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Capítulo 1
Notícia inesperada 

“Meu velho, a vida passa,

e não é brincadeira,

num dia um banco de praça

num outro uma carpideira,

no meio é juntar tostão,

versando, estendendo a mão 

que nem um cego na feira...”

Janeiro de 1988, Lisboa (PT).

A zoada que subia de cada mesa daquele bar clandes-
tino era grande. Chamava particular atenção a balburdia pro-
vocada por quatro jovens sentados à última mesa perto da 
janela dos fundos. A algazarra com que comemoravam o im 
da semana, ou talvez o im das provas, ou ambos, contagiava 
as mesas ao redor, tornando o ambiente caótico. Orientado 
pelo dono do bar, o garçom já os havia advertido três vezes,  
ameaçando inclusive com a expulsão, mas não obtivera su-
cesso. Para que a taberna se mantivesse clandestina fazia-se 
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necessário não chamar muita atenção, e aquela mesa, da-
queles quatro jovens barulhentos, atrapalhava bastante este 
intento. Entretanto, por serem frequentadores assíduos e 
gastadores, permaneciam sendo bem-vindos.  

– Muito giras tuas anedotas anticlericais Javier! Pela 
raiva que tens dos padres é como se ainda vivêssemos na 
idade média – disse um jovem louro e alto. 

– Até parece que não moras em um país dominado por 
estes vermes de saia, Ernst! É preciso ridicularizar com eles, 
são todos uns fanfarrões gordos e mexeriqueiros – retrucou 
Javier. E logo apareceu outra piada à mesa e todos se puse-
ram a gargalhar, sob o queixume do garçom.

– Na verdade, não entendo mesmo como é que pode 
um sujeito trocar uma morena daquelas – e apontava com 
o beiço para o outro lado do bar – por uma batina e uns 
chocalhos esquisitos! Isso sim é uma heresia, e das grandes! 
– ralhou Javier.

– Não te metes com quem está quieto Javier. Acaso 
não vês o tamanho do gajo que a acompanha? – perguntou-
lhe Antônio.

– Ah, Antônio... sempre o mesmo medroso! Estamos 
cá em quatro e estás com medo de um só. Por maior que seja, 
não aguenta conosco com certeza. E olha só os seios dessa 
morena, são sensacionais! – falou Javier enquanto olhava 
acintosamente para a moça – Aposto que é espanhola, por cá 
não existem morenas assim... 

Continuaram a falar alto, enchendo os ouvidos e a pa-
ciência de alguns ocupantes das mesas em redor, deixando 
com isso, a noite dos que bebiam sós menos solitária. Quem 
comandava a turma em suas aventuras alcoólicas era Javier, 
que estava sempre de bom humor. Um humor ácido que não 
poupava ninguém, sendo mais cruel com quem representas-
se algum nível de autoridade social.

Era o melhor amigo de Eduardo, moleque de dezes-
sete anos, descendente de brasileiros e muito tímido. Javier 
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falava sempre pelos cotovelos, enquanto o amigo era cala-
do como uma pedra quando o queria. Javier não queria ser 
calado, e mesmo se quisesse, poucos acreditavam em sua 
capacidade de consegui-lo.

Os pais de Javier mudaram-se para Portugal na déca-
da de quarenta, quando Franco decretou que todos os ma-
çons da Espanha deveriam ser presos por dez anos. O avô 
paterno e o avô materno de Javier eram adeptos da maço-
naria, além de muito amigos, e apesar de serem partidários 
de Franco, não escaparam da caça às bruxas. Os jovens 
Alejandro e Natália vieram junto, casando-se alguns anos 
depois e gerando a ovelha negra da família, Javier, que não 
tinha nada de maçom, muito menos de franquista. Para 
chocar os pais, vivia recitando García Lorca nos almoços 
dominicais.

“(...) Nas derradeiras esquinas

toquei seus peitos dormidos 

e pra mim logo se abriram 

como ramos de jacintos. 

A goma de sua anágua 

soava no meu ouvido, 

como uma peça de seda 

lacerada por dez facas.”

Seu pai então, dava-lhe um safanão e um sermão, ao 
que Javier preferia o primeiro. Dizia-lhe que havia exage-
ros óbvios nos governos de Franco e Salazar, mas que não 
fosse por eles estariam todos imersos em uma ditadura san-
guinária controlada pela União Soviética. Javier ria, em um 
desaio mudo. O pai, desgraçado por uma lei injusta e com-
pletamente irracional, transformado em simples trabalhador 
quem outrora fora detentor de casa grande e comércio vasto 
com muitos empregados; que mesmo assim agradecia ao seu 
algoz, Generalíssimo, por livrar-lhe do mal de sua época, 
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sem perceber que o mal de sua época era apenas um pretexto 
para propósitos sombrios. 

A ira antiautoridade de Javier se expressava em todo o 
seu furor quando Ernst se antecipava e pedia a saideira sem 
consultar os demais, como era o que acontecia naquele mo-
mento. Antônio e Eduardo que haviam saído para conversar 
algo ou para procurar alguma prostituta, não viam que, den-
tro do bar, Javier e Ernst discutiam se a saideira era premissa 
de um, ou só poderia ser pedida com a anuência dos demais. 

Enquanto não resolviam esta contenda, olhavam a 
moça de seios fartos que chamara a atenção deles inicial-
mente, e sem notar que falavam muitos decibéis acima dos 
demais presentes no bar, danaram-se a comentar sobre os 
seus dotes físicos. Ao perceber que o acompanhante dela di-
rigia-se a mesa deles, tentaram disfarçar, sem muito sucesso. 

– Eu escutei direito o que dissestes paneleiro? Esta-
vas a olhar os seios da minha esposa? – perguntou o marido 
dela a Javier. Agora de perto ele era bem maior que à dis-
tância. Eduardo e Antônio voltavam da rua sem entender o 
que acontecia, sentando-se à mesa enquanto itavam a cena. 

– Eu? Não havia nem reparado que ela possuía peitos! 
Estava na verdade, olhando para você! – falou Javier com 
uma expressão séria, ou assim pensava que era. No segundo 
seguinte todos caíram na gargalhada, inclusive os ocupantes 
das mesas ao redor.

A brincadeira não acalmara os ânimos, e em menos 
de um segundo o grandalhão passara por cima de Antônio e 
agarrara Javier pelo colarinho, derrubando todos os vasilha-
mes da mesa. Num só movimento derrubou os outros três de 
suas cadeiras, batendo em Javier obstinadamente. Não demo-
rou muito, e os policiais que faziam a ronda no quarteirão, e 
tinham acordo com o dono do bar para mantê-lo clandestino, 
chutaram a porta; e sobraram bofetes e cacetadas para todos. 
Ao im da confusão armada foram os cinco para a delegacia da 
região. No carro da polícia, Eduardo mirava Javier com raiva.
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– És um miserável Javier! Por tua causa vou escutar 
do meu avô até morrer. Tudo por conta de um par de belos 
seios – ao que recebeu um dolorido chute na canela. Esque-
cera que estava no mesmo maleiro que o ciumento bruta-
montes. 

2

O sol já começava a invadir a delegacia por uma das 
janelas da antessala. Após as averiguações e o chá de cadei-
ra, foram liberados, com um processo para cada, por per-
turbação da ordem pública, e com audiência marcada para 
o mês seguinte. Todos puderam sair, à exceção de Eduardo 
e Antônio, que sendo legalmente irresponsáveis teriam que 
esperar os pais para livrar-lhes da delegacia.

Os pais de Antônio, dois lisboetas de meia-idade, che-
garam com olhar de reprovação e silenciosos. Conversaram 
dez minutos a portas fechadas com o delegado e saíram mais 
calados ainda, levando Antônio para o que deveria ser um 
cárcere pior do que o que se encontravam. O avô de Eduardo 
chegou um pouco menos silencioso.

– Não consigo acreditar Eduardo! Acha bonito ser 
preso por briga em bar? – berrava Pedro na antessala, ao que 
era convidado pelo delegado a entrar para a constrangedora 
conversa. – Vamos! Venha comigo, ou está pensando que 
vou escutar sozinho o que o delegado tem a dizer?

Ao entrar na sala do delegado, Eduardo não conseguia 
acertar o passo. À cerveja da madrugada, somava-se o ner-
vosismo pelo que viria agora. 

– Desculpe senhor, mas tenho que perguntar, és pai do 
Eduardo? – O delegado, que tentava ser discreto, era baixi-
nho e bigodudo, com uma protuberância abdominal de dar 
inveja a qualquer taberneiro de Lisboa. 

– Não, sou avô dele. – respondeu secamente Pedro.
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– E os pais, porque não vieram cá buscá-lo? És o res-
ponsável legal do rapaz? – retrucou o delegado.

– Eduardo é órfão de pai e mãe, sou o pai da mãe dele. 
Somos brasileiros, e moramos aqui há muitos anos. – Essa 
era a parte da conversa que Eduardo menos gostava, pois já 
ouvira essa explicação desde a mais tenra infância, seja na 
reunião de pais e mestres da escola, seja na escolinha de fu-
tebol. No entanto, lhe parecia ainda menos agradável escu-
tá-la no interior de uma delegacia, e essa era a primeira vez.

– Está certo. Serei breve. Eduardo tem que compare-
cer ao Tribunal de Família e de Menores de Lisboa, no dia 
dois de fevereiro. Sabes onde ica? – ao que Pedro respondia 
assertivamente com a cabeça – Ótimo. Recomendo que i-
ques em casa durante a noite, até completar dezoito, rapazi-
nho. Recomendo que não te envolvas em brigas por pares de 
pernas – no caso em questão eram seios – mesmo após ser 
legalmente responsável por teus atos – falava paternalmente 
o delegado, apesar da rudeza característica do cargo e dos 
bigodes.

Despediram-se do delegado e de seus assistentes e sa-
íram da delegacia. Ao entrar no carro, um Ford antigo e en-
ferrujado, Eduardo já adivinhava o sermão que o esperava. 
Porém, para sua surpresa, não foi exatamente por aí que o 
assunto começou. 

– Estive pensando em passar um tempo no Brasil – dis-
se Pedro, pegando Eduardo completamente desprevenido.

– O quê??? Por quê? Só porque fui detido numa briga 
de bar não precisa radicalizar vovô! – falou Eduardo.

– Ah Eduardo... as coisas lá não estão tão difíceis 
quanto antes, a última carta que me chegou é animadora. 
Disseram que é bom o futuro da constituinte, falaram que 
Brizola é idolatrado pelo povo, que sua chegada ao aeropor-
to foi bonita de se ver. – Pedro estava animado – ademais, 
não aguento mais esses ares europeus. Desde que sua vó se 
foi não tem sido mais o mesmo permanecer aqui.
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– Mas vô, e a minha faculdade? Acabo de ingressar... 
não gostaria de abandoná-la.

– Há boas faculdades por lá também Eduardo. Você 
pode cursar onde sua mãe cursou. – sempre que Pedro fa-
lava sobre a mãe de Eduardo a voz icava um pouco mais 
fraca – inclusive, ela não icaria nada feliz de te ver preso 
por perturbação da ordem pública! Teu pai, esse sim, icaria 
bastante orgulhoso do ilho preso! – Pedro não poupava o 
pai de Eduardo nunca. 

Eduardo calou-se. Começara o sermão, e ele pouco 
escutava do que dizia o avô, preso que estava à frase sobre 
seus pais. Sempre que esse assunto vinha à tona, pensava 
em como tudo podia ter sido diferente em sua vida se seus 
pais não houvessem se envolvido em ‘aventuras revolucio-
nárias’, como diria seu avô. Talvez ainda vivesse no Brasil 
e tivesse o direito de conhecer e brincar com seus primos e 
com o irmão. 

Não gostava de se ver envolto em tais memórias, 
como alguém que acorda enlaçado pelo lençol sufocante. 
Estas lembranças suscitavam ódio e piedade, raiva e pena, 
de seus próprios pais. Não eram sentimentos agradáveis, 
nem permissíveis, para dedicar aos progenitores. Não sem 
causar uma culpa fulminante, semelhante a do menino que 
se pega desejando mal ao pai que ralha consigo por uma 
bola errante que acertou uma janela frágil. 

3

– Teu avô continua com aquela ideia de voltar para o 
Brasil? – questionou Ernst.

– Parece-me que já não a abandona. O velho quando 
coloca uma coisa na cabeça, é muito difícil tirá-la de lá! – 
disse Eduardo – Mas, o que mais me intriga, não é o fato 
dele querer voltar, é justamente a forma como tomou esta 
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decisão. Minha vó insistiu para voltarmos com a anistia, mas 
o velho não quis, sequer mandou os dados para ser anistia-
do, falou que era uma tragédia a forma como tudo estava a 
desenvolver-se, que era preciso derrubar a ditadura e não 
ter uma transição negociada... e agora decide sem mais nem 
menos voltar? Não percebo absolutamente nada!

– Ah Eduardo, essas coisas são assim mesmo. Meus 
pais, por exemplo, foram expulsos dos Estados Unidos por 
fazerem campanha pró-Cuba à época da revolução dos Cas-
tros. Foram acusados de traidores e tudo o mais. Todo mun-
do achava que eles fossem para Cuba, ou para a URSS, ou 
mesmo voltar para o lugar de meus avós, mas não, escolhe-
ram Portugal – Os avós de Ernst eram naturais de Frankfurt 
– agora de vez em quando os pego conversando sobre voltar 
para os EUA. Vai entender...

Os dois conversavam em frente à casa de Eduardo, 
em uma praça do bairro que era pouquíssimo movimentada. 
Haviam se passado dois dias da fatídica briga em que Javier 
metera todos, e o único que estava com permissão para sair 
de casa era Ernst, pois tinha os pais artistas e pouco preocu-
pados com contravenções. 

– Não sei Ernst, tudo isso cheira-me a mistério. Acho 
que no fundo o velho está escondendo alguma coisa que eu 
não percebo – a desconiança de Eduardo vinha de um pro-
fundo conhecimento do avô. As únicas pessoas próximas 
que ainda tinham no Brasil eram Fábio, o irmão de seu pai 
e grande desafeto de Pedro, e Carlos irmão de Eduardo que 
icara no Brasil aos cuidados do tio.

Fábio também participara das tais ‘aventuras revolu-
cionárias’ contra a ditadura militar que se instalara em abril 
de sessenta e quatro no Brasil. Segundo Pedro, tinha sido ele 
quem primeiro conhecera Lúcia, a mãe de Eduardo, apre-
sentando-a a Manoel, o pai de Eduardo. 

– No mínimo voltas para lá, convives com teu irmão 
e teu tio, e quem sabe, passas a ter uma família além do teu 
avô – parecia uma boa ideia a Ernst.
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– Será que quero conhecê-los? – disse Eduardo pen-
sativo – crescemos separados, em países muito diferentes, 
provavelmente nada temos a ver. Já trocamos algumas cor-
respondências, já nos falamos ao telefone, mas e daí? Não 
sabemos uns dos outros realmente.

– Isso logo se ajeita, vais ver – Ernst não sabia, mas 
gostaria que o amigo icasse tranquilo.

À exceção de Antônio, aquele grupo de amigos conhe-
cia as dores de serem ilhos de pais fugidos de seus países por 
conta das turbulências políticas daqueles tempos. Entretanto, 
Eduardo era o único órfão entre eles, nunca tendo conhecido 
os próprios pais, sendo criado pelos avós também fugitivos. 

Como eles eram milhares espalhados pela Europa, 
vindos da América Latina, da Ásia, da África, ou migran-
tes internos do continente. A segunda grande guerra mundial 
acabara nos anos quarenta, mas suas causas e consequências 
continuaram atormentando países e continentes inteiros, 
deixando àquelas gerações das décadas seguintes um caldo 
cultural amargo, grosso e intenso.

Talvez fosse o sabor desse caldo e a lembrança de seu 
gosto que unisse um grupo de amigos tão heterogêneo. Se 
acreditavam com todas as forças em suas próprias ideias, se 
agarravam com mais força ainda naqueles que entendiam 
perfeitamente o signiicado de ser um completo estranho 
dentro do próprio país, que era, e absolutamente não tinha 
nada a ver, com sua casa. Não era, portanto, a identidade 
ideológica que os unia, mas uma cumplicidade vazia de con-
teúdo, e cheia de signiicado.

4

O pátio interno da faculdade icava sempre cheio de 
estudantes àquela hora da manhã por conta do intervalo en-
tre uma aula e outra. Jovens de idades e origens variadas 
transitavam entre bancos de cimentos, árvores e arbustos, 
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conversando sobre assuntos seríssimos e inadiáveis, ou so-
bre as próximas provas.

Nem mesmo o frio anormal que fazia, naquele início 
de 1988, espantava homens e mulheres que se amontoavam 
em pequenos e grandes grupos. Certamente a maioria dos 
grupos contava com um ou mais portistas que riam alto, ar-
rogantes do enorme feito de seu time há alguns dias. Era 
possível ver camisas azuladas por todos os lugares, e ao 
apurar os ouvidos era comum escutar o nome do artilheiro 
Fernando Gomes e do argelino genial Madjer. 

Em meio aquele turbilhão era possível distinguir cla-
ramente Lígia e Pilar. Sempre estavam juntas, e junto a elas 
sempre havia muitos e muitas. Lígia era estudante de biolo-
gia e contrariava todos os estereótipos e padrões que se pu-
desse preconceber quanto a uma estudante desta área. Muito 
segura, sempre estava no centro das rodas de conversa, opi-
nando sobre o movimento dos astros celestiais ou sobre os 
rumos da política portuguesa. Era também representante dos 
estudantes nos conselhos superiores da universidade, sendo 
igura conhecida e bastante destacada no meio acadêmico. 

Pilar não era tão desenvolta, mas era muito amiga de 
Lígia, além de poetisa de verso adocicado. Os saraus que 
promovia no apartamento em que as duas moravam, no cen-
tro de Lisboa, reuniam os estudantes ligados às artes e à po-
lítica. Pilar era natural de Aveiro, no Baixo Vouga, na região 
central do país. Oriunda de uma família de artesãos, desde 
que chegara a Lisboa para morar com um tio, e estudar artes 
cênicas, envolvera-se na vida cultural da cidade; era comum 
vê-la em estreias teatrais, acompanhada sempre por Lígia e 
por artistas daquela geração. 

– Eu estive pensando que podíamos cobrar algo nos 
saraus e festinhas lá em casa – Lígia icara a sós com Pilar, 
e decidira discutir as inanças do lar – sabe, não é fácil ban-
car tudo para todos com o pouco dinheiro que nos mandam 
nossos pais.
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– Sim. É verdade. Mas não podemos parecer avaras a 
querer dinheiro!

– Mas não se trata disso, absolutamente. Trata-se de 
custear as despesas. Cada um tem que responsabilizar-se 
pelo seu consumo, se não vamos à falência e não consegui-
mos permanecer estudando cá, em Lisboa. – Lígia era das 
duas a que mais mantinha os pés ao chão.

– Você está certa, como sempre – Pilar esforçava-se 
para indar a conversa – olha quem vem lá, se não é o Javier 
e aquele amigo dele. Como é mesmo o nome?

– Olá Eduardo, como vais? – Lígia não gostava muito 
daqueles dois. A ela Eduardo parecia dissimulado e sonso, 
enquanto Javier era um cínico. Suportava-os porque Pilar 
gostava muito de Javier, que era uma espécie de bobo da 
corte que alegrava os saraus com gracejos e piadas fora de 
contexto. 

– Vou bem meninas – Eduardo era beniquista, e por 
isso não estava com um humor muito bom naqueles primei-
ros dias do ano – como foram de férias?

– Ah, muito bem, fui a Aveiro rever a família e apro-
veitei para descansar um pouco das últimas provas, que fo-
ram terríveis!

Cada um contava de suas férias, e Javier distraía a to-
dos com uma estória engraçadíssima sobre uma dona casada 
com a qual ele arrumara um caso. Antônio, que passara as 
férias na França com os seus pais aproximava-se do grupo, 
vestido como se acabasse de sair do vestiário do Porto. Além 
da camisa do capitão Fernando Gomes, trazia um gorro lis-
trado azul e branco e uma pulseira de campeão. Seu orgulho 
era evidente, e mesmo que estivesse em trajes de passeio, 
todos viam que ali ia um campeão.

– Vocês sabem da nova? Só poderão ser dadas notas 
dez a quem for campeão mundial! – Antônio ria da própria 
brincadeira enquanto dava tapinhas no ombro de Eduardo – 
aos demais, no máximo nove e meio!
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– Contra o Peñarol é algo muito fácil! – Eduardo, ape-
sar de tímido, não se furtava as rixas futebolísticas.

– Mas é muito engraçado – Antônio ria ainda mais 
do amigo – o Benica ganha sempre de times excepcionais, 
quando ganhamos nós, são times fracos? 

– E não é?
– Não, foi contra este mesmo Peñarol que vocês perde-

ram o mundial de sessenta e um! – Amigos sim, não quando 
o assunto envolvia futebol – e em sessenta e dois perderam 
de novo para outro time sul-americano. Os únicos que colo-
caram a bandeira portuguesa no alto do podium fomos nós!

– Mas nós temos o Eusébio, pronto e acabou-se! – 
aparentemente aquilo colocava im a questão.

Eduardo, apesar de ter dado a última palavra no assun-
to, icara emburrado e sisudo. Não suportava o campeonato 
ganho pelos rivais e sabia que por mais promissor que lhe 
parecesse o ano ao Benica, se não ganhassem o mundial, 
era mesmo que estarem acabados. Já Antônio era todo risos 
e alegria, e a conversa do grupo transcorreu por outro lado, 
permanecendo o ânimo inicial. 

Ao separarem-se para as aulas, que já iam começar, 
Javier seguiu junto a Pilar puxando assunto.

– Quando haverá outro sarau lá em teu apartamento?
– Ah, não marcamos nada ainda. Sabes, estamos com 

algumas diiculdades inanceiras e não podemos pagar mais 
o que pagávamos. – Pilar estava visivelmente chateada.

– Mas aquele apartamento é o centro difusor das artes 
modernas em Lisboa! – Javier parara para amarrar os ca-
darços – porque não cobram dos participantes uma pequena 
taxa de custeio?

– Bom, é uma ideia realmente boa – a coincidência 
era brutal – mas você não acha que as pessoas iriam encarar 
como má-fé de nossa parte?

– De forma alguma. É comum, e todos imaginam que 
se pague contas. E vocês não são ricas, certo? – Javier tinha 
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uma perceptível queda por Pilar – aliás, falar em contas, eu 
consegui o texto daquela peça do Brecht. Porque não a en-
saiamos em minha casa, ou na tua, qualquer dia?

– Ah, claro. Eu adoraria. – despediram-se no corredor 
das salas de teatro, com um sorriso nos olhos de cada um. 

5

Nem sempre Eduardo chegava cedo para o almo-
ço como acontecera naquele dia. O cheiro de carne assada 
sentia-se do portão, e era a especialidade de seu Pedro. Ele 
sempre dizia que o aroma selvagem da carne queimando sua 
gordura era o sabor e o segredo do churrasco gaúcho, rasga-
do no chão com a peça do boi inteira pendurada nos espetos. 

– Bom dia vô. O cheiro está uma delícia! 
– Bom dia Edu, não coloca a bolsa no sofá que tere-

mos vista para o almoço hoje – Pedro falava com Eduardo 
de olho no fogão.

– Ah é? Quem vem nos ver? Alguém que eu conheça?
– Um velho amigo que conheci em Paris. Brasileiro 

também, como nós, e um escritor incrível. Você não se lem-
bra dele, mas o conheceu quando moramos lá.

– Sim. É preciso que eu prepare algo? – Eduardo di-
vidia-se com a presença de visitas. Se por um lado quebra-
va a monotonia da casa, por outro, invariavelmente trazia 
assuntos que chacoalhavam Pedro e deixavam seus nervos 
alterados. 

– Não é necessário. Toma um banho, descansa um 
pouco e vem para a sala, que o almoço em breve vai à mesa. 
– Pedro virara-se para olhar Eduardo – antes de ir tomar 
banho, toma isto, é para você. 

Pedro entregou um envelope branco, uma carta, com 
uma letra que Eduardo sabia ser de seu irmão Carlos. Mesmo 
sem ter aberto o envelope sabia de seu conteúdo. As poucas 
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correspondências entre os dois irmãos eram bastante secas, 
limitando-se a perguntas óbvias e de respostas genéricas. Se 
tinha morada em Portugal e sentia-se bem com seus amigos e 
com seu avô, que fora seu pai sempre, a troca de cartas com 
seu irmão lhe abria uma janela no espírito, deixando um ven-
to muito forte entrar. Essas poucas linhas levavam-no para 
um mundo de possibilidades inexistentes, mas fortes, de uma 
vida que lhe fora tomada pelas circunstâncias. 

A carta, mais uma vez, questionava Eduardo. Carlos 
perguntava-lhe se não era possível que ele visitasse o Brasil 
nas próximas férias da faculdade, ou se não era o caso de re-
cebê-lo em Lisboa para uma pequena temporada de passeios 
pela Europa juntos.

Eduardo sempre respondia a estas questões levantadas 
pelo irmão com palavras furtivas. Nunca estivera com o irmão 
presencialmente, tendo se comunicado com ele por telefone 
uma ou duas vezes, além de algumas dezenas de cartas tro-
cadas. Com o avô querendo voltar para o Brasil, estas cartas 
icavam ainda mais duras, pois representavam um perigo real 
de retorno para onde nunca estivera. Se para Pedro a Europa 
nunca fora lar, mas apenas uma casa hospitaleira, para Edu-
ardo, Lisboa era lar e porto seguro. E o mais importante, um 
lugar sem uma história que precedesse a sua própria. 

Andando pelo corredor, em direção a sala onde se 
encontrava o avô e o seu amigo, Eduardo escutou quando 
Pedro disse ao visitante que precisava com certa urgência de 
dois passaportes, e que não podia esperar pelas burocracias 
luso-brasileiras. Aquilo o deixou desesperado, pois estava 
claro que não era apenas uma pretensão distante de seu avô 
o retorno para o Brasil, era algo palpável, que estava à sua 
frente, quase colidindo com ele. 

– Olha ele aí! Fernando, esse é o Edu, lembra-se dele? 
– Eduardo não se lembrava de Fernando, que tampouco se 
lembrava de Eduardo, que não conseguiu esboçar um sorriso 
ao apertar a mão do visitante.


