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Quando Xu me morde, quando me tem entre os dentes, 
nua e má sobre mim, eu estou bem. Não é uma coisa hu-
mana, mas acontece mesmo assim, como acontecem fura-
cões ou terremotos. Começou em uma tarde de novembro, 
contra as janelas do seu apartamento em Wujiaochang, 
com as luzes azuladas do centro comercial em nossos ros-
tos, e continuou em lugares menos privados. Antigas fá-
bricas têxteis e matadouros dos anos trinta, lugares cheios 
de lógica e abandono, arquiteturas gélidas e ferrosas, com 
luzes de outono à deriva sobre chapas de metal em desuso. 
Estava em Xangai há apenas um mês, mas já conhecia a ci-
dade intimamente. Nanjing Road, que a atravessava como 
uma coluna vertebral, a periferia poeirenta ao longo do rio 

1.
Boca
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Huangpu, os parques imensos, com suas bandeiras desfral-
dadas e suas peônias grandes e vermelhas, como cabeças 
de recém-nascidos. Os cintilantes arranha-céus de Bund 
e o vento árido que soprava do oeste e atravessava tudo, 
fazia tremer tudo, o vidro e o aço e os muros pomposos, 
o complexo industrial abandonado, os plátanos alinhados 
nos distritos ocidentais. Frequentava esses lugares há ape-
nas um mês e já me sentia em casa, como nos fazem sentir 
em casa todas as coisas que, ao mesmo tempo, nos sufocam 
e dão segurança.

Nunca perguntei a Xu se ela já havia feito o mesmo 
com outras. Nunca perguntei se sou a primeira. Mas à 
noite, quando vou com ela e suas magríssimas amigas loiras 
oxigenadas à Poxx, me flagro observando com apreensão 
seus pulsos, suas peles, seus tornozelos finos, com medo 
de encontrar marcas iguais às minhas. Às vezes, um arra-
nhão rosado brilha por um instante em um dedo, ou nas 
beiradas de um sorriso. Só que isso não é prova suficiente, 
não é nada: sob a luzes estroboscópicas, é difícil ver bem 
a pele.

Acabo sempre bebendo saquê demais e voltando 
para casa sozinha, sentindo tudo girar. As ruas da área 
de concessão francesa são tão elegantes que agravam 
as minhas inseguranças. Boutique, bistrot, brasserie, 
vitrines iluminadas com croissants inchados de fermento 
e recheados com creme de confeiteiro ou creme matcha 
verde fosforescente. Antigamente, a região era apenas um 
grande pântano. Nos anos quarenta, os franceses a transfor-
maram em uma enorme casa de bonecas, úmida e cheia de 
putas. Vigoravam os direitos franceses e a luxúria francesa. 
Corpos magros, baratos e encharcados de eau de toilette. 
Os bordeaux em cálices de cristal a quilômetros das tigelas 
lascadas dos distritos populares, as perfumarias acéticas 
longe dos becos sujos de mijo e dos canais de drenagem 
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pedregosa, onde crianças defecavam de mãos dadas. Agora, 
é um esqueleto chic de tempos perdidos. Homens de negó-
cios ocidentais degustam saladas de abacate e prosecco 
em mesas a céu aberto, sob filas de plátanos iluminados, 
se sentindo especiais porque vivem na China, se sentindo 
seguros porque não cruzarão essa linha francesa e jamais 
estarão na verdadeira China.

Se não estou atenta, erro a rua, porque muitas vias em 
Xangai têm o mesmo nome e se diferenciam somente por 
serem complementadas com norte ou sul, leste ou oeste. 
Devo ir para o leste. Leste é um pequeno ideograma que 
se parece com uma caixinha fechada, com minúsculas 
raízes crescendo tortas dentro dela. Se me perco, normal-
mente acabo encontrando as lojas do distrito de Jing’an, 
meu bairro, onde vendem carne seca e pãezinhos cozidos 
no vapor. Lâminas de barbear descartáveis, cremes faciais 
descartáveis. Sopas amareladas de micro-ondas. Máscaras 
faciais com embalagens que mostram rostos violáceos, com 
olhos bem fechados e bocas bem abertas, como se estivessem 
prestes a engolir órgãos genitais masculinos. Penduradas 
nos tetos, cabeças de porco com seus couros reluzentes.

Ela se chama Xu, mas eu pronuncio errado. A língua 
deveria se manter no fundo do palato, onde começa a 
garganta, para então fazer um assobio poético e longínquo, 
como certos pássaros noturnos. Em vez disso, eu a chamava 
com xis de raio-x e de xilofone de brinquedo. Um xis 
prosaico, fora de sintonia. Era o início cacofônico do nosso 
amor. Depois, fui melhorando e comecei a dizer sh, como 
se estivesse silenciando alguém. Mas continuava errado. 
Eu não conseguia emitir o verdadeiro som que representa 
a garota em quem eu pensava o dia inteiro. Assim, passei a 
não chamá-la mais. Minha boca se abria, tremia um pouco, 
desistia: visto de fora, não dizer o nome da pessoa que se 
ama se parece com asfixiar no fundo do mar.
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O atendente do caixa suga o seu espaguete e não 
escuta meu cumprimento. “Ni hao”, repito, “ni hao”. 
Significa “você está bem”. Aqui se saúda assim, com uma 
mentira genérica sobre quem está diante de nós. Em uma 
cadeira, há um gato branco de coleira. Está parado, mitoló-
gico. Se me perco, acabo sempre na mesma loja de conve-
niências, como uma bolinha caindo no fundo de um flipe-
rama. Pergunto ao caixa onde fica o Templo da Paz Divina, 
porque meu hotel fica bem em frente, e meu quarto, lá no 
alto, no trigésimo primeiro andar, onde o barulho da terra 
não chega.

O atendente é sempre igual, mesmo se eu entrar em 
uma loja diferente. Rosto duro e sem pelos, olhos finos. 
Ele abre um mapa no seu celular e dá zooms que afastam 
e distanciam a imagem, me mostrando coisas que eu 
mal entendo. Complicadas marcas azuis sobre um fundo 
branco. Uma rota a seguir. Acho o homem bonito, mas 
deve ser porque me sinto sozinha há muito tempo. Se me 
pergunta como me chamo ou o que faço na China, se me 
pergunta coisas mais pessoais do que questões geográficas, 
mostro na tela do celular o ideograma de casa como quem 
diz “vou para casa, só quero ir para casa”. A palavra casa 
às vezes não passa de uma súplica. Ele sorri. Agradeço e 
compro caramelos White Rabbit. Eles são envoltos em 
um plástico comestível que não se pode remover, é preciso 
rasgá-lo com a língua para chegar ao recheio. Até esse 
recheio não tem gosto de nada. Na embalagem, há um 
coelho que me faz lembrar de um bicho de pelúcia que eu 
quis muito no Natal, quando tinha cinco anos, e ninguém 
comprou para mim. Compraram para o meu irmão. Meu 
irmão gritava mais forte, desejava com mais força, seus 
lamentos abarrotavam shoppings. Chego no hotel, o lugar 
que chamo de casa. O ideograma de casa mostra um porco 
deitado sob um teto: os camponeses chineses aninhavam 
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porcos como se faz com recém-nascidos, com um afeto 
cheio de desânimo.

Na cama, confiro o celular e encontro mensagens de 
Xu. Estão em chinês. É o seu modo de me dominar. Assim 
ela se mantém indecifrável, me obrigando a um esforço de 
compreensão. Abro o aplicativo de tradução, depois mudo 
de ideia e fecho. Insulto ela entre dentes: “ragazza sadica, 
narcisista”. Xingar em voz alta, comigo mesma, são as únicas 
ocasiões em que ainda uso o italiano. Xu ama poucas coisas 
no mundo. Ama o silêncio, os batons, as linhas de luz que 
se formam na parede através das persianas meio fechadas. 
Ama estômago de porco com molho hongshao e ama me 
fazer mal. Porco ao molho hongshao é muito fácil de fazer: 
é cozido lentamente com vinho, óleo, molho de soja e um 
bocado de açúcar. Quando pronto, o estômago brilha, 
vermelho como um rubi.

Não lembro mais como eu era antes dela. Me recordo 
apenas de informações pessoais, do tipo que qualquer 
pessoa que me conheça saberia dizer. Tipo que vivi em 
Roma desde que nasci e que assistia muitas séries de tevê, 
estirada no sofá de casa. Lembro que tinha um pai e uma 
mãe a quem eu amava e ainda amo, e que há seis meses 
tinha também um irmão. Lembro das plantas amarelas 
com bordas acastanhadas no peitoril da janela do meu 
quarto e do barulho ensurdecedor da coleta seletiva 
de vidro trabalhando pela avenida Vittorio Emanuele. 
Lembro que brigava com minha mãe em voz baixa, logo 
me sentindo cansada, e que na metade da discussão 
meus sentimentos se tornavam mecânicos e eu já não 
me identificava mais com os motivos da briga. Lembro 
que o lugar em que brigávamos com mais ferocidade 
era no quarto vazio do meu irmão. Lembro que eu tinha 
cabelos longuíssimos e que dormia muito, e que antes de 
dormir sempre dizia a mim mesma que regaria as plantas 
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amarelas no dia seguinte, com certeza o faria, mas depois 
nunca regava. 

Gosto muito do meu quarto de hotel. É cinza, despo-
jado e o piso de parquet é falso. Não tem cortinas nem 
persianas nas janelas, e delas se pode admirar Xangai do 
alto, o que é a coisa mais bonita que já vi. As hélices do 
exaustor de ar, instalado do lado de fora da janela, fazem 
um ruído raspante e despótico que nunca se encerra. Um 
barulho que entra nos sonhos, como um alerta, e que 
substitui a música quando sonho que meu irmão toca 
piano e ri. 

Sei que todos os quartos dos trinta e seis andares do 
hotel têm um exaustor igual, e isso me tranquiliza: a ideia 
de ter qualquer coisa em comum com os outros, além da 
fisionomia humana básica. Um pequeno quadro, na parede 
em cima da minha cama, retrata uma coisa incompreen-
sível. Um animal, talvez, ou uma paisagem endurecida pela 
seca. As linhas são abstratas de tal maneira que sou forçada a 
imaginar o que seja, mas não tão abstratas a ponto de trazer 
paz. Às vezes, queria encontrar qualquer pessoa no elevador, 
mas quando entra alguém sinto um nó na garganta.

Xu tem cabelos cor de alcatrão e é estupenda. Mãos 
finas, pernas lunares. Um sorriso sombrio e ligeiramente 
torto. Ela poderia tocar harpa e desfilar nas passarelas mais 
aplaudidas. Poderia ser uma namorada compreensiva, do 
tipo que evocamos com brilho nos olhos em reuniões fami-
liares. Ela poderia ser tantas coisas, mas não é nenhuma. 
É aquela a quem amo. É aquela que não consegue me 
amar. Quando seus lábios secos e rachados tocam em mim, 
penso em coisas inúteis com muita intensidade. Como, 
por exemplo, que a língua que falamos não deveria sair do 
mesmo buraco de onde sai o vômito e o cuspe.

Se me pergunto como eram as coisas antes de 
conhecer Xu, me vem à mente o rosto do meu irmão 
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Ruben, seu cabelo loiro espetado e o nariz reto, as poucas 
palavras, o semblante firme e luminoso como o letreiro de 
um hotel depois de uma longa viagem. Estou acostumada 
a pensar nele ao invés de em mim. É mais cômodo, porque 
ele era melhor. E o fato dele estar morto torna esse exer-
cício mais eficaz.

Ainda é sábado. Ainda é noite. Continuo zonza. 
Coloco o telefone em modo avião e como bolinhos de arroz 
cor de piche. Como muitos. Como até a náusea. São espon-
josos, insípidos, e parece que estou comendo a noite úmida 
de certos becos perto da estação Hongqiao, onde vou com 
Xu para arranjar a pílula amarela, feita à base de bile de 
serpente e inibidora da necessidade de segurança. Ela age 
sobre a amígdala, dando a sensação de que o cérebro foi 
enrolado em um cobertor de palha. Se tomar duas, você 
se sente protegida mesmo se estiver sentada no carona de 
um assassino que dirige a trezentos quilômetros por hora. 
Xu é a minha assassina a trezentos quilômetros por hora. É 
ela quem que me põe em perigo e me faz esquecer o sonho 
banal que une todos os humanos: estar em paz, em segu-
rança, estar em paz e em segurança.

É 18 de novembro. Alguns arranha-céus se apagam do 
lado de fora dos vidros espessos das janelas, exceto pela 
academia, onde silhuetas negras de mulheres seguem se 
movendo como peixes. Escritórios permanecem debil-
mente iluminados, com luzes fracas e amareladas que resis-
tirão até o dia nascer, enquanto assisto o seriado japonês 
Júri sentimental na Netflix até adormecer, sem querer saber 
que coisas Xu me escreve.


