
Corria. Eu corria. As imagens passavam. Eram árvores, plantas, ruídos e sensações. Cor-
ria ao encontro de minha fuga. Corria para afastar-me do estéril vórtice dos homens. 
Corria para sanar minhas memórias. Era um bosque. Corria. 
O cheiro sobrepôs-se com sua imponência e suavidade. Envolveu-me em um 
delírio onírico e ilusório. Desses que, de tão extasiantes, precisam da re-
dundância para que sejam definidos com propriedade. A lembrança 
proporciona e a falta desperta. Parei. Eram as jabuticabeiras com 
suas flores perfumadas. O vento típico de um dia hibernal disse-
minava o frescor. Vontade do cheiro, visão da alma. Um fluxo 
sinestésico.
Veio à tona a hiância devastadora e cruel decorrente da 
notícia daquele dia de domingo. Sentia sua falta. 

***
Um domingo qualquer, em que se cumpriam os de-
veres predestinados para tal dia. O celular. Irmã. 
Estarão chegando para uma visita? Não! Irmão:
– (...) se foi!
– Quem se foi? Está ruim a ligação!
– Ele se foi... 
Estremeci. Minhas pernas não suportavam a 
notícia. Retomei-me. Urrei. Debulhei-me em 
prantos. Foi. Maldito livre-arbítrio. Ou seria 
bendito? Decidiu por interromper sua jorna-
da. Seu fardo era ominoso. A arma. A vida. 
A morte. Meu pai. As jabuticabeiras.

***
Revoltei a mim. Estava sentada. As nuvens 
caminhavam, uniam-se formando unicór-
nios. O céu era de um azul calmo como a 
paz. O sol me aquecia para buscar algumas 
saudades pueris. Ah! O cheiro... Leva-me, 
traz-me, enleia-me, enleva-me. Tudo era de 
uma sórdida sutileza, como se me comple-
tasse e, ao mesmo tempo, devastasse. 

***
Ele havia sido nomeado delegado de polícia. 
Dúvida: mudar-se para o interior ou perma-
necer próximo à capital? Amante de “som-
bra e água fresca” em seus períodos vacantes, 
escolheu o interior. “Fuga da desolação em 
forma de cidade”, suas palavras à outra opção. 
Chegamos. Ele era a única autoridade na ci-
dade. Pasmem! Confesso que me atraía sentir 
aquela autoridade transferida quando, ao míni-
mo conflito de ideias entre mim e meus pares, 
bastava proferir “Meu pai é o delegado!”, e tudo se 
resolvia. Ele ria. Dizia que já carregava comigo o 
“sangue xerife”. 
A vizinha da esquerda era tão pequenina quanto a 
cidade. Cidadezinha com pouco mais de 20 mil habi-
tantes. Resplandecia toda liberdade para alguém de 
tenra idade. Eu e minha Caloi Ceci. Faltavam quilô-
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metros na cidade para tanta ânsia de pedalar. Ele nisso me iniciara. Levava-me ao cume 
de uma deserta avenida (e era a principal da cidade!) e segurava a garupa, testando 

meu equilíbrio, enquanto dizia sobre o guidão, o breque e os carros. Aprendi e, 
finalmente, pude sair a explorar. Era como me sentia: uma desbravadora. 

Daí veio minha fixação por árvores. Subir em árvores. Falar com elas. E 
só não parti para a Biologia por ter aprendido, ainda com quatro anos, 

a devanear pelo mundo dos signos. Não houve jeito, fez-se paixão. 
Aliás, o universo das palavras também me fora incorporado por 

ele.  
Jogávamos queimada na rua. Aquela vizinha, sempre tão 

bem humorada, resolveu nos convidar (a mim e a alguns 
amiguinhos) para um café em sua casa. Não teve filhos. 

Gostava de crianças. Entramos: foi fascínio. Amor 
eternizado. As flores, tão delicadas, vestiam-na de 

noiva. Era como ter nevado num dia de calor. Seu 
aroma me tornou grande apreciadora de olores. 
Majestosa árvore!
Ao ver-me parada, Dona Inês pôs em prática 
seu dom pedagógico. Desses suados, conquista-
dos com a vida. A mulher que havia cursado 
apenas até a antiga 4ª série era mais sábia que 
muito “dotô”, como dizia. 
– É uma jabuticabeira, minha criança! – e 
aproveitando para mostrar conhecimento 
(ela adorava!) – É uma árvore daqui da ter-
ra, do nosso Brasil.
Foi ela quem, por suas incitações sempre 
poéticas e sutis, me abriu os olhos para a 
desigualdade, injustiça e tornou minha 
alma patriota enérgica. Ademais, plantou 
em mim a admiração pelo encanto oferta-
do pela natureza. Principalmente quando 
passei a perceber que tanto portento me 
proporcionava relações com minhas lem-
branças e, quiçá, com minhas memórias de 
um futuro bom.

***
O tempo passara. A memória embalada pela 
brancura das flores e pelo magnetismo da-
quele cheiro. Sonhos construídos. Ele estava 

lá. Realidade em cacos. Ele estava lá. Febres, 
choros, machucados, pesadelos, incontinências 
urinárias. Ele estava lá. Agora. Mulher feita. 

Feita de medos. Ainda de pesadelos. Ainda de 
machucados e tristezas. Ele não está mais. Pau-

sa. Lágrimas. Dor. Permiti-me embalar uma vez 
mais. 

***
Prestes a fazer oito anos. Notícia avassaladora. 

Minha ninfa brasileira seria cortada. Dona Inês, 
que falecera havia pouco mais de dois meses, deixara 

em testamento, orientada pela própria, a casa a uma 



sobrinha. A essa altura, eu já havia sido apresentada ao romance O Meu Pé de 
Laranja Lima, e minha paixão por árvores tornara-se ainda mais intensa. 
Da calçada:
– Por favor, moça! Deixa a árvore.
Indiferença.
– Moça, ela gostava da árvore e eu também gosto!
Frieza.
Reconheceu-se em mim o pior lado do homem. Sentia-me invi-
sível. Tentei mais uma vez.
– Ei, ei, ei! Ela dá lindas flores e frutas muito boas!
Só me olhou. Nunca me esqueci: olhar impiedoso, pene-
trante, assombroso. Recuei. Não havia conversa. Corri. 
Daquela vez para os braços dele. Abraçou-me e me 
explicou sobre a vida, os homens, o dinheiro. Fa-
lou-me sobre a sensibilidade, as angústias e decep-
ções. Aprendi. Ele estava lá. Eu estava lá. Era 
meu amparo, meu acalanto. Desespero. 

***
Um barulho. Assustei-me. Briga de saíras-
-militares. Tirou-me do transe. Levou-me 
o presente. Lágrimas escorridas. As jabu-
ticabeiras em sua estação alva, coberta 
pelas flores e pelo cheiro. Sua ausência. 
Sua falta. Eu não sabia seguir. Não 
sabia retroceder. Não sabia encarar. 
Não queria acreditar. Não buscava 
entender. Abruptamente, invadiu-
-me aquela fragrância que, apesar 
de conhecida, se apresentou nova, 
e com ela a constatação de uma 
herança paterna: otimismo, te-
nacidade, resiliência, amor. A 
si, ao próximo e até mesmo a 
quem menos se deseja. 
“Eu jamais cortaria uma 
jabuticabeira!” Assim, meu 
inverno se fez em flores, 
e eu pude, enfim, cami-
nhar. Caminhei. Eu ca-
minhei...




