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É terrível a gente só dar-se conta de que tem alguma 
coisa quando a está perdendo.
Foi isso que aconteceu comigo, com relação a meu 

irmão.
Ele teria completado ontem trinta e um anos, mas 

morreu há cinco.
Tinha ido embora de casa com dezoito anos, 

quando eu tinha cinco.
Minha família nunca lhe perdoou as duas coisas: 

ter saído de casa e ter morrido.
Isso seria até cômico, se não fosse trágico, como, 

lamentavelmente, é.
Perdoem se esse último parágrafo é confuso. 

Quero contar toda a história esta noite.
Parto amanhã. Se conseguir repassar minha histó-

ria, mesmo que uma única vez, talvez me sinta 
mais leve no momento de pegar o avião. 

Não sei se conseguirei.

1998
Antes de viajar
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1991-1994
Nossa história

I

Vivemos em Santo Isidro*, num desses sobradões 
do princípio do século, perto do rio.

A casa é enorme, com dois andares, ambientes 
amplos e tetos altos. No andar de baixo, temos uma 
pequena entrada, a sala, a copa, com sua lareira, o 
escritório de meu pai, onde fica a biblioteca, a cozinha 
e os cômodos de serviço. No andar de cima ficam os 
quartos – o de meus pais, o do meu irmão e o meu, 
um quarto para minha mãe e suas tarefas (sempre se 
disse assim: para as tarefas de minha mãe, vivi toda a 
minha vida nesta casa, e nunca soube que ocupações 
ela tem nesse quarto...) e alguns outros vazios. Claro, 
há os banheiros – dois por andar.

A casa está rodeada de um grande jardim. Na parte 
da frente, há pinheiros e uma nogueira, atrás ficam os 
roseirais de minha mãe e seus canteiros de ervas.

Minha mãe cultiva e cuida de suas ervas com um 
amor e uma dedicação que não creio ter dado a nós. 
(Estou exagerando, mas não muito.) Cultiva orégano, 
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sálvia, alecrim, manjericão, três tipos de estragão, 
tomilho, menta, manjerona, e devo estar esquecendo 
várias.

Na primavera e no verão, ela as usa frescas; um 
pouco antes do outono, seca-as ao sol e as guarda 
num lugar escuro e seco.

Na verdade, não sei por que estou contando isso, 
não tem muito a ver com os fatos, não é importante. 
Mas, sempre que lembro minha mãe, vejo-a ajoelhada,  
ou com suas tesouras de podar, suas luvas, um chapéu 
de palha ou um lenço, falando com suas plantas.

Alguns dos momentos mais felizes da minha infância 
eram quando me chamava e me pedia para acompa-
nhá-la. Ia me explicando que planta era cada uma, que 
cuidados exigiam, como curá-las quando as atacava o 
pulgão, ou outra praga, como podar o roseiral.

Não é que me interessasse particularmente pela 
jardinagem: o fato de que ela quisesse compartilhar 
comigo essa atividade a que ela se dedicava com 
tanto esmero bastava para me fazer alegre.

Podia ficar horas, dobrado em dois, revolvendo 
a terra, adubando as plantas, sem importar o clima. 
Talvez, quando invocam sua infância e seus momentos 
felizes, vocês se lembrem de algum passeio ou das 
férias. Eu, não. Eu evoco o cheiro da terra e das ervas. 
Ainda hoje, tantos anos depois, basta o perfume do 
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alecrim para me fazer feliz. Para me fazer sentir que 
houve um momento, um instante pelo menos, em que 
minha mãe e eu estivemos em sintonia.

***

Com meu pai, a relação era – ou devo dizer, é – 
muito mais fácil. Eu cuidava dos meus assuntos, e ele, 
dos dele. Explico melhor: se me ocupasse de tirar boas 
notas, fazer esportes (natação e rúgbi), obedecer-lhe 
e respeitá-lo, não teria nenhum problema. Ele, bem, 
ele... ele se ocupava de seus negócios e suas coisas, 
que ele nunca compartilhou conosco.

Meu pai é ainda hoje, com seus sessenta e cinco 
anos, um tipo corpulento. Foi zagueiro do Santo Isidro 
Clube na sua juventude, e, quarenta anos depois, 
quando eu jogava rúgbi nas divisões infantis, ainda 
havia gente que se lembrava dele. Tem um olhar terrí-
vel, desses olhares que bastam para que a gente se 
sinta em inferioridade de condições, um olhar que 
faz seu portador ir pelo mundo pisando em tudo que 
esteja em seu caminho. Nem preciso dizer do pavor 
que eu sentia ante a simples possibilidade de que 
esses olhos azuis cruéis me focassem.
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Meu irmão tinha sido seu orgulho, o primogênito 
e o primeiro neto da família. Nas fotos de quando 
Ezequiel era pequeno e estava com papai, há uma 
expressão de felicidade, uma grande calma e um 
indisfarçável orgulho nos olhos de meu pai.

Ezequiel nasceu pesando mais de 4 quilos, o cabelo 
negro como o de minha mãe e os olhos azuis como 
os de meu pai. Era uma perfeita síntese do melhor 
de cada um deles, o rosto ovalado, o nariz reto. Um 
menino lindíssimo.

Quatro anos depois, minha mãe ficou grávida de 
novo, mas o bebê, uma menina, morreu durante o 
parto. Nessa ocasião, decidiram que não teriam mais 
filhos. Depois, quando minha mãe apareceu de novo 
grávida, não queriam acreditar. Ezequiel superava 
todas as suas expectativas, era um bom aluno, um 
filho exemplar, era tudo que tinham desejado.

Vocês já estão imaginando que dessa gravidez 
nasci eu. Ezequiel me confessou, muito tempo depois, 
que me odiou por isso. Odiou esse bebê que não era 
nem grande, nem lindo (tenho a combinação inversa: 
o cabelo castanho de meu pai e os olhos marrons de 
minha mãe). Me odiou por ter chegado, rompendo essa 
química, por tê-lo deslocado, do centro de atenção em 
que estava havia treze anos, para a periferia.
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