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Aprendendo a viver é uma seleção de A descoberta do mundo,
onde foram transcritas em or dem cro  no lógica todas as crônicas de
Clarice Lispector pu bli ca  das no Jor nal do Brasil.
Neste volume, os textos estão praticamente todos na pri mei ra

pessoa, uma não ficção, discutindo filosofia de vida e a ten ta tiva de
compreender o mundo. “Aprendendo a viver” é, aliás, o título de um
dos textos mais significativos do conjunto.

O EDITOR

NOTA
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Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura
de banhos de mar. E nunca fui tão feliz quanto naquelas tempo-
radas de banhos em Olinda, Recife.
Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o

to   mado antes do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de
pre   sente inaudito em sair de casa de madrugada e pegar o bonde
va  zio que nos levaria para Olinda ainda na escuridão?
De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado,

em expectativa. E de puro alvoroço, eu acordava às quatro e pou -
co da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depr es sa
e saíamos em jejum. Porque meu pai acreditava que assim de via
ser: em jejum.
Saíamos por uma rua toda escura, recebendo a brisa da pré-

madrugada. E esperávamos o bonde. Até que lá de longe ouvía -
mos o seu barulho se aproximando. Eu me sentava bem na ponta
do banco: e minha felicidade começava. Atravessar a cidade escura
me dava algo que jamais tive de novo. No bonde mesmo o tem -
 po começava a clarear e uma luz trêmula de sol escondido nos ba n ha -
va e banhava o mundo.
Eu olhava tudo: as poucas pessoas na rua, a passagem pelo cam -

po com os bichos-de-pé: “Olhe um porco de verdade!” gritei uma
vez, e a frase de deslumbramento ficou sendo uma das brincadei -
ras de minha família, que de vez em quando me dizia rindo: “Olhe
um porco de verdade.”
Passávamos por cavalos belos que esperavam de pé pelo

amanhe cer.

BANHOS DE MAR

– 7 –
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Eu não sei da infância alheia. Mas essa viagem diária me tor-
nava uma criança completa de alegria. E me serviu como pro messa
de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se reve -
lava. Eu me agarrava, dentro de uma infância muito infeliz, a essa
ilha encantada que era a viagem diária.
No bonde mesmo começava a amanhecer. Meu coração batia

forte ao nos aproximarmos de Olinda. Finalmente saltávamos e
ía mos andando para as cabinas pisando em terreno já de areia mis   -
turada com plantas. Mudávamos de roupa nas cabinas. E nu n ca
um corpo desabrochou como o meu quando eu saía da cabi na 
e sabia o que me esperava.
O mar de Olinda era muito perigoso. Davam-se alguns passos

em um fundo raso e de repente caía-se num fundo de dois me -
tros, calculo.
Outras pessoas também acreditavam em tomar banho de mar

quando o sol nascia. Havia um salva-vidas que, por uma ninharia
de dinheiro, levava as senhoras para o banho: abria os dois braços,
e as senhoras, em cada um dos braços, agarravam o banhista para
lutar contra as ondas fortíssimas do mar.
O cheiro do mar me invadia e me embriagava. As algas boia -

vam. Oh, bem sei que não estou transmitindo o que significavam
co mo vida pura esses banhos em jejum, com o sol se levantando
pá lido ainda no horizonte. Bem sei que estou tão emocionada
que não consigo escrever. O mar de Olinda era muito iodado e
salgado. E eu fazia o que no futuro sempre iria fazer: com as mãos
em concha, eu as mergulhava nas águas, e trazia um pouco do mar
até minha boca: eu bebia diariamente o mar, de tal modo queria
me unir a ele.
Não demorávamos muito. O sol já se levantara todo, e meu

pai tinha que trabalhar cedo. Mudávamos de roupa, e a roupa fi -
ca va impregnada de sal. Meus cabelos salgados me colavam na
cabeça.
Então esperávamos, ao vento, a vinda do bonde para Recife. No

bonde a brisa ia secando meus cabelos duros de sal. Eu às vezes
la mbia meu braço para sentir sua grossura de sal e iodo.
Chegávamos em casa e só então tomávamos café. E quando eu

me lembrava de que no dia seguinte o mar se repetiria para mim,
eu ficava séria de tanta ventura e aventura.
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Meu pai acreditava que não se devia tomar logo banho de água
do ce: o mar devia ficar em nossa pele por algumas horas. Era con -
tra a minha vontade que eu tomava um chuveiro que me dei xava
límpida e sem o mar.
A quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade?

Co mo sentir com a frescura da inocência o sol vermelho se leva n -
tar? Nunca mais?
Nunca mais.
Nunca.

RESTOS DO CARNAVAL

Não, não deste último Carnaval. Mas não sei por que este me
transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas
nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e con -
fete. Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à
igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao
Car naval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se apro -
xi mando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Co -
mo se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa
es  carlate. Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem
pa  ra que tinham sido feitas. Como se as vozes humanas enfim
ca ntassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Car -
na val era meu, meu.
No entanto, na realidade eu dele pouco participava. Nunca

tinha ido a um baile infantil, nunca me havia fantasiado. Em com -
 pensação deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à por ta
do pé de escada do sobrado onde morávamos, olhando á vida os
outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava en tão e eco -
 nomizava-as com avareza para durarem os três dias: um lança-
perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando di fícil escre ver.
Porque sinto como ficarei de coração escuro ao cons  ta  tar que,
mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo se -
denta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.
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E as máscaras? Eu tinha medo mas era um medo vital e ne ces -
sário porque vinha ao encontro da minha mais profunda suspeita
de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. 
À por ta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo eu
de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo
in terior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados,
mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os masca -
rados, pois, era essencial para mim.
Não me fantasiavam: no meio das preocupações com minha

mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para Carnaval de cri-
ança. Mas eu pedia a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles
meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinha então
a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante três dias
por ano. Nesses três dias, ainda, minha irmã acedia ao meu sonho
intenso de ser uma moça – eu mal podia esperar pela saída de
uma infância vulnerável – e pintava minha boca de batom bem
forte, passando também ruge nas minhas faces. Então eu me sen-
tia bonita e feminina, eu escapava da meninice.
Mas houve um Carnaval diferente dos outros. Tão milagroso

que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu, que
já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha
resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino ro sa.
Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa,
com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor.
Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco à fantasia tomando forma
e se criando. Embora pétalas o papel crepom nem de longe lem-
brasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais
belas que jamais vira.
Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado: so brou

papel crepom, e muito. E a mãe de minha amiga – talvez aten -
dendo a meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou
talvez por pura bondade, já que sobrara papel – resolveu fa zer
para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de ma -
te rial. Naquele Carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu te ria
o que sempre quisera: ia ser outra que não eu mesma.
Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca

me sentira tão ocupada: minuciosamente, minha amiga e eu calcu -
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lávamos tudo, embaixo da fantasia usaríamos combinação, pois se
chovesse e a fantasia se derretesse pelo menos estaríamos de al -
gum modo vestidas – à ideia de uma chuva que de repente nos
dei xasse, nos nossos pudores femininos de oito anos, de com bi -
nação na rua, morríamos previamente de vergonha – mas ah!
Deus nos ajudaria! não choveria! Quanto ao fato de minha fanta sia
só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor
meu orgulho que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o des -
 ti no me dava de esmola.
Mas por que exatamente aquele Carnaval, o único de fantasia,

te ve que ser tão melancólico? De manhã cedo no domingo eu já
es tava de cabelos enrolados para que até a tarde o frisado pegasse
bem. Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim,
en fim! chegaram três horas da tarde: com cuidado para não ras-
gar o papel, eu me vesti de rosa.
Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já

perdoei. No entanto essa não posso sequer entender agora: o jogo
de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu es -
tava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos
enrolados e ainda sem batom e ruge – minha mãe de súbito pio -
rou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e
ma n d aram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui
correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a más-
cara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil –, fui
correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes
e gritos de Carnaval. A alegria dos outros me espantava.
Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha

irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido
em mim. E, como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que
encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada; não
era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a
rua e ali de pé eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de
lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes co -
me çava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado
gra  ve de minha mãe e de novo eu morria.
Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me

a ela é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12
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anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito
bo nito parou diante de mim, e numa mistura de carinho, gros su ra,
brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos, já lisos, de con-
fete: por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem fa  lar.
E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noi  te
que enfim alguém me havia reconhecido: eu era, sim, uma rosa.

CEM ANOS DE PERDÃO

Quem nunca roubou não vai me entender. E quem nunca rou -
bou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, em pe -
que na, roubava rosas.
Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos, ladeadas por

palacetes que ficavam no centro de grandes jardins. Eu e uma
ami guinha brincávamos muito de decidir a quem pertenciam os
pa la cetes. “Aquele branco é meu.” “Não, eu já disse que os brancos
são meus.” “Mas esse não é totalmente branco, tem janelas ver -
 des.” Parávamos às vezes longo tempo, a cara imprensada nas gra -
des, olhando.
Começou assim. Numa das brincadeiras de “essa casa é minha”,

paramos diante de uma que parecia um pequeno castelo. No fundo
via-se o imenso pomar. E, à frente, em canteiros bem ajar di na dos,
estavam plantadas as flores.
Bem, mas isolada no seu canteiro estava uma rosa apenas en -

trea berta cor-de-rosa-vivo. Fiquei feito boba, olhando com ad mi -
ra ção aquela rosa altaneira que nem mulher feita ainda não era.
E então aconteceu: do fundo de meu coração, eu queria aque la
rosa para mim. Eu queria, ah como eu queria. E não havia
jeito de obtê-la. Se o jardineiro estivesse por ali, pediria a rosa,
mesmo sa bendo que ele nos expulsaria como se expulsam mole-
ques. Não ha via jardineiro à vista, ninguém. E as janelas, por
causa do sol, es tavam de venezianas fechadas. Era uma rua onde
não passavam bondes e raro era o carro que aparecia. No meio
do meu silêncio e do silêncio da rosa, havia o meu desejo de pos-
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suí-la como coisa só minha. Eu queria poder pegar nela. Queria
cheirá-la até sentir a vista escura de tanta tonteira de perfume.
Então não pude mais. O plano se formou em mim instanta nea -

 mente, cheio de paixão. Mas, como boa realizadora que eu era,
raciocinei friamente com minha amiguinha, explicando-lhe qual
seria o seu papel: vigiar as janelas da casa ou a aproximação ainda
possível do jardineiro, vigiar os transeuntes raros na rua. En quan to
isso, entreabri lentamente o portão de grades um pouco enfer ru -
ja das, contando já com o leve rangido. Entreabri somente o bas -
tante para que meu esguio corpo de menina pudesse passar. E, pé
ante pé, mas veloz, andava pelos pedregulhos que ro dea vam os
canteiros. Até chegar à rosa foi um século de coração ba tendo.
Eis-me afinal diante dela. Paro um instante, perigosamente,

porque de perto ela ainda é mais linda. Finalmente começo a lhe
quebrar o talo, arranhando-me com os espinhos, e chupando 
o sangue dos dedos.
E, de repente – ei-la toda na minha mão. A corrida de volta

ao portão tinha também de ser sem barulho. Pelo portão que dei -
xa ra entreaberto, passei segurando a rosa. E então nós duas páli-
das, eu e a rosa, corremos literalmente para longe da casa.
O que é que fazia eu com a rosa? Fazia isso: ela era minha.
Levei-a para casa, coloquei-a num copo d’água, onde ficou so -

be rana, de pétalas grossas e aveludadas, com vários entretons de
rosa-chá. No centro dela a cor se concentrava mais e seu coração
quase pa recia vermelho.
Foi tão bom.
Foi tão bom que simplesmente passei a roubar rosas. O pro -

ces so era sempre o mesmo: a menina vigiando, eu entrando, eu que -
 brando o talo e fugindo com a rosa na mão. Sempre com o co ra   ção
batendo e sempre com aquela glória que ninguém me tirava.
Também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana

per to de casa, rodeada por uma sebe verde, alta e tão densa que
im pos sibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la, além de
uma ponta de telhado. A sebe era de pitangueira. Mas pitangas
são frutas que se escondem: eu não via nenhuma. Então, olhando
antes para os lados para ver se ninguém vinha, eu metia a mão
por entre as grades, mergulhava-as dentro da sebe e começava a
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apa lpar até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas
vezes, na minha pressa, eu esmagava uma pitanga madura demais
com os dedos que ficavam como ensanguentados. Colhia várias
que ia comendo ali mesmo, umas até verdes demais, que eu joga-
va fora.
Nunca ninguém soube. Não me arrependo: ladrão de rosas e

de pitangas tem cem anos de perdão. As pitangas, por exemplo,
são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de ama du -
re cer e morrer no galho, virgens.

MEDO DA ETERNIDADE

Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eter -
nidade.
Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chi-

cles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem
que espécie de bala ou de bombom se tratava. Mesmo o dinheiro
que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo dinheiro eu
lucraria não sei quantas balas.
Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de

casa para a escola me explicou:
– Tome cuidado para não perder, porque essa bala nunca

se acaba. Dura a vida inteira.
– Como não acaba? – Parei um instante na rua, perplexa.
– Não acaba nunca, e pronto.
Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino

de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-
rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a,
qua  se não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras cria n  ças,
às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar de  pois,
só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa,
de aparência tão inocente, tornando possível o mundo im pos sí vel do
qual eu já começara a me dar conta.
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Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca.
– E agora que é que eu faço? – perguntei para não errar no ri tual

que certamente deveria haver.
– Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só

depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a
vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários.
Perder a eternidade? Nunca.
O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era

ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola.
– Acabou o docinho. E agora?
– Agora mastigue para sempre.
Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar 

e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha
que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sen-
tia contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do gosto. E a
vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo,
como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito.
Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que

só me dava era aflição. Enquanto isso, eu mastigava obediente-
mente, sem parar.
Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola,

dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia.
– Olha só o que me aconteceu! – disse eu em fingidos espanto

e tristeza. – Agora não posso mastigar mais! A bala acabou!
– Já lhe disse – repetiu minha irmã – que ela não acaba nunca.

Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir masti-
gando, mas para não engolir no sono a gente prega o chicle na
ca ma. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não
per derá.
Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, en -

 vergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra da
boca por acaso.
Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.
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AS GRANDES PUNIÇÕES

Foi no primeiro dia de aula do Jardim de Infância do Grupo
Escolar João Barbalho, na Rua Formosa, em Recife, que encon-
trei Leopoldo. E no dia seguinte já éramos os dois impossíveis da
turma. Passamos o ano ouvindo nossos dois nomes gritados pela
professora – mas, não sei por que, ela gostava de nós, apesar do
trabalho que lhe dávamos. Separou nossos bancos inutilmente,
pois Leopoldo e eu falávamos lá o que falávamos em voz alta, o
que piorava a disciplina da classe. Depois passamos para o pri -
meiro ano primário. E para a nova professora também éramos os
dois alunos impossíveis. Tirávamos boas notas, menos em com -
por  tamento.
Até que um dia apareceu na classe a imponente diretora que

falou baixo com a professora. Vou contar logo o que realmente
era, antes de narrar o que realmente senti. Tratava-se apenas
de fazer o levantamento do nível mental das crianças do estado,
por meio de testes. Mas quando as crianças eram, na opinião da
pro fes  sora, mais vivas, faziam o teste em ano superior, porque
no pró  prio ano seria fácil demais. Tratava-se apenas disso.
Mas depois que a diretora saiu, a professora disse: Leopoldo e

Clarice vão fazer uma espécie de exame no quarto ano. E levei
uma das dores de minha vida. Ela não explicou mais nada. Mas
os nossos dois nomes de novo citados juntos revelaram-me que
chegara a hora da punição divina. Eu, apesar de alegre, era muito
chorona, e comecei a soluçar baixinho. Leopoldo imediatamente
passou a me consolar, a explicar que não era nada. Inútil: eu era
a culpada nata, aquela que nascera com o pecado mortal.
E de repente eis-nos os dois na sala do quarto ano primário,

com crianças grandalhonas, professora desconhecida e sala des -
conhe cida. Meu pavor cresceu, as lágrimas me escorriam pelo ros to,
pelo peito. Sentaram-nos, Leopoldo e eu, um ao lado do ou tro. Fo -
ram distribuídas folhas de papel impresso, ao mesmo tem po que 
a se vera professora dizia essa coisa incompreensível:
– Até eu dizer agora!, não olhem para o papel. Só comecem a

ler quando eu disser. E no instante em que eu disser chega!, vocês
param no ponto em que estiverem.
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Recebemos as folhas. Leopoldo tranquilo, eu em pânico maior
ainda. Além do mais eu nem sabia o que era exame, ainda não
tinha feito nenhum. E quando ela disse de repente “agora”, meus
soluços abafados aumentaram. Leopoldo – além de meu pai – foi
meu primeiro protetor masculino, e tão bem o fez que me deixou
para o resto da vida aceitando e querendo a proteção masculina
– Leopoldo mandou eu me acalmar, ler as perguntas e responder
o que soubesse. Inútil: a essa hora meu papel já estava todo en -
so pado de lágrimas e, quando eu tentava ler, as lágrimas me im -
pediam de enxergar. Não escrevi uma só palavra, chorava e sofria
co mo só vim a sofrer mais tarde e por outros motivos. Leopoldo,
além de escrever, ocupava-se de mim.
Quando a professora gritou “Chega!”, minhas lágrimas ainda

nã o chegavam. Ela me chamou, eu não expliquei nada, ela me ex -
pli cou sem severidade que as crianças mais vivas de uma turma etc.
S ó fui entender dias depois, quando sarei. Nunca soube do resul-
tado do teste, acho que nem era para sabermos.
No terceiro ano primário mudei de escola. E no exame de ad -

mis  são para o Ginásio Pernambucano, logo de entrada, reencontrei
Leopoldo, e foi como se não nos tivéssemos separado. Ele con ti -
nuou a me proteger. Lembro-me de que uma vez usei uma pa la -
vra qualquer de gíria, cuja origem maliciosa eu ignorava. E Leo -
poldo: “Não diga mais essa palavra.” “Por quê?” “Mais tarde você
vai entender”, disse-me ele.
No terceiro ano de ginásio, minha família mudou-se para o Rio.

Só vi Leopoldo mais uma vez na vida, por acaso, na rua, e como
adultos. Passáramos agora a ser dois tímidos que viajaram na mes -
ma condução sem quase pronunciar uma palavra. Éramos im pos -
síveis de outro modo.
Leopoldo é Leopoldo Nachbin. Eu soube que no primeiro

ano de engenharia ele resolveu um dos teoremas considerados in -
so lúveis desde a mais alta Antiguidade. E que imediatamente
foi cha  mado à Sorbonne para explicar o processo. É um dos
maiores ma temáticos que hoje existem no mundo.
Quanto a mim, choro menos.
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TORTURA E GLÓRIA

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente cres-
pos. Veio a ter um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos
achatadas. Como se não bastasse, enchia os bolsos da blusa, por
ci ma do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança
de voradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria.
Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário,

em vez de algum livrinho, ela nos entregava em mãos um cartão-
pos tal da loja do pai. Ainda por cima com paisagem do Recife
mes mo, onde morávamos, com suas pontes. Atrás escrevia com
le  tra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade.
Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vin-

gança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos
odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, es guias, al -
tinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma fe ro  ci dade
o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as hu -
milha ções a que ela me submetia: continuava a implorar-lhe
em pres tados os livros que ela não lia.
Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre

mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que
possuía As reinações de Narizinho.
Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vi -

vendo com ele, comendo-o, dormindo-o. E completamente aci -
ma de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no
dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me
trans formei na própria esperança da alegria: eu não vivia, eu na -
dava devagar num mar suave. No dia seguinte fui à sua casa, lite -
ral mente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim
nu ma casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus
olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e
que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí

APRENDENDO A VIVER_nova ortografia.qxp_APRENDENDO A VIVER  14/05/18  16:22  Page 18



– 19 –

devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu
re co meçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estran-
ho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a
pro messa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes eram a
minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pu -
lando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez.
Bom, mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da

filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia se guin te
lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração ba -
tendo. Para ouvir a resposta calma: o livro não estava em seu po -
der, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tar de,
no decorrer da vida, o drama do dia seguinte ia se repetir com 
o coração batendo.
E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era

tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse de seu corpo
grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer,
às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: como
se quem quer me fazer sofrer está precisando que eu sofra.
Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia

sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tar de,
mas você não veio, de modo que o emprestei a outra menina.
E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se formando
sob os meus olhos espantados.
Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo

humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Esta devia
estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à por ta
de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão
silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senho-
ra achava cada vez mais estranho o fato de não entender. Até que
essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme sur-
presa exclamou: mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você
nem quis ler! E o pior para ela não era essa descoberta. Devia ser
a descoberta da filha que tinha. Com certo horror nos espiava: a
potência de perversidade de sua filha desconhecida, e a menina
em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que,
se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar
agora mesmo As reinações de Narizinho. E para mim disse tudo 
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o que eu jamais poderia aspirar ouvir: “E você fica com o livro
por quanto tempo quiser.” Entendem? Valia mais do que me dar o
livro: pelo tempo que eu quisesse é tudo o que uma pessoa,
pequena ou grande, pode querer.
Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim

recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar.
Sei que segurava o livro com as duas mãos, comprimindo-o con-
tra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pou -
co importa. Meu peito estava quente, meu coração estarrecido,
pensativo.
Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha,

só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas
linhas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei mais co men -
do pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o li -
vro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas
di ficuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade.
Co  mo demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor em mim.
Eu era uma rainha delicada.
Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aber-

to no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma
menininha com um livro: era uma mulher com o seu amante.

O PRIMEIRO LIVRO DE CADA 
UMA DE MINHAS VIDAS

Perguntaram-me uma vez qual fora o primeiro livro de minha
vida. Prefiro falar do primeiro livro de cada uma de minhas
vidas. Busco na memória e tenho a sensação quase física nas mãos
ao se gurar aquela preciosidade: um livro fininho que contava a
his tó ria do patinho feio e da lâmpada de Aladim. Eu lia e relia as
duas histórias, criança não tem disso de só ler uma vez: criança
qua se aprende de cor e, mesmo quase sabendo de cor, relê com
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muito da excitação da primeira vez. A história do patinho que era
feio no meio dos outros bonitos, mas quando cresceu revelou
o mis tério: ele não era pato e sim um belo cisne. Essa história me
fez meditar muito, e identifiquei-me com o sofrimento do pa -
tinho feio – quem sabe se eu era um cisne?
Quanto a Aladim, soltava minha imaginação para as lonjuras

do impossível a que eu era crédula: o impossível naquela época
es tava ao meu alcance. A ideia do gênio que dizia: pede de mim
o que quiseres, sou teu servo – isso me fazia cair em devaneio.
Qu i e   ta no meu canto, eu pensava se algum dia um gênio me di ria:
“Pede de mim o que quiseres.” Mas desde então revelava-se que
sou daqueles que têm que usar os próprios recursos para te re m 
o que querem, quando conseguem.
Tive várias vidas. Em outra de minhas vidas, o meu livro sa -

grado foi emprestado porque era muito caro: Reinações de Na ri -
 zinho. Já contei o sacrifício de humilhações e perseveranças pe lo
qual passei, pois, já pronta para ler Monteiro Lobato, o livro gros -
so pertencia a uma menina cujo pai tinha uma livraria. A me nina
gorda e muito sardenta se vingara tornando-se sádica e, ao desco-
brir o que valeria para mim ler aquele livro, fez um jogo de “amanhã
venha em casa que eu empresto”. Quando eu ia, com o co ra ção
literalmente batendo de alegria, ela me dizia: “Hoje não pos so
emprestar, venha amanhã.” Depois de cerca de um mês de venha
amanhã, o que eu, embora altiva que era, recebia com hu mildade
para que a menina não me cortasse de vez a esperança, a mãe
daquele primeiro monstrinho de minha vida notou o que se pas-
sava e, um pouco horrorizada com a própria filha, deu-lhe
ordens para que naquele mesmo momento me fosse emprestado
o livro. Não o li de uma vez: li aos poucos, algumas páginas de
ca da vez para não gastar. Acho que foi o livro que me deu mais ale -
gria na quela vida.
Em outra vida que tive, eu era sócia de uma biblioteca popular

de aluguel. Sem guia, escolhia os livros pelo título. E eis que
escolhi um dia um livro chamado O lobo da estepe, de Herman
Hesse. O título me agradou, pensei tratar-se de um livro de aven -
tu ras tipo Jack London. O livro, que li cada vez mais deslumbra -
da, era de aventura, sim, mas outras aventuras. E eu, que já escrevia
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pequenos contos, dos 13 aos 14 anos fui germinada por Herman
Hesse e comecei a escrever um longo conto imitando-o: a viagem
interior me fascinava. Eu havia entrado em contato com a grande
literatura.
Em outra vida que tive, aos 15 anos, com o primeiro dinheiro

ganho por trabalho meu, entrei altiva porque tinha dinheiro, numa
livraria, que me pareceu o mundo onde eu gostaria de morar.
Folheei quase todos os livros dos balcões, lia algumas linhas e passa -
va para outro. E de repente, um dos livros que abri continha fra -
ses tão diferentes que fiquei lendo, presa, ali mesmo. Emo cio nada,
eu pensava: mas esse livro sou eu! E, contendo um es tre meci -
mento de profunda emoção, comprei-o. Só depois vim a sa ber
que a au tora não era anônima, sendo, ao contrário, con si de ra da um
dos me  lhores escritores de sua época: Katherine Ma nsfield.

O PASSEIO DA FAMÍLIA

Aos domingos a família ia ao cais do porto espiar os navios.
D e  bruçavam numa murada, e se o pai vivesse talvez ainda tivesse
dia nte dos olhos a água oleosa, de tal modo ele olhava fixamente
as águas oleosas. As filhas se inquietavam obscuramente, cha ma -
va m-no para ver coisa melhor: olhe os navios, papai!, ensinavam-
l he elas, inquietas.
Quando escurecia, a cidade iluminada se tornava uma grande

metrópole com banquinhos altos e giratórios em cada bar. A filha
menor quis se sentar num dos bancos, o pai achou graça. E isso
era alegre. Ela então fez mais graça para alegrá-lo e isso já não era
tão alegre. Para beber, escolheu uma coisa que não fosse cara, se
bem que o banco giratório encarecesse tudo. A família, de pé, assis tia
à cerimônia com prazer. A tímida e voraz curiosidade pela ale gria.
Foi quando conheceu ovomaltine de bar, nunca antes tal grosso
lu  xo em copo alteado pela espuma, nunca antes o banco al  to e
in certo, the top of the world. Todos assistindo. Lutou des de o princípio
contra o enjoo de estômago, mas foi até o fim, a responsabi -
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lidade perplexa da escolha infeliz, forçando-se a gostar do que
deve ser gostado, desde então misturando, à mínima excelência
de seu caráter, uma indecisão de coelho. Também a desconfiança
assustada de que ovomaltine é bom, “quem não presta sou eu”.
Mentiu que era ótimo porque de pé eles pre senciaram a expe -
riência da felicidade cara: dela dependia que eles acreditassem ou
não num mundo melhor?
Mas tudo isso era rodeado pelo pai, e ela estava bem dentro

dessa pequena terra na qual caminhar de mão dada era a família. De
volta o pai dizia: mesmo sem termos feito nada, gastamos tanto.
Antes de adormecer, na cama, no escuro. Pela janela, no muro

branco: a sombra gigantesca e balouçante de ramos, como de uma
árvore enorme, que na verdade não existia no pátio, só existia um
arbusto magro; ou era sombra da Lua.
Domingo ia ser sempre aquela noite imensa e meditativa que

ge rou todos os futuros domingos e gerou navios cargueiros e ge -
rou água oleosa e gerou leite com espuma e gerou a Lua e gerou a
sombra gigantesca de uma árvore apenas pequena e frágil. Como eu.

VERGONHA DE VIVER

Há pessoas que têm vergonha de viver: são os tímidos, entre os
quais me incluo. Desculpem, por exemplo, estar tomando lugar no
es paço. Desculpem eu ser eu. Quero ficar só! grita a alma do tí mi -
do que só se liberta na solidão. Contraditoriamente quer o quente
aconchego das pessoas. Vai, Carlos, vai ser gauche na vida. (Não
sei se estou citando Drummond do modo certo, escrevo de cor.)
E para pedir aumento de salário – a tortura. Como começar?

Apresentar-se com fingida segurança de quem sabe quanto vale
em dinheiro – ou apresentar-se como se é, desajeitado e excessi-
vamente humilde.
O que faz então? Mas é que há a grande ousadia dos tímidos.

E de repente cheio de audácia pelo aumento com um tom reivin -
di  cativo que parece contundente. Mas logo depois, espantado,
sente-se mal, julga imerecido o aumento, fica todo infeliz.
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Sempre fui uma tímida muito ousada. Lembro-me de quando
há muitos anos fui passar férias numa grande fazenda. Ia-se de
trem até uma pequeníssima estação deserta. Donde se telefonava
para a fazenda que ficava a meia hora dali, num caminho peri go -
sís simo, rude e tosco, de terra batida e estreito, aberto à beira cons -
tante de precipícios. Telefonei para a fazenda e eles me per gun ta ram
se queria carro ou cavalo. Eu disse logo cavalo. E nun ca tinha mon -
 tado na vida.
Foi tudo muito dramático. Caiu uma grande chuva de tempes -

tade furiosa e fez-se subitamente noite fechada. Eu, montada no
be  lo cavalo, nada enxergava à minha frente. Mas os relâmpagos
re  velavam-me verdadeiros abismos. O cavalo escorregava nos cascos
molhados. E eu, ensopada, morria de medo: sabia que corria ris -
co de vida. Quando finalmente cheguei à fazenda não tinha for ça de
desmontar: deixei-me praticamente cair nos braços do fa zendeiro.
Nessa fazenda que recebia hóspedes e que era maravilhosa com

seus bichos, sofri horrores. Só depois de uns três dias é que co -
mecei a conversar com os outros hóspedes e a me descontrair na
hora das refeições, pois eu tinha vergonha de comer na frente de
estranhos e muita fome.
Lá estava um japonês que me perguntou se eu jogava xadrez.

Respondi audaciosamente que ele me ensinasse, que eu aprende-
ria logo e jogaria com ele. E de repente me vi tendo que enfrentar
tantas regras de jogo e com vergonha de não aprender. Mas logo
em seguida aprendi superficialmente a jogar. Acontece que, creio
eu, por puro acaso dei um xeque-mate no japonês que não quis
mais jogar comigo. Senti-me infeliz, achava que o japonês não
me perdoaria e que não gostava de mim. Fiquei muito tímida com
ele. Foi pois com enorme espanto que o ouvi dizer na hora da des -
pedida, com uma delicadeza toda oriental que não elogia na cara,
o que seria sufocante para a minha timidez. E ele disse: “Agra de -
ço aos seus pais por terem feito você.”
De 12 para 13 anos mudamo-nos do Recife para o Rio, a bor do

de um navio inglês. Eu não sabia ainda inglês. Mas escolhia no car -
dápio ousadamente os nomes de comida mais complicados. E me
via tendo de comer, por exemplo, feijão branco cozido na água e
sal. Era o castigo de minha desenvoltura de tímida.
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E quando eu era pequena em Recife meu encabulamento nunca
me impediu de descer do sobrado, ir para a rua, e perguntar a mo -
le ques descalços: “Quer brincar comigo?” Às vezes me des pre za -
vam como menina.
Com sete anos eu mandava histórias e histórias para a seção

infantil que saía às quintas-feiras num diário. Nunca foram acei -
tas. E eu, teimosa, continuava escrevendo.
Aos nove anos escrevi uma peça de teatro de três atos, que coube

dentro de quatro folhas de um caderno. E como eu já falava de amor,
es condi a peça atrás de uma estante e depois, com medo de que
a achassem e me revelasse, infelizmente rasguei o texto. Di go infe -
liz  mente porque tenho curiosidade do que eu achava de amor aos
no ve precoces anos.

A DESCOBERTA DO MUNDO

O que eu quero contar é tão delicado quanto a própria vida. 
E eu quereria poder usar a delicadeza que também tenho em
mim, ao lado da grossura de camponesa que é o que me salva.
Quando criança, e depois adolescente, fui precoce em muitas

coisas. Em sentir um ambiente, por exemplo, em apreender a
at mos fera íntima de uma pessoa. Por outro lado, longe de preco -
ce, es tava em incrível atraso em relação a outras coisas importan tes.
Continuo aliás atrasada em muitos terrenos. Nada posso fa zer:
pa rece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais.
Até mais que treze anos, por exemplo, eu estava em atraso

quan to ao que os americanos chamam de fatos da vida. Essa ex -
pressão se refere à relação profunda de amor entre um homem e
uma mulher, da qual nascem os filhos. Ou será que eu adivinhava
mas turvava minha possibilidade de lucidez para poder, sem me
escandalizar comigo mesma, continuar em inocência a me en fei -
tar para os meninos? Enfeitar-me aos onze anos de idade consistia
em lavar o rosto tantas vezes até que a pele esticada bri lhas se. Eu
me sentia pronta, então. Seria minha ignorância um modo sonso
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e inconsciente de me manter ingênua para poder continuar, sem
culpa, a pensar nos meninos? Acredito que sim. Porque eu sem-
pre soube de coisas que nem eu mesma sei que sei.
As minhas colegas de ginásio sabiam de tudo e inclusive con -

ta  vam anedotas a respeito. Eu não entendia mas fingia com pre -
en  der para que elas não me desprezassem e à minha ignorância.
Enquanto isso, sem saber da realidade, continuava por puro

ins  tinto a flertar com os meninos que me agradavam, a pensar
ne les. Meu instinto precedera a minha inteligência.
Até que um dia, já passados os treze anos, como se só então eu

me sentisse madura para receber alguma realidade que me cho -
casse, contei a uma amiga íntima o meu segredo: que eu era ig no -
 ran te e fingira de sabida. Ela mal acreditou, tão bem eu havia
antes fingido. Mas terminou sentindo minha sinceridade e ela
própria encarregou-se ali mesmo na esquina de me esclarecer o
mistério da vida. Só que também ela era uma menina e não
soube falar de um modo que não ferisse a minha sensibilidade de
então. Fiquei paralisada olhando para ela, misturando perplexi-
dade, terror, indignação, inocência mortalmente ferida. Mental -
mente eu gaguejava: mas por quê? mas para quê? O choque foi
tão grande – e por uns meses traumatizante – que ali mesmo na
esquina jurei alto que nunca iria me casar.
Embora meses depois esquecesse o juramento e continuasse

com meus pequenos namoros.
Depois, com o decorrer de mais tempo, em vez de me sentir

es candalizada pelo modo como uma mulher e um homem se unem,
passei a achar esse modo de uma grande perfeição. E também de
grande delicadeza. Já então eu me transformara numa mocinha alta,
pensativa, rebelde, tudo misturado a bastante selvageria e muita
timidez.
Antes de me reconciliar com o processo da vida, no entanto,

sofri muito, o que poderia ter sido evitado se um adulto respon-
sável se tivesse encarregado de me contar como era o amor. Esse
adulto saberia como lidar com uma alma infantil sem martirizá-la
com a surpresa, sem obrigá-la a ter toda sozinha que se refazer
pa ra de novo aceitar a vida e os seus mistérios.
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Porque o mais surpreendente é que, mesmo depois de saber de
tudo, o mistério continuou intacto. Embora eu saiba que de uma
planta brota uma flor, continuo surpreendida com os caminhos
secretos da natureza. E se continuo até hoje com pudor não é
porque ache vergonhoso, é por pudor apenas feminino.
Pois juro que a vida é bonita.

EU TOMO CONTA DO MUNDO

Sou uma pessoa muito ocupada: tomo conta do mundo. Todos
os dias olho pelo terraço para o pedaço de praia com mar, e vejo
às vezes que as espumas parecem mais brancas e que às vezes du -
rante a noite as águas avançaram inquietas, vejo isso pela marca
que as ondas deixaram na areia. Olho as amendoeiras de minha
rua. Presto atenção se o céu de noite, antes de eu dormir e tomar
conta do mundo em forma de sonho, se o céu de noite está es -
tre la do e azul-marinho, porque em certas noites em vez de ne gro
parece azul-marinho. O cosmos me dá muito trabalho, sobretudo
por que vejo que Deus é o cosmos. Disso eu tomo conta com al -
guma relutância.
Observo o menino de uns dez anos, vestido de trapos e macér-

rimo. Terá futura tuberculose, se é que já não a tem.
No Jardim Botânico, então, eu fico exaurida, tenho que tomar

conta com o olhar das mil plantas e árvores, e sobretudo das vi -
tó rias-régias.
Que se repare que não menciono nenhuma vez as minhas im -

pressões emotivas: lucidamente apenas falo de algumas das mi -
lhares de coisas e pessoas de quem eu tomo conta. Também não se
trata de um emprego pois dinheiro não ganho por isso. Fico ape-
nas sa ben do como é o mundo.
Se tomar conta do mundo dá trabalho? Sim. E lembro-me de um

rosto terrivelmente inexpressível de uma mulher que vi na rua. Tomo
conta dos milhares de favelados pelas encostas acima. Ob ser  vo em mim
mesma as mudanças de estação: eu claramente mudo com elas.
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Hão de me perguntar por que tomo conta do mundo: é que
nasci assim, incumbida. E sou responsável por tudo o que existe,
inclusive pelas guerras e pelos crimes de lesa-corpo e lesa-alma.
Sou inclusive responsável pelo Deus que está em constante cós-
mica evolução para melhor.
Tomo desde criança conta de uma fileira de formigas: elas an dam

em fila indiana carregando um pedacinho de folha, o que não im -
 pede que cada uma, encontrando uma fila de formigas que venha
de direção oposta, pare para dizer alguma coisa às outras.
Li o livro célebre sobre as abelhas, e tomei desde então conta das

abelhas, sobretudo da rainha-mãe. As abelhas voam e lidam com
flores: isto eu constatei.
Mas as formigas têm uma cintura muito fininha. Nela, peque-

na, como é, cabe todo um mundo que, se eu não tomar cuidado,
me escapa: senso instintivo de organização, linguagem para além
do supersônico aos nossos ouvidos, e provavelmente para senti-
mentos instintivos de amor-sentimento, já que falam. Tomei muita
coisa das formigas quando era pequena, e agora, que eu queria tanto
poder revê-las, não encontro uma. Que não houve matança de -
las, eu sei porque se tivesse havido eu já teria sabido. Tomar
conta do mundo exige também muita paciência: tenho que es pe rar
pelo dia em que me apareça uma formiga. Paciência: observar as
flores imperceptivelmente e lentamente se abrindo.
Só não encontrei ainda a quem prestar contas.

O IMPULSO

Sou o que se chama de pessoa impulsiva. Como descrever? Acho
que assim: vem-me uma ideia ou um sentimento e eu, em vez de
re fletir sobre o que me veio, ajo quase que imediatamente. O re -
sul tado tem sido meio a meio: às vezes acontece que agi sob uma
in tuição dessas que não falham, às vezes erro completamente, o que
pro va que não se tratava de intuição, mas de simples infanti lidade.
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Trata-se de saber se devo prosseguir nos meus impulsos. E até
que ponto posso controlá-los. Há um perigo: se reflito demais,
deixo de agir. E muitas vezes prova-se depois que eu deveria ter
agido. Estou num impasse. Quero melhorar e não sei como. Sob
o impacto de um impulso, já fiz bem a algumas pessoas. E, às ve -
zes, ter sido impulsiva me machuca muito. E mais: nem sempre
meus impulsos são de boa origem. Vêm, por exemplo, da cólera.
Essa cólera às vezes deveria ser desprezada; outras, como me disse
uma amiga a meu respeito, são cólera sagrada. Às vezes minha bon -
dade é fraqueza, às vezes ela é benéfica a alguém ou a mim mes -
ma. Às vezes restringir o impulso me anula e me deprime; às ve zes
restringi-lo dá-me uma sensação de força interna.
Que farei então? Deverei continuar a acertar e a errar, acei-

tando os resultados resignadamente? Ou devo lutar e tornar-me
uma pessoa mais adulta? E também tenho medo de tornar-
me adul ta demais: eu perderia um dos prazeres do que é um jogo
in fa n til, do que tantas vezes é uma alegria pura. Vou pensar no
as su nto. E certamente o resultado ainda virá sob a forma de um
im  pulso. Não sou madura bastante ainda. Ou nunca serei.

SEM TÍTULO

Como é que ousaram me dizer que eu mais vegeto que vivo? Só
porque levo uma vida um pouco retirada das luzes do palco. Lo -
go eu, que vivo a vida no seu elemento puro. Tão em contato es -
tou com o inefável. Respiro profundamente Deus. E vivo muitas
vi das. Não quero enumerar quantas vidas dos outros eu vivo.
Mas sinto-as todas, todas respirando. E tenho a vida de meus
mor  tos. A eles dedico muita meditação. Estou em pleno coração
do mistério. Às vezes minha alma se contorce toda. Tenho uma
ami  ga que tem cálculos renais. E, quando uma pedra quer pas-
sar, ela vive o inferno até que passe. Espiritualmente, muitas ve zes
uma pedra quer passar, então eu me contorço toda. Depois que
ela passa, fico toda pura. É mentira dizer que a gente não po de ser
ajudada. Sou ajudada pela mera presença de uma pessoa viven-
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do. Sou ajudada pela saudade mansa e dolorida de quem eu
amei. E sou ajudada pela minha própria respiração. E há mo -
mentos de riso ou de sorriso. De alegria, a mais alta. Uma pessoa
um dia escreveu-me: eu te deixaria por Deus. Eu entendo. Será
que essa pessoa já pôde me deixar e me trocar por Deus? Ou tem
sau dade de mim? Creio que tem saudade de mim e que por mo -
mentos é possuída por Deus. No momento em que escrevo,
minha nudez é casta. E é bom escrever: é a pedra passando
enfim. En trego-me toda a esses momentos. E possuo a minha
morte. Já tenho uma grande saudade dos que eu deixarei. Mas
estou tão leve. Nada me dói. Porque estou vivendo o mistério. 
A eter ni da de antes de mim e depois de mim. O símbolo do mis-
tério é em Vila Velha, Paraná: ela é de antes do aparecimento do
homem na Terra. O silêncio que devia haver naquele tempo não
habitado. A energia silenciosa. De tempo que sempre existiu.
O tempo é permanente. Nunca terminará. Não é lindo isso?
Também tenho ou tra pedra, ainda mais antiga: os geólogos
chegaram à conclu são de que vem da época da formação da
Terra. O Brasil é muito anti go. Seus vulcões já estão extintos.
Interrompi um instante de es crever para pegar nessa pedra e
entrar em comunhão com ela. Deram-me também um pequeno
diamante: parece uma gota de luz na palma de minha mão.
Tenho fortes tentações e fortes desejos. Para superar tudo isso,
passo 40 dias no deserto. Tenho junto de mim um copo de
água. De vez em quando tomo um gole. Assim estou saciando
todas as minhas sedes. Vou agora ensinar um modo hindu de se
ter paz. Parece brincadeira mas é verdade. É assim: que se imagine
um buquê de rosas brancas. Que se visua lize sua brancura macia
e perfumada. Depois, que se pense num buquê de rosas vermelhas,
príncipe negro: são encarnadas, apai xo  nadas. Depois, que se visualize
um buquê de rosas amarelas, que são, como já escrevi, um grito de
alarma alegre. Depois, que se ima gine um buquê de rosas rosadas,
no seu recato, pétalas gros sas e ave ludadas. Depois, que mental-
mente se reúnam esses qua tro grandes buquês numa enorme
corbelha. E, finalmente, que se ti re cor-de-rosa, talvez, por ser tão
recatada na sua palidez e por ser a rosa por excelência, e que se a leve
mentalmente a um jardim e se a reponha no seu canteiro. Os hindus
conseguem paz com essa mentalização. Penso na Índia, que provavel-
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mente nunca conhe cerei. Mas a fome não espiritualiza ninguém.
Só a fome delibe ra da. Está chovendo, são quatro horas da
madrugada. O vento sa    code as portas fechadas de meu terraço.
Mas meu corpo está quente. Era para eu sentir frio, mas estou
quente e viva. Hoje de tar de vou ter um encontro muito impor-
tante. Respeito profunda mente a alma de quem eu vou encon-
trar. E essa pessoa me respeita muito. Talvez seja um encontro
em silêncio. Mandaram-me de Mi nas Gerais uma carta: nela
estava desenhado o meu rosto e o ho mem dizia que me amava
com mudo fervor. Eu respondi di zendo que todo fervor é
mudo. E agradeci eu ser o objeto desse fer vor. O desenho 
é muito bom. Pergunto-me se esse homem me conheceu pessoal-
mente, de quando eu estive em Belo Horizonte dando uma con-
ferência. É um desenho mais fiel do que uma fo to grafia. E quem
é Gilberto? Que me mandou um desenho em que apare ço de
corpo inteiro, com um cigarro na mão. Ao lado, Gilberto
escreveu o título de livros meus e desenhos alusivos aos títulos.
E, ao lado direito, muito juvenilmente, Gilberto es cre veu: “Lin da!
Fascinante! Fatal!” Gilberto, não existe gente fa tal, só no cine ma
mudo. O desenho também é muito bom. Você me conheceu pes-
soalmente, Gilberto? Desculpe, mas não me lembro de você. 
E você só assinou “Gilberto”, não mandou no envelope nenhum
endereço, é por isso que estou respondendo aqui. Para tornar o
encontro de hoje de tarde alegre vou me vestir muito bem e me
perfumar. E, se falarmos, serão palavras de alegria. Que perfume
usarei? Acho que já sei qual. Não digo que perfumes eu uso: são
o meu segredo. Uso perfume para mim mesma. Estou lembran-
do de meu pai: ele dizia que eu era muito perfumada. Meus filhos
também são. É um dom que Deus dá ao corpo. Humil de mente
agradeço. E um dia talvez eu vá à Índia. Farei talvez um emprés-
timo no Banco e terei dinheiro para ir e ficar uma semana lá.
Terei cora-gem de ir sozinha? É preciso que eu tenha o en de reço
de alguém lá que me guie. Eu gostaria tanto de ir... Vou ter mi -
 nar agora porque tenho um espaço determinado neste jornal. Vou
ler um pouco. Sobre diamantes. Numa revista italiana que diz:
“Tra le pietre prezíose é la piú bella, la piú ricercata, é l’idea stessa di
pietra preziosa.”
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