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“ [...] Sua verdadeira profissão é somar vozes. Sua verdadeira 
profissão é contar carros que passam ao largo ou se detêm,  
de repente, no meio da avenida. Sua verdadeira profissão  
é desenhar mulheres sozinhas e pedaços de neve escura”.

— Alejandro Zambra, A vida privada das árvores





Para Bê 

Amor sempre, amor sempre.





15Adelaide 

Adelaide, cansada de mesa cheia, tem preguiça de existir em dias de 
sol aberto. 

Fecha e abre olhinhos pouco espertos, troca de lugar com a cadeira 
das bolsas, rebola por cima dos corpos e incomoda o andar natural 
da grande família. 

Vê-se bem que cedeu aos desejos do filho; vê-se bem que, por ela, 
estaria em casa, terminando o bordado que prometeu à dona Irma, 
amiga de igreja  
      e solidão.

Seis netos barulhentos se lambuzam de batatas fritas em gorduras 
de ontem, seis netos avançam em copos de coca já quente, seis netos 
tiram a paz do restaurante secular. Seis netos exibem a vitalidade da 
pouca idade enquanto ela mira as garras do garfo nas ervilhas soltas 
no canto vazio do prato. Duas escapolem de banda, uma sobrevive à 
tentativa de captura em voo ligeiro ao chão de azulejos desiguais.

O menino do canto mais distante não encontra par nas outras 
crianças: nasceu dormindo enquanto o irmão gêmeo chorava sem 
cessar. O menino do canto, único de partilhas discretas e longos 
sorrisos com a avó desde sempre, se ocupa com a observação de 
escanteio e estende, nas pontinhas dos pés, uma colher. Adelaide, 
risonha elege o polegar para fazer as vezes de faca ou qualquer 
utensílio que sirva de. Missão cumprida, ervilhas na boca e o início 
do frouxo processo de mastigação ervilha a ervilha. 

Coisa bonita isso de ver Adelaide ritmada. A cada estouro dentro 
da boca, a cada ervilha prematuramente liquidada e morta, há uma 
reação improvisada no corpo da boa senhora, capaz de apaziguar 
um sábado escaldante de duras paisagens. A primeira rendeu breve 
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piscar de olhos. A segunda foi acompanhada por ligeiro tremor de 
ombros. A terceira causou impressão de ser mais firme: foi preciso 
que uma fissura na testa se aprofundasse para que a bolota se 
dissolvesse por completo.

O filho não se conforma. Exige da mãe postura ideal. Pai de seis, 
bem sucedido, para ele é urgente que Adelaide se sinta feliz em 
torno de netos barulhentos. Volta e meia, quando ele se distrai 
a chamar o garçom, Adelaide suspira em remanso à espera do 
tempo exato de negar educadamente café e sobremesa, agradecer 
pelo almoço e dizer que, por prescrição médica, decidiu voltar 
caminhando a pé para casa. 



17Alice 

Ela, na cadeira da cozinha, com a bengala alinhada junto ao corpo. 
Ela, com porte de dama exausta, e suas mãos, aparadas sob o pendão 
de madeira em forma de um jota ao revés. 
Ela e o sorriso quase infantil. 

Ela e os sons que saem dela 
quando a garganta agarra ou arranha e o sono chega de canto 
A vida vai e ela. Ela, nesse tempo em que a memória deu 
de perder o juízo e atropela fatos datas nomes 
distâncias – inventa cria apaga realidades. Ela e os dentinhos detrás, 
batendo enquanto saem da boca diminutas riminhas 
certezas antigas frases perguntas suspiros e ais. Ela e o par 
de olhos curiosos, perdidamente afoitos  
e lentos. Ela e o jeito só dela de buscar algo logo ali na frente: 
uma cena uma fala outro olhar uma sentença, 
qualquer preenchimento. 

Ela e o percurso do olhar que sai das mãos 
até chegar às pontas dos dedos para se fixarem às unhas 
e daí. E daí o longo processo dela – só dela – de polir nas mangas do 
casaquinho de lã, unha a unha. Trinta quarenta minutos de unha a 
unha todos os dias. Depois a alegria pela missão cumprida, depois o 
assovio de chamar pintassilgo, depois histórias do tempo de Arthur, 
depois chá com torradas geleia leite morno uma dorzinha à toa um 
abraço e o que mais. Depois a saudade dela. 





19Amanda Jurema Simone

Existe algo nela que não se distingue. Ainda nem a conheço e acabo 
de pensá-la como realidade e acabo de entender que é possível haver 
espécie assim. Seu nome ainda. Seu nome ainda é dúvida:
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Amanda Jurema Simone 

Nada definitivo, nada espairecido. Ela é
nuvenzinha à toa em dia de feriado ocioso e, nesse exato momento, 
está às voltas com família amante companheira visita aula de ioga 
sala de espera de hospital ou nada disso. 

Enquanto não se mostra inteiramente, 
tenho a suave sensação de sua desimportância. Parece-me que ela 
gosta desse jogo de esconder para se revelar em fragmentos.  
Acho que tem um filho. 

Não é triste, não é bestamente feliz nem se ocupa de problemas  
futuros. Tem boa educação, embora seja difícil saber sua origem.  
Pode muito bem ter apanhado na infância sem que isso pese no  
presente. Sim, acabo de saber: tem mesmo um filho. 

Reparo que tem ancas largas sem exagero. Exibe certo orgulho  
pela fartura ao botar as mãos miúdas sobre os quadris em frente  
ao espelho de loja multimarca. Tem olhos de gente que vê grande, 
esses olhos saltados que convidam. 

Nesse momento – talvez pelo otimismo da prosa ou pelo desejo  
de um dia ser de fato – ela se sinta prestes a nascer.






