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Fiz a lápis o esboço da minha cabeça, até resultar 
uma mulher de cabelos pretos, cortados rentes. De olhos 
arregalados e cheios de bolsas, como os de um cavalo. A 
boca eu representei levemente aberta. Pareceu uma foto 
em que os movimentos eram congelados sempre antes ou 
depois do tempo. Quis evitar a ilusão da boca fechada, a 
mentira da boca fechada.

Depois fui, aos poucos, escondendo este mesmo es-
boço com um óleo grosso, em pinceladas que ora me des-
figuravam, ora traziam o brinco de pedra verde de uma 
orelha ou uma ruga da testa para a tela. Optei por um 
branco pálido e levemente bege em alguns pontos, a su-
gerir a cor da pele pouco exposta ao sol. Dei expressão às 
rugas abaixo dos lábios com mais força do que aos outros 
traços, porque queria que resultassem graves ou desenha-
das pelo escândalo.

Cabeça de mulher olhando a neve
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Atrás de mim fiz um campo com um caminho cur-
vo e galhos secos brotando da neve. Ao pintar, eu tinha 
medo de que um deles me machucasse ou mesmo viesse 
a me desfigurar. E por isso eu já ia usar as mãos para pro-
teger-me, antes que a cerda do pincel se cravasse torta no 
meu olho. A pele do rosto encrespou-se com um calafrio 
por causa de uma tinta grossa a correr-me pelo queixo. 
Senti vergonha e tentei, em vão, que os pingos vermelhos 
não sujassem a neve. A cada pincelada parecia menos eu, 
mas era mais eu.
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Nosso pai era um exímio descascador de laranjas. 
Com velocidade e precisão, ele deslizava a faca afiada en-
tre o amarelo da casca e o branco do bagaço, sem nunca 
feri-las ao ponto de aparecer alguma parte da polpa. O 
que nos encantava era como se formava uma espiral com-
prida, que ia descendo de sua mão a cada volta da lâmina 
afiada e que só terminava quando a tampinha da outra 
ponta também estava feita. A casca, então, despencava, 
dali, inteira para a grama. A gente se acotovelava pra che-
gar primeiro e era sempre eu, o mais velho, que as pegava 
antes para brincar. Pareciam, à minha imaginação, peque-
nos móbiles ou baralhos de mágico que se abriam em san-
foninhas perfumadas.

De tal maneira era feito aquilo que nós, que  nunca 
conseguíamos nem uma coisa, nem outra, ou seja, nem 

Saturno no laranjal
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retirar a casca intacta, nem fazê-lo sem esfolar – e conse-
quentemente sangrar – a laranja aqui e ali, ficávamos de 
boca aberta com a habilidade dele. Nosso pai fazia isso 
em silêncio. Uma, três, cinco vezes. Depois, se esticava 
todo e puxava um galho para baixo para pegar as mais 
maduras. Nós três ficávamos ansiosos querendo saber 
para quem ele daria, primeiro, a laranja tão habilmente 
descascada. Mas ele sempre nos desapontava. Não digo 
que apenas no começo ele tenha gerado esse sentimento e 
que depois a gente tenha se acostumado. Nós sentávamos 
a uma pequena distância a vê-lo comendo, sozinho, cada 
uma daquelas laranjas. Com a já referida habilidade, nos-
so pai chupava-as inteiras e jogava fora os bagaços intac-
tos, como se fossem cabeças de crianças murchas.
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Era a época da neve e depois dos seis meses de seca as 
nuvens pesadas não paravam de derramar  carregamentos 
enormes de chuva solidificada por cima do Plano  Piloto. 
Quem via de cima, de avião, como era o meu caso, se sur-
preendia com a beleza formada pelos desenhos dos fios 
pontilhados dos postes de luz na superfície branca, as 
geométricas formas que nasciam deste contraste e que 
somente serviam para ressaltar o cartesianismo dos seus 
construtores. Tudo branco, límpido, como as ideias  claras 
e distintas dos arquitetos, planejadores e políticos que fa-
zem nossa capital ser o que é.

Há décadas que venho a Brasília, vindo do Recife, 
e sempre tento evitar a época da neve, em que o trânsito 
se torna infernal devido ao acúmulo de gelo cor de barro 
vermelho nas largas avenidas. Me incomoda, sobretudo, 
ver como sofre o povo, apesar de hoje as pessoas já terem 

Jogos infantis
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se adaptado ao clima desde a fundação de BSB por JK. 
Mas o frio me leva sempre a pensar nos pioneiros, nos 
candangos vindos do Nordeste em busca de melhorar de 
vida, e tendo que trocar o distante sertão, onde a seca per-
dura e sempre nevou pouco. 

Aquele era o meu caso, a recolher a última e demora-
da mala na esteira rolante já quase deserta, a recomeçar 
tudo, do nada, a vida vazia como um guardanapo de bo-
teco sem coisa alguma escrita. Atravessando a faixa de 
pedestres, em busca de um táxi, meu paletó em segundos 
ficou pontilhado do branco da neve espessa tão caracte-
rística do nosso Cerrado. Tive arrepios na nuca já desa-
costumada. 

Sempre nevou pouco no Nordeste, mas das poucas 
vezes foi muito. Uma vez em Caruaru, quando criança, 
com meu pai e meus irmãos, visitamos a feira, caminha-
mos pelos labirintos de coisas para vender, comemos 
churrasco de bode e tiramos fotos como cangaceiros, com 
aqueles lindos capotes de couro. Criado em Recife, mas 
filho e neto de pernambucanos do sertão, lembro das his-
tórias da vida no interior em épocas passadas, das brigas 
de família, dos assassinatos por um ou dois bodes rouba-
dos ou por uma pulaçãozinha de cerca que não deveria ter 
maiores consequências – também a alegria dos sertanejos 
quando, depois de uma longa estiagem, finalmente vinha 
a neve.
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Eu lembro bem do mato seco e frio, fechando meus 
olhos em dois riscos, com a dolorida lembrança da mu-
lher e os filhos que eu deixei por, segundo Marisa, pura 
infantilidade – não esqueço das cabras só com a cabeça de 
fora, nos campos brancos de minha infância. 

Da janela do carro eu vi se aproximar a casa baixa 
da pensão na W3 com seu telhado quase sucumbindo ao 
acúmulo de gelo... Paguei o táxi, puxei as malas fazendo 
um trilho no branco até a porta que abriu em uma fresta.

Em Caruaru, também estivemos na casa de mestre 
Vitalino e nos emocionamos com a simplicidade com 
que ele produzia seus bonecos só com neve. Tinha uma 
romazeira no pátio, mas ela estava seca, toda branca, e do 
forno de barro do Mestre só o que se podia enxergar era 
a parte de cima da cúpula arredondada. O resto o gelo ti-
nha coberto, dos calanguinhos às galinhas, duras, mortas, 
que encontramos a um canto do galpão, como se tivessem 
tentado se esconder. Sei que lá, de vez em quando, a neve 
volta, só que nunca mais com tanta força, como quando 
antes fazíamos bolinhas pra acertar na cabeça dos manda-
carus com seus braços espinhentos abertos pra nós. Sim, 
como o mundo está mudado! Agora que neva pouco é 
que vemos. O sertão sob a neve é um lugar que precisa ser 
conhecido por todo o brasileiro, pela força que ela tem 
em arrasar toda aquela riqueza com sua miséria, com sua 
tristeza branca.
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1.

Emílio Sosa foi um escritor engenhoso, muito mais 
do que o inventor de uma nova maneira de publicar, 
precursora dessa verdadeira coqueluche que são hoje as 
instalações literárias presentes em praticamente todas as 
grandes cidades do mundo e literalmente visíveis em pu-
blicações de contos em muros, livros públicos e páginas 
gigantes. Bastaria um rápido passeio pelas ruas centrais da 
Buenos Aires dos anos de 1990 para ver que, dentro des-
ses livros expostos às piores intempéries, entre as quais eu 
destacaria o descaso e a incompreensão, havia, sim, uma 
grande literatura. Nasceu na Argentina, sem dúvida, um 
grande número de engenhosos como Sosa, entre os quais 
Borges e Bioy Casares salientariam o nome de  Macedónio 
Fernandez, para eles, aquele que escrevia não com a cane-
ta, mas em conversas que mais pareciam contos que outra 

Emílio Sosa, engenhoso
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coisa. Era o tempo da tertúlia, da charla, da amizade, e 
o convívio substituía com vantagem a solidão da página 
escrita, exílio triste de um certo tipo de  escritores.

  
2.

Borges não teria negado, apesar de ter tentado ocul-
tar, Cortázar é o que mais à mostra deixou tais artifícios 
e Bioy Casares, o que não tinha como fazê-lo de outra 
forma. Todos empestearam-se dessa bela tradição, poucos 
conseguiram sair sozinhos, afogados que estavam numa 
mesma riqueza. O Brasil também teve e tem alguns des-
ses escritores. Refiro-me a Walter Campos de Carvalho e 
suas Vaca de Nariz Sutil, O Púcaro Búlgaro e A Lua vem 
da Ásia. Hoje não podemos deixar de citar as invenções 
de um Valêncio Xavier, com O Mez da Grippe e Minha 
Mãe Morrendo. Engenhosos. Inventores. Talvez pobres se 
comparados a Emílio Sosa.

3.

Um artista faz, principalmente, metáfora, transpor-
tes do espectador até coisas estranhas (como um  certo 
tipo de verdades, por exemplo) em uma viagem que pa-
receria, à primeira vista, impossível. O escritor é um 
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 estivador, uma mão de obra que carrega, quando conse-
gue, com o suor das tentativas, o leitor de um lugar até ou-
tro, tanto melhor quanto mais inseguro, mais verdadeiro, 
talvez mais a salvo do opaco mundo ao redor.  Eu diria, 
nesta breve introdução à vida e obra desse grande escritor 
morto há apenas um ano, que sua técnica, criatividade e 
expressão foram a tecnologia, o carro que o ajudou a nos 
conduzir para estranhos lugares, através de sua criação. É 
por isso que, em meus artigos, discordo das interpreta-
ções corriqueiras sobre seu engenho. A engenhosidade 
faz o caminho contrário da arte. Não leva ninguém, mas 
traz a ilusão do “outro lugar” até o espectador, com certo 
abuso de força (lisérgicas figuras de linguagem ou uma 
que outra distorção ilusória), e, por isso mesmo, só por 
instantes brevíssimos, já que este tipo menor de arte é um 
instrumento que funciona apenas uma vez. Depois se tem 
que jogá-lo fora. 

Emílio Sosa pode até ter sido um desses ilusionistas, 
mas então foi o que fez algumas das mais duradouras des-
sas ilusões.

4.

Emílio Sosa teve a qualidade indiscutível de fazer 
esse momento durar um pouco mais. Começa que sua 
arte parte de um imenso transporte do livro para a cidade 
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como um todo, uma metáfora que pode muito bem ser 
vista como uma verdadeira revolução copernicana na lite-
ratura. O jogo ali era que não se tratava mais de mexer o 
espectador ou a coisa dita, mas do suporte, mesmo, desta 
arte. Tudo começou numa tarde de sábado em que Sosa 
ia, de trem, do centro de Buenos Aires a La Plata, visitar 
Elvira Lugones, noiva de anos. Na Estação de Avellaneda, 
avistou o que, para um homem com a mente como a dele, 
se transformaria em uma verdadeira visão. Era uma frase 
simples, se vista por uma pessoa simples: “Hagamos de las 
calles nuestra galeria de arte”, mas que para um homem 
transbordando de conhecimento e principalmente reple-
to de uma especial perplexidade ante o mundo, aberto a 
conhecê-lo como o único porquê de sua existência, deu 
luz a uma ideia –  temos de admitir hoje – fantástica.

5.

O primeiro conto que Emílio Sosa publicou nos 
muros de Buenos Aires tinha 15 páginas. Algo muito 
simples, chamado La Nieve, sem nenhuma grande ino-
vação maior que a retirada do texto das páginas de um 
livro para publicá-lo "de verdade". Convenhamos. Nin-
guém lia Emílio Sosa, ninguém saberia quem ele foi se 
não  tivesse feito aquilo que fez. Um ato absolutamente 
libertador do texto e dele mesmo, o oferecimento total 


