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Nas mãos de meu filho, os frutos da minha infância 

 

Um homem, dizem, para se realizar precisa plantar uma árvore, ter um filho e 

escrever um livro. De minha parte, plantei jaca e pitanga no fundo quintal da mãe 

preta que me criou. Das frutas que, ainda moleque, mordi e me deliciei, guardo 

ainda o sabor doce da infância. Depois, do amor, provei outro fruto: a maçã e 

fez-se em nós, na mulher amada e em mim, o verbo, o filho que pensei por muito 

tempo ser extensão de mim, mas que, ao longo dos anos, descobri ser único, 

singular, alguém cujas ideias, vontades e planos estão para além de tudo aquilo 

que eu poderia imaginar para ele. 

O pezinho de pitanga plantado na lata vingou quase ao modo de um bonsai 

pequenino a dar, vez ou outra, um frutinho que, com cuidado, tomo do pé e 

saboreio: menos que doce, azedo de dar um travo no canto da boca. A jaqueira, 

anunciando excessos de grandeza, muito rente ao muro, infelizmente, cortaram, 

deixando em mim uma sombra de tristeza. Suas folhas não coroaram a tarde, 

seu fruto, quase pré-históricos, ao modo de um réptil em armadura, não se abriu 

de encontro ao chão, convite para abelhas, formiga e gente. 

Livros escrevi. Renego os primeiros e, ao modo de um pai encantado 

furtivamente, sozinho em casa, abro as páginas do mais recente deles e deixo 

cair em suas páginas uma lágrima – é preciso regar os brotos da semeadura 

para que suas folhas fiquem cada vez mais viçosas, sempre vivas. Não há 

vaidade no gesto, mas um amor de quem se entrega com verdade ao ofício de 

escrever. 

Na última viagem, na estrada rumo ao litoral, no banco do carona, meu filho, 

Guy, lia meu livro, perguntando-me se aquelas histórias eram verdadeiras, de 

onde havia tirado aquelas ideias. Contei-lhe que literatura é assim, um pouco de 

verdade, um pouco de imaginação, a possibilidade de criar outras vidas e sair 

por aí sem rumo, como estávamos fazendo naquele instante. Horas na estrada, 

ele adormeceu, a cabeça recostada em meu ombro. Éramos nós dois cruzando 

a manhã azul em direção ao mar. 

Foram dias de sol, de paz. Meu filho e eu, sempre juntos, brincando na areia, 

fugindo das ondas, lavados de sol e de mar. Lemos poemas e contos, ouvimos 

música boa, comemos peixe pescado, há pouco, quase no quintal de casa. 

Desenhamos, brincamos de pega-pega, subimos em árvore, inclusive numa 

pitangueira, da qual ele desceu com uma das mãos em concha trazendo para 

mim pequenas doçuras perfumadas. Na hora do banho, roupas cheias de areia, 

toquei com a ponta dos dedos um caroço, lembrei de mim, da pitangueira do 

quintal da minha infância. 

Findo o jantar, hora de berço, convoquei, no que, como um lampejo, um raio que 

cinde o tempo em dois, diz: pai, vou escrever um livro! Um turbilhão se fez em 

mim, não pude, naquele instante, compreender aquela frase. Mas dormi com a 

sensação de ter cumprido a lida e passado adiante o amor à vida e aos livros. 
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