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1.

Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Afasta-
va-se. Construía uma casa assim. Longínqua. Dentro de si. Era 
esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que 
você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua 
ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda 
que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste aparta-
mento, você será sempre um corpo que não vai parar de mor-
rer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você 
nunca soube ir embora. Até o fim você acreditou que os livros 
poderiam fazer algo pelas pessoas. No entanto, você entrou e 
saiu da vida, e ela continuou áspera. Há nos objetos memórias 
de você, mas parece que tudo que restou deles me agride ou me 
conforta, porque são sobras de afeto. Em silêncio, esses mesmos 
objetos me contam sobre você. É com eles que te invento e te re-
cupero. É com eles que tento descobrir quantas tragédias ainda 
podemos suportar. Talvez eu deseje chegar a algum tipo de ver-
dade. Não como um ponto de chegada. Mas como um percurso 
que vasculhe os ambientes e dê início a um quebra-cabeça, um 
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quebra-cabeça que começa atrás da porta da sala, onde encontro 
um alguidar de argila alaranjada. E, dentro dele, uma pedra, um 
ocutá, enrolada em guias de cores vermelhas, verdes e brancas, 
um orixá. Observo-a com cuidado. É assim que se adentra numa 
vida que já se foi. Tiro o ocutá do alguidar. Lembro o dia em 
que você me disse que sua cabeça era de Ogum, e que isso era 
ter sorte, porque Ogum era o único orixá que sabia lidar com os 
abismos. Lembro que foi de sua boca que escutei pela primeira 
vez a palavra “abismo”. Há palavras que guardamos na infância 
porque nos confortam. Lembro agora do que minha tia Luara 
havia me dito para fazer quando encontrasse o seu Ogum. Enro‑
le‑o num pano, segure‑o entre as mãos e leve‑o para o rio, ela me 
disse. No entanto, antes de sair, vou ao seu quarto, observo da 
porta: há roupas espalhadas, outras jogadas dentro do armário. 
Sobre a mesa, há canetas sem tinta, meias sem par misturadas 
a notas de supermercado. Há cadernos e papéis. Há pastas com 
provas e redações dos seus alunos. Teu caos me comove. Olho 
para tudo isso e percebo que serão esses objetos que vão me aju-
dar a narrar o que você era antes de partir. Os mesmos utensílios 
que te derrotaram e que agora me contam sobre você. Os objetos 
serão o teu fantasma a me visitar.
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2.

Você caminha até o fundo da sala onde está o aluno que 
levantou a mão e, ao se aproximar, ele diz que precisa sair. Você 
percebe que o rapaz não parece bem. Ele está pálido e com os 
olhos vermelhos. A turma está em silêncio, alguns atentos aguar-
dando a reação do professor. No entanto, antes mesmo que você 
pense em dizer algo, o menino projeta o corpo para a frente e 
vomita em cima de você. Agora a turma inteira olha na sua dire-
ção. Alguns riem. O rapaz tosse e ainda vomita mais um pouco. 
É o seu segundo ano naquela escola e, dentre muitas coisas vivi-
das ali, naquele dia você aprendeu que, quando um aluno páli-
do, com olhos vermelhos, levanta a mão pedindo para sair du-
rante uma prova, é bom não chegar muito perto e deixá-lo ir. 
Depois do rapaz ser atendido, você vai até o banheiro, evitando 
olhar para a própria camisa, porque não quer identificar que tipo 
de alimento seu aluno ingeriu no café da manhã, mesmo que o 
cheiro nauseabundo lembre algo como café com leite. Nesse 
momento, você recorda das vezes em que teve ânsia de vômito 
na escola. Foram muitas, aliás. O estômago sempre foi a parte 


