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É uma casa movimentada. Muita gente circula nela. Somos 
oito: pai, mãe, cinco filhos e a doméstica. Às vezes moram conosco 
um ou outro empregado de confiança. Parentes também, eventual-
mente. Essa movimentação dificulta o fenômeno, e, por isso, a ele 
me dedico nas manhãs em que permanecem em casa, além de mim, 
a empregada e minha irmã mais nova.

Aquilo fugia à minha compreensão. Aconteceu pela primeira 
vez aos quatro anos de idade. E sempre pela manhã, ainda na cama. 
Também pode se dar em outros horários do dia, como no final da 
tarde, pouco antes de escurecer, ou à noite, momentos antes do 
sono. Mas nestes casos não se consuma, durmo antes. A levitação 
– cuja palavra e significado real só conheci quatro anos mais tarde 
– é semelhante a sair de mim mesmo, do meu próprio corpo, vagar 
pelo alto do quarto, junto ao teto, e lá de cima ver minha cama e, 
nela, o meu corpo. Inicio o processo deitado de costas, sempre com 
os olhos voltados para o teto, desligando-me completamente de 
qualquer pensamento ou tarefa, como se nada houvesse para fazer 
ou em que pensar. Literalmente, me deixo levar. Quietinho, total-
mente em silêncio, vou me sentindo preguiçoso, abatido, lânguido, 

1. 
O começo 
de tudo
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como se os músculos e os ossos perdessem consistência e meu corpo 
se tornasse macio, tenro, almofadado. E quando estou totalmente 
leve como uma pluma, fecho os olhos, começo a flutuar lentamente, 
na horizontal. Subo até o teto, tão próximo que às vezes o toco com 
a testa. Não compreendo, e não consigo entender, mas toco o teto 
e meu corpo verdadeiro  continua lá embaixo, na cama. É como se 
eu tivesse dois corpos e um deles, o mais pesado, ficasse dormindo 
enquanto o outro, mais leve, estivesse acordado e passeando pelo 
alto do quarto. Esse corpo mais leve tem outra condição, que, na mi-
nha compreensão infantil, se assemelha a uma nuvem, porque gaso-
so, nada sólido, totalmente transparente. Sem me machucar, posso 
atravessar o lustre ou um armário. Não há qualquer sensação tátil. 
O tato desse corpo leve, o que flutua, só existe quando partes dele 
encostam-se ao forro do teto.  E mesmo assim, o contato é muito 
sutil, jamais sinto qualquer dor. Lá no alto, faço um giro de cento e 
oitenta graus, olho para baixo e tenho uma visão ampla do quarto, 
inclusive do meu corpo real, o que está na cama de olhinhos fecha-
dos, sereno e tranquilo. Depois, o corpo que levita dá novo giro de 
cento e oitenta graus, voltando a ficar de frente para o teto, e então, 
de costas, inicia o processo de retorno. Lentamente, meu corpo vai 
baixando até chegar à cama e suavemente voltar ao meu próprio eu.

Gosto de sair de mim mesmo, dar uma voltinha, ver-me de lon-
ge, depois voltar ao meu corpo. Mas hesitava em conversar sobre 
isso. Na verdade, não era apenas embaraço, dúvida, incerteza. Era 
algo que ia além, era receio o que eu sentia. Tinha medo de que não 
acreditassem em mim, que isso desse causa à chacota, zombaria, go-
zação. Eu não queria passar por nenhuma espécie de humilhação. 
Se acreditassem, tinha medo de que fosse algo sério, ruim, como 
uma doença. Esse silêncio me parecia algo errado. Não me fazia 
bem ocultar o que acontecia. Esse sofrimento durou uns três anos. 
Foi um período difícil, de uma inquietude profunda, que me doía 
o coração. Eu já não aguentava mais e, um dia, no primeiro ano de 
 colégio, revelei a Sérgio Ayrton, meu melhor amigo. 
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– Conte pra sua mãe ou pro seu pai – ele me disse.
Não contei. Mas ele revelou à sua mãe. Dona Ecilde, preocupa-

da, conversou com a minha mãe, que, por sua vez, veio falar comigo. 
No primeiro momento, me senti traído. Percebi, depois, que não 
havia maldade e que o segredo deixara de existir por iniciativa mi-
nha. Começou, então, um périplo discreto, de sigilo quase absoluto. 
Ninguém podia saber. Nem minhas irmãs e muito menos os amigos 
da escola. Sérgio Ayrton, demonstrando lealdade e companheiris-
mo, foi muito camarada. Não revelou o segredo a ninguém mais. 
Nenhum dos outros amigos ou colegas de escola jamais tomaria co-
nhecimento das minhas levitações.

Quando a mãe ficou sabendo, o pai também soube. E começou 
então essa caminhada sem destino, uma jornada demorada, cansati-
va, penosa. Sucediam-se intermináveis visitas a pastor, clínico geral 
e curandeira; religioso, neurologista e benzedeira; padre, psiquiatra 
e espiritista; bispo, macumbeiro e mais um médico especialista. Nin-
guém resolveu nada.

Absolutamente nada! 
Um disse que era coisa do demônio, outro, de Deus. Para bel-

trano, era paranormalidade, já sicrano dizia ser pura normalidade. 
Enquanto isso, eu continuava levitando. E gostando. Na infância, 
levitei pela última vez na manhã da morte do meu pai. Nesse dia, não 
sei o que houve. Ao iniciar o processo de retorno, caí sobre a cama, 
de uma só vez. Sofri um susto enorme, fiquei dormente dos pés à 
cabeça; e demorei, não sei precisar quanto, para  reincorporar-me 
e voltar à respiração normal. Tive medo de cair novamente. Senti 
medo de não conseguir voltar ao meu próprio corpo. Medo de não 
conseguir mais respirar. De morrer.

Pouco antes de completar dez anos, passei a conviver com outra 
experiência dita sobrenatural. Em determinadas ocasiões, sou toma-
do por um desejo incontrolável de escrever. Sento e escrevo muito, 
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ininterruptamente. Em contrapartida, posso ficar dias, semanas e 
até meses sem escrever uma só linha! Quando me aconteceu pela 
segunda vez, não escondi. Procurei livrar-me o quanto antes daquele 
mistério, contei à mãe. Desta vez, ela levou-me apenas a um espíri-
ta, que lhe disse para não se preocupar, deixar o fenômeno ocorrer 
naturalmente. Se eu quisesse – continuou o homem, dirigindo-se a 
mim –, poderia me aprofundar no assunto, desenvolver a mediuni-
dade por conta própria ou em grupo. Respondi-lhe com um sonoro 
“não!” Quero mesmo é ser motorista de caminhão! O pai me daria 
razão. Quando voltou de viagem, durante o jantar, a mãe contou o 
que tinha dito o homem do centro espírita. Ele a interrompeu: Era 
só o que me faltava. Já não basta voar, agora quer conversar com os 
mortos? Isso não! 
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Alto e de ombros largos, forte como uma araucária. Mais de 
metro e oitenta e cem quilos, um gigante. Loiro, de olhos azuis, diri-
ge seu olhar diretamente aos olhos do interlocutor. Barba por fazer e 
cabelos curtos que, no verão, pedem chapéu-panamá, de abas largas; 
no inverno, boina uruguaia. No semblante, a sisudez de um elevado 
militar prussiano ou o sorriso de um soldado raso em dia de soldo. 
Um homem espontâneo, capaz de comer churrasco de costela gorda 
com as mãos e magret de pato com talheres de prata. Calças de linho 
geralmente brancas ou beges, feitas pelo alfaiate. Camisas também 
de linho, algumas de algodão importado, fabricadas sob medida na 
Dudalina, em Blumenau. Variam de tonalidade, mas de uma só cor, 
porque listrada é de preso, xadrez de lenhador. De dois bolsos: em 
um, o maço de cigarros, noutro, a Parker e o talão de cheques. No 
pulso esquerdo, o Ômega; na mão direita, entre os dedos indicador e 
médio, invariavelmente, um Minister. Fuma muito, mais de quaren-
ta por dia. Não estando na boleia, aos domingos, o cigarro dá vez ao 
fumo elegantemente tragado no cachimbo. Em reunião com a dire-
toria do banco na capital ou na estrada poeirenta do interior, os sa-
patos marrons de cromo alemão, mandados fazer em São Leopoldo. 
Escreva aí: roupa e sapato têm que ser folgados; aperto, só de mulher. 

2. 
Gigante
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Caminha a passos largos e firmes, a cabeça erguida. É capaz de 
conduzir uma carroça lenta e pesada ou dirigir um Galaxie a du-
zentos por hora. Camaleônico, transita em todos os ambientes. 
Diz ser preciso dançar conforme a música, razão pela qual se sen-
te bem entre os motoristas, em um bolicho de beira de estrada, ou 
em uma reunião de empresários distribuidores de cerveja, no hotel 
fino da capital. Não usa carteira, o dinheiro vai sempre nos bolsos 
da calça, em maços de cédulas presos com borrachinhas elásticas. 
Os documentos, guardados no porta-luvas, junto ao Smith & Wes-
son, calibre trinta e oito, cabo de madrepérola. Aonde quer que vá, 
sua garantia é o revólver, velho companheiro, sempre ao alcance da 
mão. Bom caçador, de ótima pontaria, um dos melhores atiradores 
da fronteira; em seus quartéis, foi campeão. Sua fala é muito clara, 
facilmente audível, se expressa em frases curtas, concisas, objetivas. 
Sem rodeios ou firulas, vai direto ao ponto. Mas tem o hábito de 
rechear suas conversas com filosofia de botequim, não lhe faltando 
provérbios e ditados populares. De poucos amigos – encantador ou 
calculista –, faz-se simpático, alegre e bonachão, angariando admi-
radores por onde passa. Não invade jamais a privacidade alheia, e a 
sua é indevassável. Parece feliz com a família e o ofício, não se permi-
tindo sofrer diante de um revés ou de uma perfídia. Não inveja o su-
cesso de um concorrente ou adversário, tem para todos. Homem de 
quatro estações, em todas, independentemente do tempo, é sempre 
determinado ao trabalho, garantindo a sobrevivência e pensando no 
futuro dos seus. 

 Seu esporte preferido: as carreiras. Onde não há cancha reta, 
como em Curitiba, rende-se ao hipódromo. Antes, comparecia ao 
Prado Velho, depois, ao Tarumã. Não gosta desses circuitos, pre-
fere cada cavalo na sua raia; aposta pouco porque nunca o ginete é 
tão bom quanto o cavalo. Ao mesmo tempo em que ama as carrei-
ras, detesta o futebol: Onde já se viu vinte e dois marmanjos correndo 
atrás de uma bola? Também não gosta de automobilismo: dirijo e 
corro mais e melhor do que qualquer um deles. Sua atividade física, a 
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caminhada diária de aproximadamente uma hora, é feita enquanto 
a cidade dorme e os galos cantam. Adora nadar, em rios, piscinas ou 
no mar, nunca contra a correnteza; contra ela, só loucos. Evita nadar 
em lagoas, suas inimigas; tem certeza de que águas paradas, mais que 
profundas, são traiçoeiras. A natação é praticada na última hora do 
dia; foge do sol como o diabo da cruz. Gosta de dançar, baila quase 
todos os sábados, desde que haja música de sopro. Durante a semana, 
se deita pouco antes das oito e acorda por volta das quatro horas da 
manhã. 

Filho e neto de mestres-cervejeiros, cresceu entre barris e gar-
rafas. Com cerveja, ganha o pão e acumula capital. Bebe várias ao 
dia, considera a bebida um pão líquido. Só o vi bêbado em público 
uma única vez. Foi no Grêmio, um domingo à tarde. Em voz alta, ria 
muito, falava bobagens. Cambaleando, amparado por amigos, des-
ceu a escadaria do clube com dificuldade, fazendo piada de si mes-
mo. As pessoas riam. Das piadas e dele. Não me viu, mas eu o vi. E 
senti vergonha. Muita vergonha! Constrangido, de costas e devagar-
zinho, me afastei. Quando não havia mais ninguém ao meu redor, 
me virei e saí correndo. Fugi!


