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Eu não tinha ideia do que encontraria ao passar pela porteira
gasta, coberta de poeira e tinta branca lascada. Nada poderia
ser tão diferente quanto as semanas anteriores à viagem, eu
acreditava. Estava errada. A estradinha de acesso à casa era
estreita e esburacada. De longe via-se o jardim, mais viçoso
que nas imagens do site de locação. Um pé de manacá, beijos, hibiscos e uma infinidade de flores e arbustos ainda desconhecidos ocupavam toda a frente da pequena casa de paredes amarelas, janelas e portas azuis, cobertas com a mesma
tinta gasta da porteira e tudo o que leva a marca do tempo.
Parei o carro ao lado do jardim, embaixo de uma parreira
sem uvas. Era meio da tarde, com sol ainda quente. As crianças saltaram correndo, gastando entre os canteiros a energia acumulada em dois meses limitados aos noventa metros
quadrados do apartamento, e nas sete horas da viagem que
teria durado quatro, em tempos normais. Procurei na bolsa
o molho de chaves deixado aos meus cuidados no último
posto de gasolina, antes do final do asfalto. Higienizei uma
vez mais as mãos ressecadas e as chaves arranhadas com um
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guardanapo de papel empapado com expectativa e álcool
em gel. A chave menor era do cadeado da porteira, conforme acabara de descobrir. Havia ainda uma chave quadrada
prateada, outra redonda dourada de tamanho médio e uma
chave grande preta, densa, daquelas que não se vê mais por
aí. Esta última abriu a porta.
O sol atravessava as frestas das janelas de madeira maciça
velha antiga e traçava linhas douradas nas paredes, que se estendiam pelo chão. Pontinhos de poeira minúscula desenhavam faixas suspensas de luz e, antes de assimilar que ali seria
a minha morada e dos meus filhos, enquanto durasse a tempestade, Luíza e Miguel dispararam pela sala e começaram
a brincar. As formas geométricas em claro e escuro transformadas em nos portais imaginários de um mundo real. De repente, não eram mais meus filhos ali, não era mais eu, adulta,
fugindo do medo, largando tudo. Quem estava ali era a pequena Beatriz, brincando na sala da casa dos meus avós, buscando as fadas escondidas nesses mesmos pontinhos, uma
luz que há muito, sem saber o porquê, eu abandonara.
Abri as janelas. A sala não era grande nem pequena, do
tamanho razoável para o necessário. À direita, um sofá com
estampa verde e pés de madeira escura torneados, duas poltronas com armação de ferro e fios de plástico grosso e uma
mesinha de centro perfeita para abrigar a televisão, depois
que eu providenciasse outro habitat para a jarra vermelha
com margaridas de plástico. No lado esquerdo, uma mesa
de madeira avermelhada com pés entalhados, tampo de
mármore branco trincado e quatro cadeiras com assento de
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palhinha. Uma passadeira de vinil verde em direção ao único e amplo banheiro dividia a sala. Tal qual uma obra de arte
em um museu, exibia embaixo do vitrô azul e verde uma banheira de ferro esmaltada descascada, enorme e acolhedora,
que não precisou de dispensara água para as crianças a elegeram como item principal, atirando-se nela. Deixava de ser
banheira para ser navio. Navegar é preciso.
A porta do lado direito da sala conduzia a um pequeno
corredor levando a dois quartos com janelas quadradas. Um
dos quartos dava para o jardim. O cômodo abrigava uma
cama de casal; uma penteadeira de três espelhos; um armário; um crucifixo perturbador e uma cadeira de balanço com
engrenagem eficiente e um braço quebrado. No segundo
quarto, duas camas patente; uma cômoda com seis gavetas,
de tamanho considerável para abrigar pertences e segredos;
uma Nossa Senhora de gesso; uma mesinha com cadeira e
um cabideiro. A mobília disputava o espaço com duas janelas
que se abriam para um quintal habitado por uma casinha e
um cercado onde parecia ter existido um galinheiro. Deixei
nossas poucas malas em cada um dos quartos. Havia nelas
apenas o essencial. Não é preciso muito quando não sabemos o que será.
Busquei as sacolas de compras no carro e levei para a cozinha de chão vermelho e um enorme fogão à lenha ao centro. Havia ainda um fogão a gás, de quatro bocas, uma pia
com bancada de ardósia e, abaixo, prateleiras com latas, assadeiras, bacias e panelas. Ao lado ficavam a geladeira; uma
mesa quadrada com quatro cadeiras; um lampião com uma
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lata de querosene; uma caixa de fósforos; estopa e um pacote
de velas pelos quais eu não esperava e para os quais não estava preparada.
A casa encontrava-se limpa, conforme combinado com o
proprietário. O piso de madeira corrida dos quartos e sala e o
cimento vermelho da cozinha e banheiro estavam encerados
a ponto de exibir o meu reflexo, uma vida ao inverso, exatamente como a minha. Coloquei as compras sobre o fogão à
lenha. As crianças ainda brincavam na banheira navio. Algo a
respeito de um dragão, um reino perdido e um jogo de vídeo
game. A chave prateada destravou a porta da cozinha que
levava ao quintal nos fundos, também asseado e em ordem,
como tudo parecia estar. Uma pequena área coberta conjugada acolhia um tanque, uma pia, três varais e a máquina de
lavar. A máquina eu comprara pela internet e mandara entregar. O proprietário se encarregou de fazer a instalação uma
semana antes da nossa chegada.
A chave derradeira, dourada, abriu a porta única da casinha dos fundos, encerrando a jornada inicial de descobertas. Era uma pequena construção com um cômodo e um
banheiro. Havia prateleiras com latas, caixas, regadores e
objetos que poderiam seriam úteis – como um moedor, uma
pequena serra elétrica e ferramentas aleatórias. E outros que
não pretendia utilizar em momento algum, como um ferro
à brasa, uma espingarda com munição e um penico. Contudo, o que mais me chamou atenção foi um quadrado de cimento no chão em um dos cantos do cômodo, com um buraco no meio. Peguei o tacho maior em uma das prateleiras.
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O encaixe foi preciso, assim como a lembrança do dia em
que fui com minha avó à fazenda de um parente para acompanhar a feitoria do doce de goiaba. Eu devia ter uns quatro
ou cinco anos. Lembro de uma lata enorme com letras verdes que eu não conseguia decifrar. O perfume doce e quente
no ar, a ladainha das mulheres mexendo os tachos no chão,
com enormes colheres de pau semelhantes a remos. Remadoras de conversas e do caldo borbulhante, grosso, vermelho.
Sangue espesso despejado em caixetas de madeira, histórias
condensadas para atravessar anos.
Miguel e Luiza chegaram por trás de mim. Nada pareceu
lhes prender a atenção. A correria no jardim e a brincadeira na banheira foram suficientes para minar as energias e a
curiosidade. Queriam o tablet. “Não tem sinal”, menti. O roteador e a antena foram instalados também na semana anterior, junto com a máquina de lavar. “Amanhã eu vejo, agora
vão escolher as suas camas”. Mal convencidos, foram para o
quarto entre resmungos e lamentações. Resolvi deixar o restante da bagagem e a televisão no carro até o dia seguinte.
Coloquei os dois para tomar banho na banheira, cuja água
quente jorrou num jato farto. Abandonei as crianças no meio
de uma batalha entre um polvo gigante e um exército de caranguejos mutantes, sem me importar com quanto o banheiro iria encharcar ou não, se o sabão iria desmanchar ou não,
se as mãos ficariam enrugadas ou não, se a água do planeta
acabaria ou não, se o planeta, ele mesmo, acabaria ou não. O
dia começava a anoitecer. Acendi as luzes de fora e as de dentro. Fechei as janelas e portas, passei as trancas e fui preparar
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a única comida para a qual eu tinha competência: macarrão
ao molho pronto, que devoramos como se fosse o filé à parmegiana do nosso restaurante favorito, onde costumávamos
jantar duas vezes por semana. O jantar em família.
Aguardei a choradeira pedindo o tablet, o celular ou o
computador. Não veio. Fora um dia cansativo e as crianças
só quiseram ir para cama. Tudo o que eu também queria.
Terminar o dia. Deitar-me. Fechar os olhos. Dormir. Estávamos exaustos da viagem e do resto. Antes de apagarem, Luíza
agradeceu ao papai do céu pela nova casa, Miguel pela banheira. Por pouco não fiquei pelo meio do caminho, tão difícil parecia chegar ao meu quarto. As pernas como blocos de
concreto, o corpo desabando junto com peso suportado até
ali. O colchão era firme, porém macio. Eu idealizara aquele
momento. Vi-me cair em prantos até pegar no sono, desafogar a tensão e o tormento. Nada disso aconteceu. Adormeci
antes da primeira lágrima escorrer, num sono pesado e sem
sonhos como há sessenta dias eu desconhecia.
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