


Entre nós e as palavras há metal fundente
entre nós e as palavras há hélices que andam
e podem dar-nos morte    violar-nos    tirar
do mais fundo de nós o mais útil segredo
entre nós e as palavras há perfis ardentes
espaços cheios de gente de costas
altas flores venenosas    portas por abrir
e escadas e ponteiros e crianças sentadas
à espera do seu tempo e do seu precipício

Ao longo da muralha que habitamos
há palavras de vida    há palavras de morte
há palavras imensas, que esperam por nós
e outras, frágeis, que deixaram de esperar
há palavras acesas como barcos
e há palavras homens, palavras que guardam
o seu segredo e a sua posição

Entre nós e as palavras, surdamente,
as mãos e as paredes de Elsinore

E há palavras noturnas palavras gemidos
palavras que nos sobem ilegíveis à boca
palavras diamantes palavras nunca escritas
palavras impossíveis de escrever
por não termos connosco cordas de violinos
nem todo o sangue do mundo nem todo o amplexo do ar
e os braços dos amantes escrevem muito alto
muito além do azul onde oxidados morrem
palavras maternais só sombra só soluço
só espasmos só amor só solidão desfeita

Entre nós e as palavras, os emparedados
e entre nós e as palavras, o nosso dever falar
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Q
uando saí pela porta da alfândega, duas pesadas malas, 
sacola pendurada no ombro, nem pensei em olhar para 
os que esperavam atrás de uma corda os passageiros que 

chegavam a seu destino. Súbito me tornara incrivelmente calmo.  
Se ele não aparecesse, iria para um hotelzinho barato e retor-
naria para o Brasil no dia seguinte. Eu continuaria a andar pelo 
corredor com aquelas sombras expectantes atrás da corda na 
minha lateral — esses que costumam esperar os viajantes como 
se não tivessem mais nada a fazer além de aguardar sedentaria-
mente aqueles que não param de se movimentar, partir e chegar.  
Eu estava chegando ao aeroporto de Heathrow, em Londres. Sendo 
chamado por um cidadão inglês para uma espécie de missão. Mas, 
embora ele tivesse me mandado as passagens Porto Alegre-São 
Paulo-Londres e tudo, não sei, algo em mim me dizia que ele ia 
faltar. Que não adiantaria ligar para os telefones londrinos que 
ele me passara como sendo seus, um do seu escritório, outro de 
sua residência. Que a partir daquele momento estes telefones 
não lhe pertenciam mais, talvez nem existissem no catálogo 
da cidade. Revolver nisso tudo ali, andando por aquele corredor 
interminável que me levaria com certeza à porta do aeroporto 
e aos táxis, eu sabia, revolver nisso tudo ali era cutucar num 
sintoma que eu pretendia apagar. Eu agora estava em Londres 
por uma razão especial, o inglês tinha me afiançado. Mas ele 
talvez nem sequer aparecesse mesmo no aeroporto nem em 
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qualquer parte daquela cidade em pleno inverno, inverno que 
eu ainda não conseguira sentir naquele aeroporto com tempe-
ratura isolante do mundo lá fora, ele talvez quisesse se vingar 
da minha credulidade para o seu convite, mal sabendo que eu 
não sofria exatamente de credulidade, vivera até o dia da via-
gem me retorcendo em dúvidas com relação às intenções dele, 
desse tal inglês: sim, a pura verdade vinha de que eu não tivera 
escolha. Então eu vim. Parece fácil dizer «então eu vim» —  
alguém todo preparado para atravessar o Atlântico de uma 
hora para outra, sem ter nada o que deixar que carecesse dele. 
Mas afirmo que essa é uma das frases mais espinhosas que já 
pronunciei nessa já não tão curta existência: «Então eu vim.» 
Poderia dizer que antes eu teria de resolver isso e aquilo. Não, 
que nada, eu teria apenas de trocar minha solidão de Porto 
Alegre pela de Londres. E ter na Inglaterra uma graninha extra 
para me sustentar. Ele me prometia uma missão, não disse?,  
um trabalho em princípio como outro qualquer, mas eu não 
sabia direito, qualquer finalidade improvável poderia me esperar,  
e eu queria acreditar caminhando naquele corredor do aero-
porto, queria acreditar que estava preparado até para que ele 
não viesse, não aparecesse e eu tivesse de passar aquela noite 
num hotelzinho barato no Soho, quem sabe, sem disponibilidade 
nenhuma para sequer mais de um dia fora do Brasil — no bolso 
trinta libras talvez, se tanto.

Ficaria sentado num banco do aeroporto de Heathrow,  
pensando que ele talvez ainda pudesse passar à minha procura; 
eu o conhecia pessoalmente de apenas uma vez no Rio, quando 
pediu que por favor mandasse meus livros para seu endereço 
em Londres, porque não os encontrara nas livrarias por onde 
tinha andado à tarde, que amanhã retornaria para a Inglaterra.  
Que precisava conhecer no meu trabalho aquilo que chamavam 
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de algo que não entendi e que lhe vinha interessando muito nos 
últimos anos, ah, sobre o qual vinha escrevendo um livro. Se não 
me engano esse livro falava de alienígenas. Era isso? Está bem, 
se não for não falo mais, eu disse para os meus botões enquanto 
arrastava as malas em direção a alguma saída onde ele pudesse 
estar para me dizer qual a minha próxima tarefa, para onde ir, 
em que quarto me meter para dali não sair mais, sei lá.

Ah, vi um telefone público, vi uma moça atrás de um gui-
chê e que vendia cartões telefônicos, vi que eu ainda tinha bem 
amassado no bolso da camisa os telefones dele. Ao tocar no tele-
fone público espantosamente frio, ouvi uma voz atrás de mim. 
Virei-me como se já soubesse desde sempre quem era. Este que eu 
começaria a desconhecer. Deste lado eu, que tinha vivido aqueles 
anos, vamos dizer, nu no Brasil, sem amigos, vivendo aqui e ali 
dos meus livros, no menor intervalo a escrever mais, passando 
maus pedaços e todo cheio de piruetas para disfarçar minha 
precariedade material não sei exatamente para quem, pois quase 
não via ninguém em Porto Alegre. Sim, disfarçara nas entrevistas 
ao lançar meu derradeiro livro, sim, vou passar uma temporada 
em Londres, representarei o Brasil, darei o melhor de mim —  
o quá-quá-quá surfava na minha traqueia sem poder sair, entende?

Olhamo-nos. Um falou o nome do outro. Como se isso fosse 
necessário para acentuarmos nossas presenças. Assegurarmo- 
-nos definitivamente delas. Demo-nos as mãos. A dele estava 
fria, não tanto como o telefone. Fazia frio em Londres, ele disse. 
Tinha nevado um dia antes.

Falou que estávamos a caminho do trem. E mostrou uma 
grande porta de vidro. Que íamos de trem até a área central da 
cidade. E que de lá pegaríamos um táxi.

Para onde iríamos depois?, fiz menção de perguntar. No fundo 
eu sabia que ele se encarregaria de tudo até determinado ponto, 
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e que tudo o que estivesse por fazer seria, não digo para o meu 
bem, mas se evidenciaria como o mais sensato, aquilo que deve-
ria ser feito sob pena de eu não aguentar o tranco vindouro, pois 
dele viria o caminho até que eu pudesse, não, não dispensá-lo, 
isso jamais, mas me ater a alguma autonomia que seria sempre 
limitada, isso também sei, já que estava agora num país em que 
eu nunca estivera antes e, principalmente, me faltava a juventude 
para aderir a ele sem mais.

Na estação do trem nos olhamos com as malas postas no chão; 
por ali não havia ninguém. Ele falou que passaríamos no seu 
trabalho e que lá havia uma sala vaga de um colega que estava 
de férias e que então eu poderia descansar até que ele estivesse 
em condições de me levar para minha nova casa, em Hackney, 
norte de Londres. Hackney, repeti em silêncio, como se a pronún-
cia sonora pudesse me garantir alguma garantia que eu ainda 
nem tinha como nomear. E para que eu precisaria de alguma 
garantia? Para ser mais feliz do que eu já conhecera como sendo 
felicidade, para morrer mais tarde, lá quando estivesse todo 
entrevado, para correr menos e menos riscos até a vida se tornar 
inofensiva? Não, aquele homem não representava perigo algum, 
nem a cidade de Londres que eu estava a ponto de receber, nada.

Até que ouvi, vindo do buraco negro à nossa esquerda, ouvi 
o ruído cada vez mais decidido do trem que nos levaria ao cen-
tro de Londres. O trem era longo, de modo que custou a chegar  
o nosso vagão. Depositamos as malas num espaço adequado que 
substituía os bancos dos passageiros.

Aquele homem poderia ser o companheiro que lá no centro 
imune do meu desconsolo eu me acostumara a sentir sem 
esperar. Por que de fato ele me chamava lá no Brasil, naquela 
cidade ao Sul, Porto Alegre — por que me apelava para vir a 
Londres numa missão ao que parecia especial?
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As nossas respirações vazavam de um casaco grosso a outro 
entre nossos braços, e aquilo foi a única coisa que existiu entre 
nós dois durante um largo tempo do trajeto. Um inglês e um 
brasileiro tendo tanto o que comentar a princípio sobre a estada 
imediata de um deles naquela imensa cidade, mas ali, agora, 
sentíamos apenas o movimento mal e mal legível de dois corpos 
a viver, só, sem sobressaltos.

É aqui, ele falou, fazendo-nos voltar a puxar as malas por 
uma estação gigantesca, muito movimentada, até darmos de cara 
com uma fila para táxis que um homem negro tentava organi- 
zar com um cartaz ou algo assim na mão. Ele falou alguma coisa 
que não entendi, na certa sotaque caribenho. O meu companheiro 
inglês disse que ele falava para irmos até o ponto marcado com 
o número 1 numa tabuleta na calçada. Seríamos os próximos.

Estava frio? Nem tanto. Alguma voz interna me cochichou 
que se eu percorresse na corrida por um alambrado o voo em 
descida de um avião num aeroporto perdido da Escócia ou da 
Irlanda, se eu corresse passando as unhas por esse alambrado 
que separa a estrada do campo de aviação, aí eu sentiria o ver-
dadeiro frio nas ventas, que do contrário não.

Eu já estava sentado e a meu lado o companheiro inglês 
naqueles típicos táxis londrinos, com o espaço entre as nos-
sas pernas e a cabine do motorista para as malas irem à vista,  
e confortavelmente.

Para onde iríamos? Ah, para o trabalho dele, eu o esperaria 
uma ou duas horas numa sala quieta de um colega em férias, 
as malas sossegadas num canto da sala. Era preciso repe- 
tir para que nada me escapasse, nenhum ato, nenhum capítulo,  
para depois, se eu precisasse depor diante de uma autoridade 
caso esse inglês que agora parecia até meu benfeitor me faltasse 
de repente, sim, sumisse, embora ele dissesse que me levaria até 
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seu local de trabalho… Ia abrir sua vida assim para um estranho? 
Mas tudo poderia acontecer, ele talvez não passasse de um blefe, 
há de tudo no mundo, gente de todas as espécies, há algumas 
que se vingam de toda uma nacionalidade, no caso a brasileira, 
porque nunca lhes faltam razões, estão sempre cobertos delas, 
não duvido, eu faria até o mesmo se fosse ele, me deixaria só 
em Londres, sem a grana do que ele chamava de bolsa, sem 
como pagar o aluguel daquela casa que eu ainda não conhecia 
em Hackney, me deixava justamente assim, com os pulsos em 
oferenda para o primeiro policial me algemar, deportar, pior, 
não me soltar jamais.

Mas ali estávamos nós puxando mais uma vez as malas por 
uma rampa nos fundos do prédio bem largo, três, quatro andares, 
perto do centro de Londres, depois de passarmos de táxi pelo 
Palácio de Buckingham, St. James’s Park e tanto mais, estáva-
mos ali puxando pelos punhos aquelas malas por escadas pois 
faltavam elevadores naquele prédio centenário, arrastando-as 
como se aquilo fosse uma etapa dura que devêssemos passar 
antes que uma outra pudesse acontecer.

Até que ele parou num corredor estreito, mostrou seu nome 
numa porta. Não o li, distraído no seu anel. Logo se virou e apon-
tou uma outra dizendo que era nessa sala que eu esperaria por 
ele, uma hora e pouco, que eu descansasse. Colocamos as malas 
num canto do aposento com uma mesa, cadeiras em volta, como 
se ali pessoas assistissem aulas, pequenas palestras, ouvissem um 
mestre, enfim. As paredes forradas de livros. Passei a mão sobre 
eles como quem se belisca para se certificar da realidade do que 
está a viver. Não que eu me sentisse vivendo uma irrealidade, 
dessas que podem nascer de um simples sonho e desembocam 
num pesadelo do qual nos resta apenas fugir acordando suados, 
trêmulos, confusos.
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Sabia estar ali naquela sala sozinho, podendo dormir se 
quisesse, pegar e ler um livro, passar os olhos por suas lomba-
das, verificar tratar-se em sua esmagadora maioria de edições 
portuguesas sobre assuntos lusitanos, sabia que eu teria de 
prestar contas algum dia a alguém por estar ali, na cidade  
de Londres, esperando um inglês que me daria uma tarefa  
assim que terminasse seu compromisso de uma hora e pouco, 
mesmo que por enquanto essa tarefa fosse apenas a de me dirigir 
para o bairro de Hackney — um bairro que eu sabia longínquo 
ao norte de Londres, de imigrantes vietnamitas, turcos, já fora 
das margens dos mapas da cidade que costumam propagar em 
folders turísticos.

Numa das estantes tinha um volume mastodôntico que eu 
quase nem consegui pegar entre as mãos meio trêmulas pelo 
peso das malas, um livro chamado Expansionismo. Pinçá-lo entre 
tantos assustava. Não sei se por referência ao tema ou ao seu 
gigantismo físico que parecia a cada momento se avantajar 
mais. Não pude com seu peso, confesso. Devolvi-o com dificul-
dade ao seu lugar. E depois, de que me adiantaria bisbilhotar 
o expansionismo português, assunto morto, tendo eu que me 
preparar para uma tarefa que poderia me exigir muito além de 
mim? Ou simplesmente nada, além de eu morar em Hackney  
e manter o meu nome como garantia de alguma qualidade para 
uma roda de ingleses a que ainda não tivera acesso…

E, de algum lado que se procurasse enxergar, eu estava repre-
sentando mesmo o Brasil? Tinha escrito os meus livros, certo, 
mas até que ponto eles revelavam alguma coisa que já não fosse 
doméstica a qualquer um nascido, criado e habitante perene 
daquele país aonde agora eu chegava sem adivinhar para quê?

Ninguém saberia das verdadeiras razões que faziam um fran-
cês residir na Escandinávia ou um russo sonhar com as vinhas  
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do Chile. Quem saberia de mim, um brasileiro desavisado que de 
repente se via rodeado de edições portuguesas, parece que de um 
poeta e scholar de Lisboa que andava de férias no Algarve, e cujo 
nome não consegui guardar porque a minha mente começava 
a ficar tão seletiva com nomes, que dava para se desconfiar de 
uma séria amnésia que vinha me atacando sorrateiramente, 
qual num candidato ao Alzheimer.

Mas disso os ingleses nem ninguém naquela terra deveriam 
desconfiar. Eles tinham chamado a seu país um homem que 
começava a esquecer. Eles?, ou só aquele inglês louco a urdir 
um plano em nome de alguma instituição na qual trabalhava 
de fachada só para mim, para mim, alguém que ele já tinha 
notado que dera o arranque para o esquecimento. Talvez caísse 
como uma luva para o seu projeto se eu morresse sem saber  
o nome, a direção, um simples fio que pudesse seguir até chegar 
a alguma coisa que parecesse com sentido.

E eu estava em condições de negacear seu convite? Como 
viveria no Brasil dali a três, quatro meses, se todas as tentativas 
de viver fora dos meus livros fracassavam? Sim, eu vivia numa 
entressafra literária perigosa.

Sim, só me restava então posar como proprietário inefável 
dos meus volumes já escritos, aceitar com convicção que eles 
tinham alcançado prestígio dentro e fora do país em algumas 
traduções e vir, vir para cá antes que eu tivesse de gritar em 
vão por salvação.

Foi quando o inglês abriu a porta do gabinete do tal poeta  
e scholar português. Eu cochilava. E abri os olhos. De cara não  
o reconheci. Eu estava em casa? Era um visitante loiro o homem 
que entrava num sorriso? Pela primeira vez sorria abertamente.

Preferi mesmo estar em casa em Porto Alegre, não ter de 
continuar o caminho, arrastar aquelas malas sabe Deus até 
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onde ainda, até o subúrbio mais afastado da cidade, reduto 
da imigração mais desprovida do fausto daqueles prédios da  
área central de Londres que eu vira vindo de Heathrow, pelo 
rabo dos olhos, enquanto conversava com ele mostrando 
alguma disciplicência para a paisagem, própria do visitante 
que está todo posto na atenção doada por um estrangeiro em 
seu próprio habitat.

O táxi carregando minhas malas passava por Old Street, agora 
Hackney Road, cada vez mais oficinas, fábricas abandonadas.  
E Mare Street, enfim, meu endereço. O meu apartamento ficava 
em cima de um restaurante vietnamita, de esquina, justamente 
do dono que o alugaria em nome do inglês ou de sua instituição. 
Para eu morar.

Um corredor externo atrás do restaurante, completamente 
escuro na noite precoce do inverno londrino, não deixava divisar 
nenhuma porta. É aqui, o inglês falou numa sabedoria de quem 
já tinha visitado os aposentos que eu estava prestes a conhecer. 
Ah, havia uma lua pálida sob a qual nuvens arroxeadas passavam 
céleres como se com pressa de chegar a algum lugar.

Sim, viam-se as duas fechaduras. Ele me mostrou qual chave 
pertencia à qual. Mas não tirou as chaves da minha mão. Deixou 
que eu mesmo executasse a tarefa que me passaria a ser diária. 
Abrir a porta do meu apartamento em Londres, numa rua dis-
tante, tendo à direita um correr de casas minúsculas de tijolos 
aparentes, com jardinzinhos à frente; rua funda, sem fim.

Em cada aposento me esperava seu correspondente material 
de limpeza. No corredor que levava a uma escadaria, o balde com 
o líquido azulado já preparado; dentro, uma dessas vassouras  
de trapos para limparem e secarem o piso. No banheiro, luvas de 
plástico, o esfregão e o detergente correspondente para a limpeza 
da banheira que parecia imaculadamente nova. O mesmo na 
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cozinha; no balcão ao lado da pia outras luvas amarelas, esponjas, 
detergentes. Na sala, quarto, vassouras.

Era a hora de eu agradecer. Afinal, a primeira jornada se 
concluía, eu estava em minha casa, para cuja moradia eu não 
necessitava botar a mão no bolso. Se chegasse o fim do mês  
e me aparecesse na porta o vietnamita dono do apartamento, 
precisaria apenas dizer «o aluguel é com eles, luz, tudo». Isso se 
cada coisa do que estava vivendo na Inglaterra não se tratasse 
de uma piada que eu não teria como resolver além de oferecendo 
meus pulsos para as algemas, sem chance de deportação.

Ele disse que gostaria de me mostrar o bairro. Abriu um 
mapa e me apontou o Victoria Park, não muito distante dali.  
Eu poderia fazer as minhas caminhadas matutinas. Aquelas 
que eu costumava fazer todas as manhãs à beira do Guaíba, 
entre a Usina do Gasômetro e o teatro Pôr do Sol. Ele sabia, não 
lembrava se eu mesmo o contara. Ele sabia…, repeti em silêncio. 
Ele sabia o que eu mesmo já não sabia mais. Tudo o que eu vivera 
até ali parecia estar indo embora. Parecia que só tinha aquilo, 
uma casa desconhecida que teria de ocupar, uma língua nova, 
a língua velha que tão cedo assim já me parecia faltar em sua 
intimidade, a não ser, é claro, as noções gerais — ou, quem sabe, 
o socorro que ela ainda proporcionaria pelo menos para mim 
em casos extremos, como o de estar à morte e pronunciar uma 
palavra cara da infância, dessas que talvez você nem desconfie 
que ainda tenha dentro de si, que irrompa apenas quando todo 
esse palavrório inútil de agora se afasta até o ponto de reemergir 
o brilho daquela bisonha saudade em uma, duas sílabas.

Andávamos pela noite da Mare Street no bairro de Hackney 
com muito vento, frio, passando por sua população de afri-
canos, caribenhos, vietnamitas, turcos; queria me mostrar o 
Victoria Park que ele mesmo não conhecia; enquanto isso ia 
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me apontando os vários restaurantes asiáticos, os cibercafés 
caso eu precisasse, pois não havia telefone fixo na residência 
para acoplar internet; depois, quando cheguei em casa sozinho, 
vi que me faltava também um espelho — nos três, quatro dias 
seguintes fui atrás de um; encontrei-o numa loja de artigos 
de salões de beleza, desses espelhos ovalados e com um cabo 
para você segurar.

Íamos passando por um caminho de casas muito distintas, 
belas, em frente à escuridão do que seria o Victoria Park. De súbito 
as casas mudavam marcadamente de fachada, havia ferro em suas 
sacadas, algo duro, sem conversa. Contou-me que essa mudança 
arquitetônica era resultado de reformas pelos bombardeios.  
Ah, eu estava na cidade de Churchill e seu charuto, murmurei, não 
deveria esquecer, deveria fazer algum exercício para a memória, 
sei lá, para começar poderia ir recapitulando na mente os fatos 
históricos da Segunda Grande Guerra para cá, isso me ajudaria 
a me manter diante das pessoas com alguma segurança de que 
ninguém iria me pegar desprevenido para certas relações monu-
mentais inerentes às vezes ao papo mais desavisado.

Não que eu fosse um idiota completo, de nada lembrasse — 
sendo assim não estaria numa capital do mundo chamado por 
um inglês pertencente a uma instituição que só numa de suas 
salas continha uma biblioteca respeitável do mundo lusitano, 
com seu alfarrábio cavalar versando sobre o expansionismo 
português; e depois, na saída, ainda passamos pela vasta cantina 
onde estudantes ou assemelhados soltavam fogosas risadas,  
se divertiam a valer, como se aquele vetusto prédio ainda pudesse 
conter a energia das massas e retê-las para dentro de seu ventre 
misterioso, que agora parecia querer também a presença estranha 
de um brasileiro que, vá lá, escrevia seus livros muitas vezes 
bem recebidos pela crítica quando não pelo público.
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Ao nos aproximarmos de um dos portões imponentes do 
Victoria Park, me senti correndo em manhã enevoada por 
uma de suas alamedas e encontrando um mendigo que me 
pedia a moeda que lhe restituiria a honra pelos próximos 
minutos. Segurei nos ferros do portão como para me firmar 
de fato, abandonando qualquer precipitação do pensamento, 
das sensações, ficando apenas na visão indistinta do parque 
noturno, embora ainda não devesse passar das seis horas da 
tarde. Ele disse: Está fechado.

Foi quando pensei que não haveria outro lugar para estar 
senão ali. Ou, pelo menos, não haveria uma escolha melhor. 
Estaria eu fazendo o quê no Brasil? Fitando o sol de fevereiro  
e me cegando em paz? Era ali que eu precisava estar, embora 
me faltasse qualquer pitada de paixão por estar ali adivinhando 
o esplendor diurno do parque, mesmo que fosse inverno e os 
galhos se apresentassem secos e tudo o mais, sim, tudo poderia 
ser beleza naquele hemisfério das sombras, era preciso saber 
olhar. Mas era para ter visto aquilo antes, quando eu sonhava 
com um mundo fora do âmbito tropical para assentar então 
minha melancolia adolescente; agora, mesmo me sentindo no 
lugar certo, cheio de sorte por estar ali, sob o (para mim ainda 
hipotético) abrigo de uma instituição da qual só um inglês loiro 
aparecia e em quem eu deveria confiar cegamente, ali, é certo, 
eu já não conseguia obter o entusiasmo necessário por povoar 
enfim esse mundo congelado do Norte.

Alguns galhos eram tão frágeis que chegavam a esvoaçar com 
o vento. Eu segurava com um alívio redobrado aquelas barras de 
ferro do portão do Victoria Park, dali não sairia enquanto não 
me provassem a existência de um lugar melhor. Tinha certeza 
de que uma segunda oportunidade eu não teria. Apesar disso 
sentia frio, ou melhor, me sentia gelado, e no fundo de mim não 
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via em que essa oportunidade poderia me dar um arranjo — que 
eu ainda nem aprendera a imaginar quanto mais pedir.

Olhei para o inglês, soltei as barras de ferro do portão do 
Victoria Park. Sabia que, bem ou mal, na incerteza ou não,  
ele me acalmava. Do seu âmago parecia vir uma sinceridade que 
eu não queria admitir. Não seria de bom tom alguém acreditar 
de graça num outro de um país estrangeiro enquanto as coisas 
não se esclarecessem de vez: um documento sólido, uma carta- 
-convite com o timbre da entidade, carimbo se eles aqui usassem 
tal coisa para provar a autenticidade de uma instituição ou sei 
lá que coisa ele representasse.

Ele sorria vagamente. Talvez porque estivesse apontando 
um lado mais ameno das cercanias de Hackney. Ali não exis-
tiam oficinas abandonadas, cheiro de gorduras de restaurantes 
vietnamitas. E eu não tinha saudades para cultivar. Nem desejo 
de que alguma coisa nova se estabelecesse tão logo a manhã 
viesse. Bastava aquilo. E aquilo que era pouco, quase nada, 
poderia me tornar indiferente a tudo o mais.

Ou aquilo era muito, tudo? Por mim poderia voltar, voltar 
para casa que a partir de agora queria chamar de minha, embora 
não tivesse certeza de que ele através de sua entidade me paga-
ria os aluguéis no fim de cada mês. Por mim poderia voltar 
para dormir, experimentar a cama que me tinham arrumado,  
sua coberta, travesseiros. Por mim resolveria todos os impasses 
com um bom sono. E não acordaria enquanto o claro tardio de 
inverno não me despertasse pela janela do quarto sem cortina. 
Por onde eu via ferros e entulhos e uma pequena árvore de galhos 
secos, longe de brotar. Por mim morreria para as próximas horas, 
sem querer saber da legitimidade de propósitos daquele inglês 
que me chamara de um país longínquo e que parecia querer tirar 
de mim uma fonte de genuína presença — assim como se eu  
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ser eu, pronto, vindo da autenticidade de uma terra ao sul pudesse 
conferir aos britânicos uma lealdade sem par, ainda inédita entre 
outros povos. Eu, hein?, segredei e olhei para os meus sapatos  
já enlameados pela umidade londrina.

Ao chegar em casa, a calefação no ponto. Ele providenciara, 
eu o vi rodar a graduação da temperatura antes de me levar ao 
Victoria Park. Rondei pelo apartamento, a começar pelo banheiro, 
à procura de um espelho. Não havia. Os vietnamitas eram contra 
o ato de mirar a si mesmos, era isso? Não era por nada, queria 
me ver depois da viagem, ver se eu ainda era o mesmo, se este 
que tinha se adonado de uma casa nos subúrbios de Londres 
tinha remoçado com a mudança, trazia a pele oleosa, seca,  
ou com sérias marcas que lhe facultavam desistir do andamento 
daquela carruagem — como por exemplo dizer que não, voltaria 
para o Brasil no primeiro avião, ou que não esperassem dele 
outra decisão senão a de vagar pela Europa enquanto as pernas 
aguentassem, até alcançar aquele ponto onde tudo vaza para o 
infinito, sabe como é?

Deitei de roupa e tudo na cama. Era bem confortável. Como 
seria sonhar naquele quarto sem cortina, a me mostrar a árvore 
sem folhas e os ferros e entulhos do que outrora talvez fosse 
resultado quase imediato da Revolução Industrial? Sonharia com 
a natureza esquálida ou com engrenagens que me trituravam? 
Do alongamento do teto do restaurante vietnamita, abaixo da 
minha janela, um sujeito poderia vir, quebrar os vidros e entrar. 
Não acreditava que alguém das redondezas me pudesse fazer mal.  
Quem não veria em mim o chamado cidadão pacato, sem exce-
dente nenhum que pudesse ser surrupiado?

Tudo era ponto pacífico. Eu não precisava acreditar ou deixar 
de acreditar. Se eu conseguisse dormir àquela noite, embora  
o cansaço da viagem dissesse que sim, se eu conseguisse ter 




