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Literatura que se preze precisa sangrar vida, e a vida 
adquire sua semântica pela literatura. Dizendo literatura, 
onde Gullar disse poesia, parafraseio: “A literatura deve 
ajudar as pessoas a viver. Não com mentiras, não com 
boba gens, porque com isso não ajudaria. Mas ajudar as 
pessoas a viver na medida em que revela a beleza da vida. 
Não o ‘bonitinho’ da vida, mas a beleza, as coisas profun-
das, essenciais, a experiência fundamental do ser humano.”. 

Ler a literatura com os olhos da vida e ler a vida com 
os olhos da literatura são exercícios humanos criadores de 
sentido. Se a literatura não serve para nada, é certo  também 
que serve para tudo. A metáfora, mãe de todas as expe-
riências literárias, não é mais do que uma promiscuida de 
entre os objetos do mundo na procura do preenchimento 
dos vazios da vida.

Quando alguém me pergunta a lembrança mais re-
mota da literatura na minha vida, relato uma experiência 
acontecida aos quatro ou cinco anos da infância. 
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Dez irmãos. Vivíamos na zona rural. Minhas irmãs 
foram trabalhar como domésticas em casas de família. 
Minha irmã mais nova foi a última. Foi a última porque 
não havia mais irmãs para ir. Aos homens cabia trabalhar 
nas lavouras. E, exceto os pequenos demais, já haviam ido.

Advento. Esperávamos a visita de minha irmã mais 
nova. Saudades e presentes. Nada novo; minha irmã  trazia 
roupas usadas e brinquedos velhos. Coisas que na metró-
pole já haviam sido superadas por novas modas e pela tec-
nologia. Lá em São Paulo, recolhia entre os amigos de seus 
patrões coisas sem serventia para o mundo urbano, mas 
cheias de utilidades e fantasias para o pequeno mundo 
 rural onde nasci.

Dias antes do Natal a esperávamos. Só uma carta nos 
visitou. A mulher dos Correios leu o remetente para mim 
e minha mãe.

Uma hora e meia de caminhada e descíamos o morro 
até nossa casa. A mãe fez um chimarrão, sentou-se sob o 
cinamomo do pátio. Ela olhava a carta e chorava. Chorava 
e olhava a carta. Quem a leria? O pai, que rachava a lenha 
para o fogo do jantar, ia fazendo lascas e gravetos lá dentro 
de mim. Criança não aguenta tristeza de mãe.

– Mamãe, eu posso ler a carta se a senhora quiser – 
eu disse.

– Como você vai lê-la, se ainda nem foi à escola? – 
ela disse.

– Mas eu sei ler. Quer ver?
Ela quis. Foi até o quarto, pegou uma tesoura na má-

quina de costura, cortou com cuidado um lado da carta e 
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me entregou a folha de caderno e aquele ninho de sinais. 
Tomei a carta nas mãos e a li em voz alta. As palavras saíam 
de minha boca e cobriam de luz o rosto da mãe. Igual aos 
dias de tormenta, quando chegava com a vela ao quarto 
onde eu dormia. Bastava seu rosto iluminado aparecer na 
escuridão para o medo esconder-se debaixo da cama.

Não sei o que li naquela carta. Não tenho como saber 
se a carta inventada por um menino sem alfabeto tinha ao 
menos uma palavra de verdadeira. Sei apenas que, naquele 
momento, descobri o poder da imaginação para iluminar 
o rosto das pessoas. O escritor, como eu naquela tarde, 
mesmo quando não decodifica fielmente a realidade, diz 
coisas que, se lá ainda não estão, poderiam ou deveriam es-
tar. Se as palavras escritas são do mundo real ou do mundo 
inventado é coisa sem importância. Importa apenas que a 
literatura – como disse Gullar sobre a poesia – revele a be-
leza da vida. Ou – como disse Érico Veríssimo do escritor 
– segure uma lâmpada para iluminar o mundo.
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Vanessa da Matta não é a única. Na cozinha, logo aci-
ma do micro-ondas, guardo velas e fósforos. Quando falta a 
luz, são fáceis de achar. Todos os dias, mulheres grávidas em 
todo o mundo dão à luz meninos e meninas. Todos os dias 
alguém fecha os olhos e tantos outros não querem abri-los.

Meus momentos de escuro. Um: a hora do amor. 
Dois: quando passo a noite escrevendo um texto que 
não termina. Para não acordar ninguém, faço nas trevas 
o trajeto até o quarto. Inseguros segundos. Conheço o 
 itinerário e, mesmo assim, tenho medo de arrancar outra 
unha chutando o marco da porta.

Leio uma reportagem sobre André, que por um erro 
médico numa cirurgia de glaucoma, perdeu a visão aos 
14 anos. André fala de sua redescoberta do amor, do tra-
balho, das pessoas desde a escuridão. André também fala 
do medo que as pessoas têm de serem contaminadas por 
sua cegueira. Leio essa reportagem sobre André e me dou 
conta. Também tenho medo do escuro e já me senti muito 

“Não me deixe só, eu tenho medo do escuro.”
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desconfortável diante de pessoas cegas. Seus olhos opacos 
parecem tornar todos os nossos segredos translúcidos. 
Para eles, todas as aparências são transparentes.

Tirésias, cego por ter visto Minerva nua, foi o maior 
vidente da Grécia. Ante as súplicas de Cáriclo, sua mãe, 
Minerva, já que não havia como lhe devolver os olhos, 
concedeu ao jovem o dom da adivinhação. Esse dom, de 
enxergar para além das aparências, ele o conservou  mesmo 
depois da morte. Foi ele quem ensinou a Ulisses o  caminho 
para Ítaca e revelou para Édipo o incesto. Tirésias perdeu 
a primeira visão e ganhou outra infinitamente melhor. 
Transformou em bênção o que era castigo.

Quando soube ter casado com a própria mãe, Édipo 
furou os olhos. É melhor ser cego do que ver a própria des-
graça. Na mitologia, a desgraça alheia também  provoca 
cegueira. Castigada – também por Minerva, que não to-
lerava concorrência em beleza – Medusa teve sua sedosa 
cabeleira transformada em serpentes. E quem a olhasse, 
viraria estátua de pedra. Perseu, olhando Medusa refletida 
em seu escudo, conseguiu enganá-la e a decapitou.

Cegos, na sociedade de aparências e superficialida-
des, são guardas da fronteira das coisas essenciais. Como 
Tirésias, conclamam a ver o invisível.

Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, conta sobre 
uma epidemia misteriosa. Ela mancha a claridade dos dias 
dos homens modernos com uma cortina leitosa e sem cura. 

Nosso medo do escuro não é apenas pelos fantasmas. 
Nosso medo do escuro e dos cegos, como na hora do amor, 
é medo das verdades. Verdades invisíveis à primeira vista. 
Verdades para as quais velas e fósforos não têm serventia.


