e vão. Atravesso, não sem antes lançar sobre tudo o 

que me cerca um último olhar. Me volto para a travessia 

com a certeza de que a vida, a vida verdadeira, está mesmo 

longe de ti, em outro lugar.

No amor não existe luta breve.
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Chegada ao local dos destroços

Abro a caixa onde guardo os cartões-postais que recebo 

de você, mãe, e deposito nela mais um, que chegou ontem. 

Vejo pelo carimbo junto ao selo, a data: 1979. Àquela al-

tura, tendo nascido sob o signo de sagitário, eu estava no 

mundo há quase nove anos, idade pouca para entender o 

momento em que você saiu de casa e abandonou a mim 

e ao meu pai, um ano antes. 

Há alguns meses recebi outro cartão, nele você dizia 

estar em alguma catarata por Santa Catarina, e o selo dizia 

que era 1995. Estranho como você consegue ir e voltar 

no tempo sem dificuldade alguma, como uma espécie de 

divindade imortal. Na mensagem, direcionada a mim – você 

nunca dedicou uma só linha ao meu pai – você dizia que 

eu já estaria me preparando para entrar numa faculdade, 

e que, tal como mergulhar em águas ágil-claras e senti-

-las passar por todo o corpo, de cima a baixo, eu estava 

prestes a passar por um período de grande transformação. 

Em seguida, assinava: “Sua inesquecível mãe”. De fato eu 

adentrava, naquele instante mencionado pela carta, na 

universidade, embora aquela lembrança já estivesse per-

dida no tempo. Mas sim, mãe, você se tornou inesquecível 

para mim, pela simples razão de que você não me deixa 

esquecê-la; o que aliás parece ser esse também um sinto-

ma inerente ao meu pai, que nunca quis buscar os meios 

possíveis de se divorciar legalmente de uma mulher que 

sumiu de qualquer mapa. Seria injusto com você, minha 

filha. Ela pode voltar.

Eu guardava comigo no travesseiro essas três palavras 

todas as noites, na hora de me deitar. Ela pode voltar, meu 
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pai dizia, e eu repetia para Deus, como numa prece, dando 

ênfase na palavra pode não como uma possibilidade, mas 

como uma permissão: sim, mamãe, você pode voltar. Ne-

nhum de nós dois jamais quis você longe. Venha. A gente 

conserta o que deu errado. Entre pela porta que tirou você 

de nós, o caminho de ida pode sim ser o caminho de volta. 

Retorne, mamãe. 

Mas você nunca veio.

Chegou um cartão-postal da minha mãe, eu anuncio 

para dentro de casa. De onde ele está, meu marido solta 

um grunhido. Pelo menos você fica sabendo que ela ainda 

está viva.

Pois é.

Na foto impressa no cartão, que dessa vez data de 2008, 

vejo uma grande praça rodeada por muita natureza res-

plandecente. É tanto verde junto que ele parece abraçar a 

praça. Por um instante imagino que você está lá também, 

que se eu for àquela praça em Porto Alegre, conseguirei 

encontrá-la, enfim. Sempre brinquei desse joguinho de 

achar que, de alguma maneira, você se esconde nas fotos 

dos cartões que me envia. Na mensagem desse cartão, 

levemente borrada nas laterais porque você usou uma 

caneta cuja tinta não secava rápido e sua mão passava 

por ela, manchando os espaços ao redor, a mensagem diz, 

É tempo de ir para os espaços públicos, respirar ar puro, 

cuidar de si. A vida é bela, filha. E em seguida, a indefec-

tível assinatura: “Sua inesquecível mãe”.

Que besteirada ela escreveu dessa vez?, meu marido 

pergunta, falando da sala. Eu não respondo.

Ao invés disso, leio e releio suas poucas palavras, me-

dindo a extensão da mensagem, comparando com a de 
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outros cartões que recebi. Ano passado, por ocasião do 

meu aniversário, recebi um postal dizendo que havia um 

presente para mim na caixa postal de uma agência dos 

Correios cujo endereço você indicava, onde eu também 

deveria retirar a chave. Fui correndo para lá, sem pensar 

nem por um instante que me atrasaria para o trabalho e 

que Helena dependia de mim para ir à escola e, se não 

fosse, não tinha com quem ficar. Olhei para Luiz e disse a 

ele, Fique com a menina, e saí de casa sem esperar respos-

ta. Quando cheguei lá, fui informada que aquela agência 

não trabalhava com caixa-postal. Não seria a outra, a duas 

ruas dali? Não, moço, o endereço que recebi é dessa aqui 

mesmo. Depois de agradecer e ir embora, fiquei na calçada 

um tempo, olhando ao redor. Na minha imaginação, mãe, 

pensei que o presente poderia ser justamente esse: chegar lá 

e descobrir que o presente não estava na agência, mas fora 

dela, me esperando na rua, quase quarenta anos depois. 

Olhei no meu entorno, acenei com a mão para o caso de 

você também estar me procurando e mesmo correndo o 

risco de parecer uma louca, mas ninguém se aproximou 

de mim. Ninguém sequer olhou para mim.

Não me dei por derrotada e fui à outra agência, de 

qualquer maneira. O número da caixa-postal indicado pelo 

cartão que você me enviou, porém, não existe lá. Tentei 

compreender aquilo como um recado: eu também não 

existo, a não ser quando quero; desista de me procurar e 

aceite o que eu tenho para dar exatamente dessa maneira. 

Com esse pensamento, entrei no carro, que tinha deixa-

do estacionado na rua lateral, liguei o ar-condicionado e 

chorei até o vento gelado secar o que eu tinha no estoque 

de lágrimas. Passei a primeira marcha no carro e fui para 

casa. Aquele não era mais dia de trabalhar.
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Ficou guardado no pouco que eu entendo como com-

preensão que sim, você consegue me encontrar. Afinal, 

você sempre me achou. Quando eu era uma criança, os 

cartões chegavam na casa onde eu morava com o pai, claro. 

Depois, quando me mudei para a república universitária, 

começaram a chegar para mim também lá. Quando fui 

estudar por dois anos em Cuba, os postais também en-

contraram o caminho do meu apartamento e hoje, com 

marido e uma filha, eles não cessam. Compreendi o seu 

recado e hoje não te busco mais: a busca foi, todo tempo, 

sua, e é assim que deve permanecer sendo. Nos lugares 

mais longínquos, lá você estava também. E eu sempre 

lhe recebi. Acho que, do seu próprio jeito, você sempre 

se manteve por perto. 

De muitas maneiras se pode medir uma perda. Pela im-

portância de quem se foi, na sua vida. Pelas referências que 

deixou. Os impactos que causava quando dialogavam. Pelo 

que se compartilhou juntos. Pelo quanto se provocavam 

em nome da consolidação dos laços afetivos. Pelo tempo 

e a intensidade do que se viveu. É por isso que perder 

um colega de escola, um primo ou um irmão geralmente 

abrem vazios completamente diferentes dentro da gente. 

Quando papai morreu, há quatro anos, há pelo menos 

dois eu já sentia o espaço de sua ausência. Ele me chamava 

na casa dele, à noite, e ia me contar do tempo em que 

vocês namoravam, dos bailes para os quais iam, de como 

era voltar para casa à noite, de mãos dadas, num tempo 

em que se caminhava juntos, sonhando. Eu não fazia 

outra coisa senão ouvir. Entendi que aquele chamado era 

mais do que a necessidade de rememorar: era a forma de 

me deixar a sua herança. Os quase vinte anos que vocês 


