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abaixo, percorrendo os anos que separavam o 

iniciado da iniciação. Também havia, é verdade, 

aqueles passos a me seguir, em qualquer canto 

da casa. 

No entanto, quando os livros perfuraram 

o círculo de fogo no qual me joguei, sem 

perceber, eles começaram a levar vantagem, e 

não houve mais jeito para nada. Eles cercearam 

a mesa, calaram as vozes e se tornaram um 

enclave de traição entre nós dois. Ou um 

paraíso antecipado para a perdição. Um 

paraíso de papel e de redemoinhos no fundo 

da página. 

Apesar da fuligem, as ruas conservavam 

uma luz que só uma ilha poderia 

suportar e dosar de acordo com a 

contração das ondas. 

Eu achava aquele ritmo semi-molhado, aqueles 

dias todos iguais, quase um vício, como uma 

mosca zumbindo ao redor da mesma ideia. A 

umidade e as plantas, lá fora, atravessavam em 

cheio o cerne da juventude.

Foram os dias em que o amarelo escorreu pelos 

cantos da boca. Ainda não levava jeito com a 

faca e a fruta, por isso o suco escorreu pelo 

pescoço, uma vez, mais vezes, descendo peito 

Dizem que as melhores coisas não acontecem 

por acaso. Não sei dizer por certo, mais se 

isso for verdade, o destino não podia ser 

mais generoso comigo, uma vez que me 

deixou como herança daquele esconderijo na 

memória a faca, a fruta e a livraria, cuja janela 

lateral dava de cara para a casa de Lezama 

Lima. 

Prisca Agustoni*

Bésame Mucho
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