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SOMOS TODOS CRIATURAS FRÁGEIS,
BUSCANDO O ÉDEN EM UM MUNDO EM CONFLITO.
A VOCÊS, MEUS OUVIDOS E MEU CORAÇÃO.
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Posfácio

PREFÁCIO

Um campo aberto.
Tulipas, esguias e formosas. Incontáveis delas, rigorosamente
HQÀOHLUDGDV FRPR VROGDGRV 2 FRQMXQWR GH SpWDODV IRUPD XP GHJUDGr GH
cores pálidas às intensas:
Brancas sem defeito;
Rosas como FROODQW de bailarina;
Amarelas como trigo, outras como ouro;
Laranjas semelhantes às cenouras recém removidas da terra;
Vermelhas iguais ao giz-de-cera da criança que desenha corações à
mãe;
Vinho como bebida velha.
8PDVHTXrQFLDGHÁRUHVPL~GDVFXMRVFDXOHVVmRWmRÀQRVTXDQWR
uma linha, cercam as canelas dos ipês. Ao lado, bromélias desabrocham
tímidas como os primeiros raios de sol. O vasto gramado leva ao recanto
frutífero. Pelo caminho, os pés descalços interrompem a corrida das formigas.
2VROKRVVmRHQYROYLGRVSHORD]XOLQÀQLWRGRFpX
Retomada de fôlego.
*RLDEDV PDGXUDV IRUUDP D WHUUD ~PLGD e PXGDQoD GH HVWDomR $
parreira está prestes a dar à luz. Caquis se exibem no tempo certo.
Há ainda os pássaros com melodias inéditas. Andorinhas, Sabiás e
Currecas se unem ao Bigodinho em sinfonia improvisada. Nenhuma nota
se perde, os arranjos se encaixam. Até o bater de asas das frágeis borboletas
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DFRPSDQKDRFRPSDVVR2FXUVRGDViJXDVSDUHFHFRPVRPGHÁDXWD
As folhas esparramadas e o pulsar do balanço preso à árvore são
o convite do vento para uma dança. Os braços deixam o lado do corpo e
se movimentam acima da cabeça. Os pés se alternam entre pulos, giros e
sapateados. Como um pêndulo de relógio, o tronco balança suavemente de
um lado para o outro. Movimentos inéditos. As maçãs do rosto ganham cor
de framboesa.
Um longo suspiro.
Sorriso nos lábios.
Há vida neste frágil esqueleto.

[
Paraíso. Um jardim secreto. Aparentemente inacessível. Onde estão
DV FKDYHV GR SRUWmR" 7DOYH] HVFRQGLGDV SRU HQWUH DV IROKDV GH ÀJXHLUD
amontoadas à entrada. Como uma couraça, o mato tenta encobrir escolhas
desacertadas. Impedem o retorno ao Éden.
Qual é o seu fruto proibido?
O paraíso das personagens de “Assim como era no Éden: vozes das
GURJDVµIRLWURFDGRSRUHUYDVHFDQDGHDo~FDUDSURSULDUDPVHGRVSURGXWRV
da terra para provocar a própria ruína.
Nove homens, diante de uma jornalista, se propuseram a arrancar,
XPD D XPD DV IROKDV GH ÀJXHLUD TXH RV FREULDP 5HVJDWDUDP D FKDYH GR
SDVVDGR'HVWUDYDUDPRFDGHDGR9ROWDUDPDRMDUGLPSHUGLGR5HÀ]HUDPRV
caminhos que os levaram à queda. Tocaram em feridas que ainda precisavam
GHEiOVDPR7HQWDPFRQVWUXLUKLVWyULDVÀUPDGDVQDIpFDUUHJDGDVGHHVSHUDQoD
e seladas pelo amor – poderoso para cobrir uma multidão de falhas.
Dividido em três partes, o livro narra histórias de dependentes
químicos internados pela primeira vez em uma comunidade terapêutica,
de reincidentes no tratamento e também de abstêmios, que se dedicam
diariamente ao cultivo do jardim, arrancando toda erva daninha que possa
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GDQLÀFDURSDUDtVRUHFRQTXLVWDGR
Cada página está carregada por situações quase inacreditáveis.
&RQWXGR QmR VH WUDWD GH ÀFomR 6mR KLVWyULDV UHDLV TXH QRV URGHLDP H
agradecem ao bondoso leitor que lhes dedicar tempo e atenção.
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P.S.:
Para evitar constrangimentos, os verdadeiros nomes dos personagens foram
VXEVWLWXtGRVSRUDSHOLGRV2~QLFRQRPHUHDOHVWiQRQRQRFDStWXOR
Você entenderá o porquê.

I. QUE NÃO FALTE FÉ

HONRE TEUS PAIS

Manhã de primavera. Enquanto ordenhava a vaca cor de caramelo,
prenha pela primeira vez, os jornais noticiavam as tragédias do dia anterior:
morte de um policial e dois civis durante ataque no Afeganistão; queda de
caminhão em abismo no Peru deixa 52 vítimas fatais; uma africana sobrevive
ao naufrágio de embarcação com mais de 300 tripulantes.
Nenhuma menção à fatalidade de Chuchu.
A notícia chegou de maneira arcaica, aos gritos.
³&KXFKX9RFrWHPYLVLWD²EHUURXDOJXpPGRSpGRPRUURRQGHÀFDYD
o curral.
3HQVRXTXHIRVVHRSDL)D]LDTXLQ]HGLDVTXHQmRVHYLDP1R~OWLPR
encontro dominical, pediu laranja, maçã e chocolate para incrementar as
quatro refeições diárias. Desceu correndo, meio atrapalhado, calçando botas
de borrachas maiores que os pés. Limpou as mãos na calça e a testa, com o
antebraço.
Olhou em volta. Buscava o carro do pai, avistou o veículo do primo.
Logo foi abraçado pelo parente. Sem sacolas nas mãos, carregava um olhar
de velório. Olhos tão vermelhos quanto os de Chuchu na época que fumava
maconha.
³ 2 TXH DFRQWHFHX FDUD" – perguntou, preocupado com o primo,
cuja vida invejava: tinha carro próprio, casa, emprego bem remunerado e
namorada para compartilhar bons e maus momentos.
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O silêncio foi quebrado pelo balançar das folhas das palmeiras ao
vento e pelo burburinho dos outros internos. Todos espiavam com os cantos
dos olhos. Viram de perto a notícia ser dada feito um coice em Chuchu.
— 7HXSDLPRUUHX
Infarto agudo do miocárdio aos 59 anos. Osnildo se juntou a média
anual de 80 mil vítimas que deixam as famílias por causa do popular ataque
cardíaco. Ninguém compreendeu a causa da morte. Teria profanado a
santidade de Aparecida ao roçar o quintal de casa no feriado de outubro?
Não, não tinha fé para isso.
Naquele dia, só deu descanso aos braços quando o sol fez ninho no
horizonte. Tomou um banho, limpou a terra de debaixo das unhas e preparou
o jantar. Perto da hora de ir dormir, colocou o saco de maçã, outro de laranja
e cinco caixas de bombons na cabeceira da cama de Chuchu, onde ele não
dormia há dois meses.
³$JHQWHQmRSRGHVHHVTXHFHUGHOHYDUDPDQKmQRVtWLR – reforçou à esposa.
Ao caminhar em direção ao quarto do casal, o coração de Osnildo
parou por milésimos de segundos. Caído no chão, Juventina encontrou o
companheiro a uma eternidade de distância do amanhã.
³4XDQGRPHXSULPRPHFRQWRXÀTXHLGRLGR1mRDFUHGLWHL&RPHFHLDSHQVDU
TXHHUDPLQKDFXOSDTXHHXWLQKDPDWDGRPHXSDL – lembra Chuchu ao olhar para o
nome de Osnildo tatuado em caixa alta no punho direito.
Naquele domingo, Chuchu completava setenta dias de internação na
comunidade terapêutica SOS Vida Jovem, em Luís Alves (SC). Foi quando
também, por um momento, pensou em desistir dos nove meses de tratamento.
Correu em direção ao morro, no sentido oposto ao curral. Encontrou
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UHI~JLRGHEDL[RGHXPSpGHMRmREROmR7LQKDYLVmRSDQRUkPLFDGRXQLYHUVR
a sua volta. Manchou a calça com a frutinha preta. Sufocou outras nas
PmRV/HPEURXVHGD~OWLPDYH]TXHRSDLHQFDUDUDD%5HRVTXLQ]H
TXLO{PHWURVGDHVEXUDFDGD6&SDUDYHUR~QLFRÀOKR'HWHQWRUGHWRGRR
amor de Osnildo. Bênção da esterilidade dos pais.
— 3HUGLWXGR7XGR7XGRSRUFDXVDGHXPDSHGUDGHFLQFRUHDO.

[
Uma a uma, Chuchu deixou rolar as lágrimas pelo rosto sem vida
do pai. Debruçado sobre o caixão suspenso na sala, lugar onde cresceu
desde os dois anos de idade, tentava lavar a alma da culpa, do remorso, da
ingratidão. Na verdade, Chuchu aprisionou pequenas amarguras ao longo do
tempo, sentimentos que agora precisavam ser desafogados para a própria
sobrevivência e superação.
A primeira memória traumática remete a 1997. Tinha seis anos. Dona
Juventina brigara com Osnildo. Era uma daquelas baixarias que criança não
entende o porquê dos desaforos ditos aos berros. A melhor saída era correr
para debaixo das cobertas e, entre soluços, esperar os ventos se acalmarem.
Mas não demorou até despontar a próxima discussão. O motivo era o jejum
forçado do pai. A mãe deixara Osnildo o dia todo sem comida.
(P PHLR j DJLWDomR R ÀOKR SHTXHQR HPEDUFRX QD WHPSHVWDGH
Acabou naufragando.
— 6HPSUHIXLPXLWROLJDGRFRPPHXSDLHQWmRPDQGHLDPmHFDODUDERFD(OD
PHGHXXPWDSDoRHVFRUUHJXHLHEDWLFiFDEHoDQRIRJmR'HVGHHVVDpSRFDÀTXHLFRPXP
SRXFRGHUDLYDGHOD – lembra Chuchu com o olhar perdido no tempo.
A raiva criou raízes ainda mais profundas quando começou a frequentar
a escola. Ele tinha uma pontada de inveja dos cadernos dos colegas. Não pelo
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GHVHQKRGDFDSDPDVSHORFRQWH~GR$VEURFKXUDVGHOHHUDPXPFRQMXQWR
de espaços em branco, perguntas sem respostas e um medo diário de receber
o título de “o burro da classe”.
&KXFKX QmR VH OHPEUD GH XPD ~QLFD YH] HP TXH D PmH R WHQKD
envolvido em um abraço de urso, melecado seu rosto com beijos e feito a
simples pergunta: FRPRIRLQDHVFROD"
De acordo com o Ministério da Educação, mesmo que os pais não
saibam resolver as equações de matemática, o interesse em acompanhar a
YLGDHVFRODUGRVÀOKRVVHUYHFRPRHVWtPXORSDUDSURJUHGLUHPQDHVFDODGDGR
conhecimento.
2ÀOKRGH-XYHQWLQDDYDQoRXDOJXQVSRXFRVGHJUDXV$EDQGRQRXR
percurso no primeiro ano do ensino médio. Ele faz parte dos quase 7 milhões
de jovens entre 15 e 19 anos que desistiram da escola. Entretanto, Chuchu
não atribui toda culpa à mãe. Se o pai não tivesse sido um homem de duros
sermões e atitudes frouxas, talvez as coisas tivessem sido diferentes.
³0HXÀOKRQmRGHVLVWHGRVHVWXGRV7HQVIXWXURRSDLYDLSDJDUWXDIDFXOGDGH
³1mRSDLPHXQHJyFLRpSHJDUSHVDGR(VWXGDUSUDÀFiGHERDQXPHVFULWyULR
LJXDORVSULPRVQDIUHQWHGRFRPSXWDGRUHQRDUFRQGLFLRQDGRQmRpSUDPLP – sentenciou,
sem nunca ter suado a camisa em um dia de trabalho.
³$WpSDUHFHJXUL7XÀFiID]HQGRIRUoDWRGRPDJUHORYDLSHJipXPDKpUQLD
DLQGD
Como se os conselhos estivessem anotados em folhas de papel,
Osnildo amassava-os e jogava um a um no lixo. Passou a mão na cabeça do
ÀOKRSDUDFDGDGHFLVmRLPDWXUD$VVLQRXRSDVVDSRUWHGH&KXFKXSDUDXPD
vida desregrada. Não que essa fosse a intenção. Não, não, não. Mas o sábio
Salomão, antigo rei de Israel, há muito tempo apontou para o equilíbrio entre
DPRUHFRUUHomRRSDLGHYHUHSUHHQGHUDRÀOKRDTXHPTXHUWDQWREHP
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— 6HWLYHVVHOHYDGRXPDVVXUUDVWDOYH]HXQmRIRVVHDVVLPWmRHUUDGR1mRVHL

[
Até hoje Chuchu não se conforma em ter largado a amizade dos
primos. Eles eram como unha e carne. Parceiros de aventuras no mato e
galopes nos rodeios. Quando se deu conta, já tinha trocado as parcerias da
infância pelo coleguismo da rapaziada que também abandonara a escola.
Na adolescência, passava o dia inteiro na rua. Pegava o ônibus e
desembarcava no colégio Victor Meirelles. Lá na frente, esperava pelas
meninas que perseveravam nos estudos. Encostado no muro verde-abacate,
corrente de prata em volta do pescoço, som de rap no alto-falante do celular
e um cigarro de maconha entre os dedos. Fumava sem receio em plena luz
do dia.
³0DVFRPRIRLTXHYRFrFRPHoRXDIXPDUPDFRQKD")RLDVVLPGRQDGD" –
questionei intrigada.
³$PL]DGHQp"8PYHPSiROKDDTXL1mRTXHUIXPDUXP"(SUiID]r
PDODDJHQWHDFDEDIXPDQGR1RFRPHoRVyIXPDYDRTXHPHGDYDP'HSRLVFRPHFHLLU
SUiVERFDGDV.
As bocas de fumo seguem a lei da oferta e procura. Só que você
não pode passear por entre as prateleiras e decidir com calma o produto
TXHPDLVOKHDJUDGD1mRKiPRVWUXiULR$VPHUFDGRULDVÀFDPHVFRQGLGDV
&KHJRXIDORXSDJRXHOHYRX0DVpQDKRUDGRSDJDPHQWRTXHRVWUDÀFDQWHV
aproveitam para apresentar uma nova oportunidade de negócio. Irrecusável.
$ÀQDOTXHPIUHTXHQWDDVERFDGDVSUHFLVD de algo a mais.
— (LWHQKRHVVDSDUDGDDTXLGDVERD0DVpGDVERDPHVPRPDQRSUDWXGi
XPWHFR&LQFRJUDPDVYLQWHSLOD
— 4XHSDUDGDpHVVDLUPmR"(XV{GHERDYHOKRFXUWRHVVDVFRLVDVQmR
21

