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Para Lucy, meu anjo da guarda, meu jardim





“O correr da vida embrulha tudo. 
A vida é assim: esquenta e esfria,  

aperta e daí afrouxa, sossega 
e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem”.

guimarães rosa
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1. SALVE RAINHA

Num Brasil em algum lugar do Brasil. 
A menina Delfina, cansada de ser chamada de Delfina da Perna Fina 

no Grupo Escolar de Abiricó, sem que a professora ou a servente, nem 
mesmo a avó que a criava se importunassem com isso, passou a noite em 
claro e levantou decidida.

– Delfina, desgraçada. A porca está roncando de fome. Cadê a lava-
gem? Cadê você, desgrama de coisa magra?!

O galo nem tinha soltado canto quando Delfina pegou uma carroça 
carregada de milho e sumiu estrada afora. Deixou para trás a avó de rugas 
de índia velha com a vara de marmelo na mão e doze anos mal vividos, 
quando conheceu parasitoses, perebas, piolho e bicho-de-pé, sobra de pirão 
e água pouca de cuia. Conheceu o escravizar do destino, criança semeando 
a roça, colhendo espigas, debulhando o milho, passando café ralo, fervendo 
sopa aguada, varrendo chão de barro e poeira do terreiro. Conheceu o que 
a vida oferecia para se conhecer. 

Muito antes de ser gente de serventia, já tinha conhecido a morte na 
forma dupla: pai e mãe abraçados, afogados no fundo do poço, um que-
rendo salvar o outro, tragédia que a levou a conhecer o desprezo da única 
avó, que já curvada e sem dente, sem filha ou parente, herdou a menina 
de baixo para cima, a quem trataria como um estorvo trazido pelos anjos 
caídos.

À frente na estrada de pó e chão esburacado, o nada.
Não que não fosse íntima do nada, mas quando a vida tenra lhe tinha 

nada oferecido, pelo menos algum sonho poderia acordá-la. Mas nem isso. 
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Nem um sonho, nada. Apenas o instinto de sobrevivência no desconhecido, 
já que o conhecido já dera por visto. E mal sentido.

E de nada em nada, indiferente à paisagem que também era nada, 
tendo apenas o vento quente para lhe acariciar o rosto moreno e desgrenhar 
seus cabelos fartos e sinuosos, quando o sol estava além da metade do seu 
caminho, desceu da carroça a mando do dono do burro.

– Pula fora, menina. Fim da linha. Agora é zanzar com essa perna fina.
Era pleno festejo de Semana Santa nessa tal de fim da linha, pequeno 

vilarejo de terra batida de nome Morro do Convento, que, comparada à 
ínfima Abiricó, fervilhava como uma metrópole. Delfina nunca imaginou 
que existiria algo tão movimentado. Uma praça, um coreto, gente, carroça, 
fubicas, igreja, vendedores de bugigangas, secos e molhados, tudo tão de 
outro mundo, que nem percebeu que a marquise em que se abrigou do sol 
em riste pertencia a algo mais de outro mundo ainda chamado cinema, 
cujo letreiro estampava em letras de compensado tosco e tortas: a paixão 
de cristo.

Não que naquele princípio de tarde o cinema passasse um cinema, 
mesmo porque não havia luz elétrica suficiente para iluminar uma sala 
cheia de cadeiras, um palco e tocar um projetor. O que acontecia lá dentro 
era a dramatização encenada pelos moradores do vilarejo dos últimos dias 
de Jesus. 

Delfina acocorou-se num canto da entrada, cobriu as canelas finas esti-
cando o vestido o mais que pôde, baixou a cabeça e deixou-se levar pelos 
cânticos que vinham do pretenso cinema. Não identificou palavra alguma, 
mas repetiu para ela mesma – e com perfeição – os tons e semitons emitidos 
por vozes de cristal, delicadas, suaves, deliciosa surpresa aos seus ouvidos. 
Gostou do momento. Sentiu uma paz levitante, se é que Delfina saberia 
descrever o que seria uma paz levitante. Mas que sentiu, sentiu. Que gostou, 
gostou. O tal nada que vislumbrava no chacoalhar empoeirado da carroça 
ganhou contornos de tudo. A vida, enfim, lhe oferecia alguma coisa mais 
que nada.

A peça lá dentro caminhava para o final apoteótico, com João Magrela 
no papel de Jesus Cristo subindo ao teto aos solavancos. Os contrarregras 
que rodavam as manivelas da traquitana de couro e aço, que prendia o ator 
pela cintura e axilas, geralmente eram recrutados nas sarjetas, sempre bêba-
dos, fazendo um Jesus se elevar ao céu, apavorado, com um olho fechado e 


