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Recordar: Do latim re-cordis,  
voltar a passar pelo coração.
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Este livro é dedicado
a Claribel e Bud 
a Pilar e Antonio

a Martha e Eric
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O mundo

Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Co- 
lômbia, conseguiu subir ao céus.
Quando voltou, contou. Disse que tinha contem-

plado, lá do alto, a vida humana. E disse que somos um 
mar de fogueirinhas.

– O mundo é isso – revelou. – Um montão de gente, 
um mar de fogueirinhas.

Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as 
outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem foguei-
ras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as 
cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o 
vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. 
Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam; 
mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que 
é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar 
perto pega fogo.
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A origem do mundo

A guerra civil da Espanha tinha terminado fazia  
 poucos anos, e a cruz e a espada reinavam sobre  
 as ruínas da República. Um dos vencidos, um 

operário anarquista, recém-saído da cadeia, procurava 
trabalho. Virava céu e terra, em vão. Não havia trabalho 
para um comuna. Todo mundo fechava a cara, sacudia os 
ombros ou virava as costas. Não se entendia com ninguém, 
ninguém o escutava. O vinho era o único amigo que so-
brava. Pelas noites, na frente dos pratos vazios, suportava 
sem dizer nada as queixas de sua esposa beata, mulher 
de missa diária, enquanto o filho, um menino pequeno, 
recitava o catecismo para ele ouvir.

Muito tempo depois, Josep Verdura, o filho daquele 
operário maldito, me contou. Contou em Barcelona, 
quando cheguei ao exílio. Contou: ele era um menino 
desesperado que queria salvar o pai da condenação eterna 
e aquele ateu, aquele teimoso, não entendia.

– Mas papai – disse Josep, chorando –, se Deus não 
existe, quem fez o mundo?

– Bobo – disse o operário, cabisbaixo, quase que segre-
dando. – Bobo. Quem fez o mundo fomos nós, os pedreiros.
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A função da arte/1

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Ko va dloff,  
levou-o para que descobrisse o mar.

Viajaram para o Sul.
Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, 

esperando.
Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas 

alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava 
na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e 
tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza.

E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, 
gaguejando, pediu ao pai:

– Me ajuda a olhar!
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A uva e o vinho

Um homem dos vinhedos falou, em agonia, junto 
ao ouvido de Marcela. Antes de morrer, revelou 
a ela o segredo:

– A uva – sussurrou – é feita de vinho.
Marcela Pérez-Silva me contou isso, e eu pensei: se 

a uva é feita de vinho, talvez a gente seja as palavras que 
contam o que a gente é.
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A paixão de dizer/1

Marcela esteve nas neves do Norte. Em Oslo, uma  
noite, conheceu uma mulher que canta e conta.  
Entre canção e canção, essa mulher conta boas 

histórias, e as conta espiando papeizinhos, como quem lê 
a sorte de soslaio.

Essa mulher de Oslo veste uma saia imensa, toda cheia 
de bolsinhos. Dos bolsos vai tirando papeizinhos, um por 
um, e em cada papelzinho há uma boa história para ser 
contada, uma história de fundação e fundamento, e em 
cada história há gente que quer tornar a viver por arte de 
bruxaria. E assim ela vai ressuscitando os esquecidos e os 
mortos; e das profundidades desta saia vão brotando as 
andanças e os amores do bicho humano, que vai vivendo, 
que dizendo vai.



18

A paixão de dizer/2

Esse homem, ou mulher, está grávido de muita 
gente. Gente que sai por seus poros. Assim mostram, 
em figuras de barro, os índios do Novo México: 

o narrador, o que conta a memória coletiva, está todo 
brotado de pessoinhas.
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A casa das palavras

Na casa das palavras, sonhou Helena Villagra, che- 
gavam os poetas. As palavras, guardadas em ve- 
lhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas 

e se ofereciam, loucas de vontade de ser escolhidas: elas 
rogavam aos poetas que as olhassem, as cheirassem, as 
tocassem, as provassem. Os poetas abriam os frascos, pro-
vavam palavras com o dedo e então lambiam os lábios ou 
fechavam a cara. Os poetas andavam em busca de palavras 
que não conheciam, e também buscavam palavras que 
conheciam e tinham perdido.

Na casa das palavras havia uma mesa das cores. Em 
grandes travessas as cores eram oferecidas e cada poeta 
se servia da cor que estava precisando: amarelo-limão ou 
amarelo-sol, azul do mar ou de fumaça, vermelho-lacre, 
vermelho-sangue, vermelho-vinho...




