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1.

O dinheiro americano era simples. Sua cor e textura evo-
cavam o mesmo tédio de Drexel Hill, nosso bairro na Filadélfia 
— o verde difuso dos pinheiros, as casas de tijolos idênticas e 
enfileiradas. O carpete bege macio e os estalinhos metálicos dos 
aquecedores. No inverno, neve caía e tudo ao redor embranque-
cia e perdia os contornos. A cor ia embora e alguns meses depois 
voltava. E essa renovação infinita e superficial, de as coisas mu-
darem um pouco e sempre voltarem a ser as mesmas, é algo que 
ainda relaciono com dólares americanos. As notas estão sempre 
novinhas, como se tivessem acabado de ser impressas; são lisas e 
gostosas de tocar. É estranho, mas elas têm um ar de inocência. 
Deve ser proposital, como quase tudo que os americanos fazem.

No voo para São Paulo, e depois para o Mato Grosso, minha 
mãe falou muito sobre o meu pai. Disse que ele já tinha admitido 
gostar do Pinochet (uma frase que na época não me dizia muita 
coisa); que ele não ajudava nem a própria mãe no Chile (ela mo-
rava na periferia de Santiago); que ele não sabia cozinhar. Falava 
como se não o conhecêssemos, como se não tivéssemos passado 
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aqueles anos todos morando com ele também. Explicou que 
ele a forçara a vender um terreno que ela havia ganhado do pai 
dela, meu avô, um terreno muito bom no Mato Grosso, perto do 
bairro Boa Esperança, e que tinha gastado o dinheiro todo num 
carro. Depois contou que ele já tinha sido casado, e que nunca 
se divorciara ou anulara o casamento anterior. “O pai de vocês é 
bígamo”, minha mãe disse, com desprezo, como se a frase encer-
rasse a questão. Mas a fonética da palavra me confundiu: parecia 
evocar um grande feito, como se ele falasse muitas línguas ou 
conhecesse algum nicho da neurociência.

Os dois ou três voos até o Mato Grosso foram tranquilos. 
Senti prazer em ouvir aquelas histórias sobre o meu pai. Eu nunca 
o compreendera bem; me parecia uma figura etérea e sem mui-
tos contornos de personalidade. Era bom saber que tinha vivido 
aventuras romanescas, que tinha um passado do qual eu não 
fazia ideia. Na Filadélfia, ele ficava sempre ali na sala, com seu 
ar distraído, lendo o Philadelphia Inquirer e o New York Times. 
Falava conosco num tom muito gentil, que, conforme crescía-
mos, se tornava cada vez mais obsoleto, por ser infantil demais.

Só quando ele comprava algo eu vislumbrava um ser mais 
autêntico e vigoroso. Comprava muito bem. Tinha uma assina-
tura bela e curvilínea para assinar cheques, e nos jantares fora, 
quando viajávamos para Manhattan ou New Haven para algu-
ma conferência da minha mãe, ele arrancava as folhas do talão 
com uma rispidez bonita. Ou então dizia: “American Express”, 
tirando o cartãozinho e o levantando por alguns segundos até 
fitar o garçom, flertando com os limites de uma ofensa. Dava 
quarenta por cento de gorjeta, o que chocava os atendentes, 
sempre tementes a estrangeiros mãos de vaca. Minha mãe, 
mesmo depois do seu doutorado em linguística, ainda ficava 
apreensiva com o ritual americano do comércio — os atenden-
tes recitando-lhe opções de cafés e doces numa voz rápida e 
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sem inflexão, como se rezassem. Já meu pai havia nascido para 
esse ritual. “Me dê um minuto, por favor”, dizia, com elegância 
hostil, quando alguém tentava apressá-lo. Naqueles anos, passei 
um bom tempo buscando decifrar o logo misterioso do seu Alfa 
Romeo. Pensava, vagamente, que o desenho da cobrinha verde, 
cruz e coroa talvez desse alguma pista sobre a sua essência. Não 
tínhamos condições de comprar aquele carro de merda, minha 
mãe dissera; era melhor ter ficado com o terreno.

“Conta mais, mãe, conta tudo sobre ele”, minha irmã falou, 
enquanto bocejava. Estava sonada e ao mesmo tempo animada 
com as histórias; e seguimos ouvindo minha mãe enquanto o 
avião atravessava a escuridão. Jantamos; as luzinhas do avião se 
apagaram uma a uma; e o tom da minha mãe, amaciado pela 
digestão, se enterneceu — as peripécias desprezíveis do meu pai 
ganharam a melodia sonolenta de um conto de fadas. Adormeci 
enquanto ela fazia uma lista dos bens dela que ele tinha vendi-
do, um a um.

Romualdo, o motorista do meu avô, nos buscou no aeropor-
to. Deu explicações ofegantes à minha mãe, enquanto punha as 
malas na caçamba da F-1000 — a mesma que meu tio usava para 
transportar caixotes de dourados, pintados e pacus no gelo. “Be-
tinho foi pescar e precisou da caminhonete de quatro portas, e o 
Comunista precisou da Belina para ir ao médico. Tentei pegar o 
Santana, mas tão usando pra levar e trazer coisa lá da festa de são 
Benedito. O Logus do Betinho tá no conserto.” Minha mãe pa-
recia não estar ouvindo. Havia um som distante de britadeiras e 
martelos no estacionamento do aeroporto, volta e meia abafado 
pelo trovão escandaloso de algum avião que pousava. “Puta que 
o pariu, Romualdo”, ela disse um tempo depois, numa voz cal-
ma e resignada. “Não adianta combinar nada com vocês.” Botou 


