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Volto,
relendo no

chão
os passos desta casa.



I.  
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Junto à escada de pedra que separa as duas estações da casa, eu 
paro. Não tenho força para subir os degraus. A fúria daqueles 
quartos. Atravesso a sala, rodeio o lustre com sua lâmpada 
fundida. Volto-me para a entrada: não há carro na garagem, 
então vou à cancela, a esse começo que, ao modo de parto, 
fundou o horizonte de minha infância, barbante cordel arame. 
Um passado em excesso, e talvez por isso me seja impossível 
abrir o portão e sair. Detenho-me. Lá fora, as casas dos vizi-
nhos com suas feições siamesas. Presos os dedos no meio-fio 
de uma emboscada, eu canto. Com a fasquia que me resta de 
uma madeira velha, a cancela jamais aberta. Mas a voz não 
chega. Galo sem crista. Cedo amputaram-lhe o grito. Não se 
enreda em teia tênue, entre todos, fazendo coro. Nem alucina, 
marcial. Exemplar avulso, sua espécie. Bárbaro e vencido. 
Sem qualquer concessão ao início. A nota mais aguda, aquela 
capaz de romper a cancela e será tudo o dia, a estreia. Fico, no 
entanto. Detida junto a essa voz tão fraca, tão séria. 

Como hei de chamá-la pelo nome correto, à casa? A cerca caiu 
há muito e no lugar impuseram-lhe um portão de alumínio 
que também ruiu. Pende para os lados, as duas caras não se 
encontram, é preciso asfixiá-las à força de correntes de ferro. 
Reside aí a ideia de fachada: um jardim construído para ser 
visto e ser de inverno, e que nunca o foi, e cuja visão perdeu-
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-se quando colocaram o portão com sua geometria cinza que 
recorta a pupila em mil cláusulas. Dentro dessa casa velha, 
casa comprada à desgraça, depois de um assalto à mão armada 
levar o antigo proprietário à cadeira de rodas, casa vendida às 
pressas, tenho de fugir daqui, o antigo proprietário pensou, 
nessa casa com jardim de inverno comprada por nós com uma 
hipoteca de trinta anos – tempo menor do que a minha vida, 
mas que, tão fundo, a espoliou – moram todos os equívocos.  

Aqui jamais se acendeu a lareira, e no entanto limpa-se a lareira 
todos os anos. Ao lado, a árvore de Natal postiça deu lugar a 
caixas sobrepostas de um inventário incompleto. A cidade é 
aqui e lá fora. São Paulo, frio são cinzas: foram-se as meias 
de lã e os cachecóis ocre que enrolaram minha infância com 
cores temperadas. Hoje as pessoas mendigam ao cimento uma 
parcela de frio. É um gesto sem resposta: pessoas esticadas às 
paredes, sem poder abraçá-las, apenas para esfriar um pedaço 
das costas. As cores ganham diariamente sua vida nos ver-
melhos, laranjas e amarelos de mamões, goiabas, maracujás, 
acerolas. Dura pouco. O calor as dilacera. Terminarão no lixo, 
junto ao feijão que azedou fora da geladeira.

O armário alberga junto ao chão doze caixas de sapatos. 

Há mais, muitas mais.



9

Estão por toda parte. Insaciáveis. Confiscam a casa, fileiras e 
fileiras de caixas substituem-se à praga de formigas das casas 
vivas. Guardam a mais imperfeita vida doméstica: esmaltes 
secos, restos de cutículas e cheiro das colônias de alfazema. 
Poucas ainda abrigam sapatos. Os gestos de vaso as terão 
tornado em algo tão cruel quanto de barro. Caixas transitam 
pelos quartos, caducas. O porte duro cedeu, há dobras fundas 
e olheiras nas esquinas do papelão. O mesmo se passou ao 
par de botas, seus bicos tortos empurraram os extremos do 
retângulo. Até rasgá-lo. Alguém trancou as botas na caixa 
errada: é pequena demais. A tampa tampouco está certa, 
quanto disparate, seu tamanho claramente excede o da caixa, 
passa-lhe ao menos três centímetros de cada lado do papelão. 
Nota-se também pela cor: tampa e caixa jamais formariam um 
par. Aquelas outras também incorretas, vê-se bem, estão todas 
trocadas. Copulam adúlteras no vão da escada e na despensa. 
Troco-as. Busco as tampas corretas: não as há. Volto a trocá-las. 
Confundo-me. É inútil. Algumas estão abertas, sepulturas 
expondo lustra-móveis, recibos. O último a sair desta casa 
perdeu o juízo. Ou deixou de se importar.
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Nos fundos de casa havia um terreno baldio. 
Mandaram construir um muro. Minha mãe lamentou. Nin-
guém teve coragem de dizer a ela: para abafar os teus gritos.
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Se eu quisesse me reconciliar com a noite, teria primeiro de 
pactuar com o dia, e o dia era quando o rádio doido de minha 
mãe despregava da estante e abocanhava metade da xícara. 
Para sair de raspão, era preciso eu ir atrás do ante-dia, a manhã 
ainda espreguiça é de onde vêm as peras e minha mãe ainda 
não pôs a toalha de mesa as xícaras nos pires. Aguardarei o 
leite, não bebo café, mas. Aos poucos. Beberei. Apesar de. Ser 
uma criança, apenas. Logo o rádio e a notícia de um carro a 
se chocar contra o muro na Bandeirantes. Antes, antes. Sou 
anteriormente. A fístula ainda sem cor e lá voam as primeiras 
asas, conforme. A descrição da metereologia, esta: ainda é 
cedo. Um cabelo de criança porque cheio de nós. Cada braço 
em uma margem do corpo. Os palmos da mão sobre a borda 
do colchão de mola e os joelhos dobrados estão a prestes. Meu 
rosto não vai cair, empunho os braços contra o colchão e me 
levanto. É preciso pactar com o dia. Para ganhar força, dar 
volume à experiência profissional das mulheres que imitam 
os homens e enviam às empresas currículos em papel A4 
Fonte Times New Roman 12 ou Arial margens 2,5. É preciso 
pactar com o dia quando viesse a ser uma dessas mulheres, 
mas antes. A pouco e pouco. É isso: iniciei-me pela véspera. 
Talvez àquilo a que se chama o hiato da primeira manhã: a 
noite já calou e a válvula do rádio ainda dorme. Mas há efeitos 
imprevistos: de manhã é quando meu irmão irá embora, anos 
mais tarde; o cão morto nesse horário, de onde as peras as 
xícaras os pires. A manhã era para ser um piso de porcelanato 
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ou cerâmica ou granito para meus pés sobre tudo isso quando 
eu me levantasse. De onde a nascente do sol, sempre a leste. 
Por toda a parte, haveria de ter a solidez de uma usina. Deixa 
de tê-lo. A manhã veio tarde, talvez porque era horário de 
verão e o calor que não perdoa. A partir de então, e somente. 
O leste será para onde a vida cede. 

Não me retirem os terrenos baldios. São eles que merecem 
humanidade. Pertenço a esse vazio entre edifícios: impossí-
vel avançar, a avenida chegou aos dentes; de ambos os lados 
o muro, já nem andar para trás porque. Mais muro. Recinto 
peculiar onde musgos e trepadeiras, gatos vadios, minha vida 
longe de alamedas. Não há sol, porque. O muro. Sequer vento. 
Não pendurarei roupas para secar nem meias calcinhas toa-
lhas de mesa de banho de rosto nem guardanapos de pano. 
Apenas me debruçarei sobre o abismo, terreno infecundo para 
imóveis, e mais nada. 

Revisto as caixas. Há três delas, maiores, 
fazendo entre si ângulos retos
com tampas corretas.
Meus vestidos. Os vestidos que minha mãe costurou, antes 
de aos sábados haver a costureira do beco de terra. Se chuva, 
minha mãe não me leva. Chuva passou, ela espia à janela, me 
manda calçar botas e vamos. Vamos eu e ela. 
No início, minha mãe empunha para si a tarefa de confeccionar 
nossas roupas de festa. Não havia festas, mas ela. Porque os 
vestidos saíam tortos, ou porque a máquina envelheceu antes 
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da hora, essa overloque ziguezagueia à noite a linha inteira 
decora e emperra, terá sido alguma empregada a meter-se onde 
não devia, pôs a mão na minha Singer, minha mãe lamenta 
e aos poucos cessa a costura, dedica-se apenas aos botões e 
às fechaduras dos pulsos, às barras das calças. A máquina 
falando alto no escuro.
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Naquelas caixas, meus vestidos. Então ela os guardou. 
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Essas  linhas 
 ao longo do pano
tecem hipóteses

sobre um estado de coisas
[que desapareceram] 

de ambos os lados da 

 costura

a linha
 poliéster 
 de três cabos
 
escreve um único traço
ao redor da barra

onde a costura acaba
a linha é curta
 ou um erro de laçada

 ou o calor da agulha: rebenta a fibra
 
o ponto falha, 
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e a bainha cede

perde-se 
num arco.

Minha mãe tem os olhos graves de quem quer ir embora. Em 
criança, eu pendo do seu vestido feito um cacho de fruta. Ela se 
maquia ao andar e cozinha doces no fogo alto. A frase sempre 
repetida “Já vai, já vai” encurta as conversas à maneira das 
facas com que manda podar a bananeira no verão.

Seus olhos me roubaram tudo: a fala, os quartos, as peles.
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Em menina, seguro as pernas de minha mãe como as das 
mesas, e as das mesas não mentem.


