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J a n e l á r i o  13

Um presente para Nani

Und die verwandelte Daphne/ will, seit sie lorbeern 
fühlt, dass du dich wandelst in Wind *

R. M. Rilke, Sonette an Orpheus, II:12

Olhei primeiro para os lados, depois de contar até dez com 
as mãos cobrindo os olhos. Sempre tinha alguém que fica-
va muito perto, baseando-se na ideia de que o mais óbvio é 
sempre o mais inesperado. Talvez alguém estivesse, por exem-
plo, já atrás da pilastra onde eu estava encostado contando, 
não havendo lugar em toda a área na qual brincávamos que 
fosse tão próximo do salvamento. Por isso, na sequência tratei 
logo de conferir a circunferência da pilastra, protegendo-a e 
garantido assim a segurança daquele espaço crítico. Não avis-
tei nenhum indicativo de gente numa primeira olhada geral. 
Voltando o olhar para o jardim da lateral esquerda do pátio, 
vi um pedaço da blusa vermelha de Kalu atrás de uma árvo-
re no canto. Kalu era o pior jogador de esconde-esconde que 
havia entre nós. Sempre escolhia mal o esconderijo e nem era 
o mais novo do grupo. Vejam, mesmo que eu não o avistas-
se, ele jamais conseguiria correr com alguma vantagem sobre 
mim para alcançar a pilastra de salvamento se eu fosse em sua 

*  “E Dafne, após a mutação, / quer, loureiro, que em vento te mudes”.
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direção; e mesmo que eu não fosse e apenas mantivesse uma 
distância de segurança da pilastra (o que eu necessariamente 
fazia), na saída do seu esconderijo faria tanto barulho pisando 
as folhas secas no jardim ao redor que eu correria a tempo de 
confirmar sua derrota – cheguei a reparar no barulho das fo-
lhas enquanto, de olhos fechados, contava, mas achei que era 
um truque de Nani para me confundir.

– Kalu, no jardim, atrás da graxeira!
Saiu risonho e sentou-se no batente para assistir ao resto 

do jogo, como se não ligasse para ganhar ou perder – o que 
também me incomodava profundamente.

– Gente, vamos subir para comer?
A mãe de Nani e Kalu chamava da janela do primeiro an-

dar. Como Silvinha, Lara e Caco saíram de seus esconderijos 
– finalizando a brincadeira – Nani, contrariadíssima, e Vera 
apareceram também. Subimos todos. Diminuí o passo para ir 
mais atrás, perto de Nani, de quem fui me aproximando mais 
– o que indicava seu aborrecimento, já que sempre ia à fren-
te de nós. Nessas horas não sei o que dizer: perguntar se es-
tava tudo bem, ainda que obviamente não estivesse, ou mur-
murar consolos inúteis, como “olha, era só uma brincadeira” 
ou “não fica assim, depois a gente continua”. Certamente 
qualquer coisa seria péssima, mas minha timidez atrapalha-
da não se conteve naquele silêncio; optei pela primeira e ela 
respondeu “óbvio que não”. Nani era bastante inteligente, 
mas levava as brincadeiras muito a sério.

Naquela tarde um tio de Nani (e Kalu) chegou, passou 
sorridente por nós e foi se deitar num quarto. No fim do dia 
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Silvinha, Vera e Lara foram embora; Caco havia ido logo de-
pois do almoço. Eu, como sempre, fui o último a sair. Houve 
um momento esquisito, no qual a mãe de Nani a chamou 
no quarto, onde estava o tio, e ficaram os três lá por quase 
meia hora. Kalu no quarto dele, lendo. Eu fiquei na sala com 
dona Rita, uma vizinha que estava lá confeitando um bolo 
que a mãe de Nani havia feito. Tudo era estranho, uma sensa-
ção de não pertencimento, de inconveniência, como quando 
o movimento das nuvens transforma a luz do sol de repente; 
e aquela senhora sorria tentando conversar abestalhadamen-
te comigo... quis fugir, mas esperei. Não me arrependi, por-
que aconteceu o extraordinário, o que fez aquele dia jamais 
me abandonar.

Ao sair do quarto Nani veio imediatamente em minha 
direção, o tio e a mãe passaram para a cozinha, seguidos de 
dona Rita, e lá conversavam banalidades rindo alto. Fiquei 
inicialmente assustado com a determinação de Nani, que 
não conversava tanto assim comigo e naquele dia estava mais 
calada que de costume. E ela vinha com os olhos brilhando, 
um rosto sério, mas como quem está radiante e se contém 
para não dar o braço a torcer. Me perguntou:

– Quer dormir aqui hoje?
Lembro de sentir um repuxo no estômago e suar, visivel-

mente, antes de dizer:
– Tenho que ligar para minha mãe.
– Sim, mas você quer ou não quer?
Uma vergonha infantil me fez querer dizer “não” ou 

apenas ir embora correndo. Mas minha ágil e implacável 
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racionalização disse “Claro!”. Ela sorriu com uma satisfação 
rara de descrever. Aquilo para mim bastaria.

Minha mãe concedeu; dona Mayana, a mãe de Nani, 
arrumou uma cama no quarto dela para mim (o de Kalu, 
mais velho que nós um ano e meio, era muito pequeno e 
dava apenas a cama dele; o tio dormiu no quarto de dona 
Mayana). Nani quase não falou comigo durante o resto da 
noite. Uma vez que todos pareciam dormir, eu confuso e 
com um sentimento angustiante de decepção ou humilha-
ção, Nani chamou:

– Ei, quero te mostrar uma coisa.
Virei para a cama dela.
– Meu tio me deu hoje. Ele me chamou no quarto e dis-

se que queria me dar o presente. Eu precisava te mostrar; só 
você poderia entender algo assim.

Ela tirou um embrulho de baixo do travesseiro e abriu.

*

A memória não nos ocorre como se acessássemos um fil-
me onde buscamos coisas que compõem uma imagem defi-
nida, como num frame; mas é nossa relação com uma série 
de sensações que nos compõem e que podem ser recupera-
das, inclusive assumindo uma forma pictórica (nem sempre 
fiel), proporcional à intensidade com que registramos es-
sas sensações – ajudada ou atrapalhada pelo tempo. Se pen-
sarmos, por exemplo, em uma lembrança qualquer e bus-
carmos sua impressão principal, vamos talvez acreditar que 
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J a n e l á r i o  17

podemos até vê-la (ou revivê-la) como a um quadro nítido; 
no entanto, logo perceberemos que pequenos detalhes irre-
levantes para o significado da lembrança (uma cor de unha 
pintada ou a forma de uma chave ou o número de vasos 
de flores numa sala) não podem ser definidos – esvaem-se 
como na rememoração de um sonho –, mas só a percepção 
(o sentido) do momento é recuperada. A memória é estéti-
ca, não lógica.

Durante muitos anos tentei lembrar o rosto do tio. Não 
há esforço que me faça vê-lo com alguma clareza. Nem o 
rosto nem o nome. Muito tempo depois me ocorreu per-
guntar a Nani, que riu e nada disse. Parecia se divertir com 
minha sondagem instigada e ali percebi que nunca me di-
ria. Desisti. Do resto – Kalu, dona Mayana, dona Rita, as 
brincadeiras no pátio – lembro com imagens vagas e incer-
tas, como num sonho antigo que se repete. Mas nada dis-
so importa; o rosto do tio também não, apesar de ainda me-
xer profundamente com minha curiosidade. Agora, da noite 
com Nani lembro clara e perfeitamente de cada segundo, aí, 
sim, como se projetasse na mente um filme. Ela abriu o em-
brulho e tirou dele uma caixinha transparente. Dentro tinha 
um tipo de algodão muito denso, uma espécie de almofadi-
nha, azul turquesa, e sobre ele uma semente marrom escura, 
rajada de amarelo; ainda dentro, mas um pouco abaixo e en-
costado da lateral havia uma plaquinha metálica cor de bron-
ze com uma inscrição virada para fora, onde lia-se em letra 
cursiva Aswattha.

– O que é isso?
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– O presente.
– Uma semente? – tentei fingir espanto.
– Sim, bobo, mas não uma semente comum – dizia ela, 

sorrindo incontida, enquanto eu me encolhia por dentro 
confuso e envergonhado sem nem saber por quê.

– Como assim?
– É a semente de uma árvore que cresce muito, um ba-

niano. Mas não um qualquer. É uma árvore mágica!
Agora a coisa começava a me empolgar verdadeiramente.
– Mágica por quê, o que ela faz?
– Fazer? Não sei. Mas sei que ela cresce ao contrário: as 

raízes para cima e os ramos para baixo.
Num primeiro impulso pensei em declarar como aqui-

lo não fazia o menor sentido, como uma copa de árvore não 
pode crescer dentro da terra, mas lembrei das palavras de 
Nani, “só você poderia entender algo assim”, e preferi não 
me mostrar tão estupidamente incrédulo.

– E você vai plantar?
– Claro! Mas queria fazer isso com você. Sei que não pos-

so cuidar dela sozinha, nem entender dela sozinha. Acho que 
por isso meu tio me deu, para aprender com ela.

– Vamos plantar amanhã, num lugar seguro.
– Não, primeiro vamos cuidar dela num vaso comum, 

aqui no meu quarto. E você promete vir aqui sempre.
Como se aquilo não fosse tudo que eu mais queria em 

toda minha excitação de infância. Combinamos que depois 
que não coubesse mais no vaso a plantaríamos num lugar se-
creto, que só nós saberíamos.
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*

Fui todos os dias daquela semana à casa de Nani, mas 
brincávamos e conversávamos muito, sem ver nada de dife-
rente no vaso que plantamos na manhã seguinte àquela pri-
meira noite. No sábado fiquei doente e no domingo ela me 
ligou para falar que os raminhos da raiz começaram a sair da 
terra. Eu quis ir imediatamente ver, o que tive que adiar por 
dois dias, forçado por minha mãe a ficar de repouso.

Ao longo daquele ano que começava frequentei regular-
mente a casa de Nani. A coisa mais mágica da planta não era, 
por incrível que pareça, sua dinâmica de crescimento estranha, 
mas o que ela nos causava. Cada dia era um dia novo diante 
dela. Cada ponta de raiz, cada aroma, cada galho de um verde-
-escuro que descobríamos ao replantá-la, mudando de vaso. A 
planta nos remetia às nossas experiências mais imediatas, mas 
com uma noção intensa de transformação e memória.

Em fevereiro do ano seguinte me mudei com meus pais 
para o interior. Ela considerou aquilo uma traição e me culpa-
va por uma eventualidade sobre a qual eu não tinha a menor 
influência concreta e que, na verdade, me agradava pouquís-
simo. Ficamos dois meses sem nos falar. Ela, enfim, me ligou.

– Oi... Só queria dizer que ela está crescendo e tive que 
trocar de vaso de novo.

– Sério?! E aí?
– Aí deu para ver uns pedaços dos galhos, com folhinhas 

verde-claras – a essa altura ela já falava com empolgação, es-
quecendo a birra.
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