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Prefácio

Saí da análise, peguei o metrô.
Tirei uma folha de papel da mochila, uma caneta, precisava anotar uma 

ideia que acabara de vir à cabeça:

“Meu amor. Descrever as coisas nos mínimos detalhes é uma forma de fa-
zer você vivê-las comigo. Quando algo capta meu olhar, me emociona, me 
inspira, me toca, seja o que for, sinto imediatamente o desejo de partilhar. E 
com quem eu partilho essa dimensão íntima? Com quem eu chamo de meu 
amor, você. Tudo o que eu escrevo é, no fundo, endereçado a você. Trans-
mitir tudo o que eu vivo em palavras – a atenção viva, o gosto dos detalhes 
– dando-as a ver a você como se você estivesse a meu lado: meu caminho pelo 
mundo nunca é solitário. 

Eu (me) sou na partilha da minha intimidade. 

O sentido da minha vida é partilhar meu íntimo com alguém. 

Partilhar o íntimo com alguém é amar. 

O amor é (com)partilha da intimidade. 

Eu me encontro no ato de expressão, escrever é um caminho.

Como estar o mais próximo possível da coisa sem carregá-la com o peso das 
palavras com as quais a descrevemos?”

Guardei a folha de papel. Preciso falar isso para minha analista, pensei. E 
fiquei imaginando em que momento ela iria dizer on s’arrête là.
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Vous insistez?

Ela, antes de ser minha analista, era minha professora. A passagem da 
sala de aula ao consultório se deu num certo descompasso. Tudo começou 
quando, no final de uma de suas aulas, fui ter com ela para falar-lhe de meu 
tema de mestrado e saber se estaria de acordo em ser minha orientadora. Ela 
pareceu hesitar, alegou possíveis entraves administrativos, era preciso antes 
aconselhar-se com a secretária do departamento, mas não me deu um não 
redondo: que eu voltasse a procurá-la dali a algum tempo. As semanas foram 
passando. Um dia, na cafeteria, batendo papo com um amigo de turma que a 
considera disparado a melhor dentre todos os professores entre uma baforada 
e outra, ele soltou:

– Tenho certeza de que ela é uma excelente analista...
Foi o que bastou para impulsionar meu desejo: em vez de orientadora, 

por que não analista? Aula encerrada, de novo fui ter com ela, a mesa entre 
nós, ela de pé colocando livro e caderno dentro da pasta, cabeça baixa, cabelo 
pendendo dos lados cobrindo-lhe o rosto:

– Gostaria de lhe falar sobre a possibilidade de fazermos um trabalho ana-
lítico – disse-lhe sem rodeios.

Ela levantou a cabeça, olhar azulado por detrás das pequenas lentes re-
tangulares: 

– Vous insistez? – indagou-me seca.
– Sim – respondi sem entender muito bem sua pergunta. Eu insistindo? 

Insistindo como, se nunca havia falado antes desse assunto com ela? 
Ela meneou a cabeça, apoiou o cotovelo sobre um dos bracinhos e  falou:
– Bem, já que insiste, podemos marcar um encontro, deixe-me ver... – 

olhou através de mim – possivelmente na segunda ou terça-feira próximas, 
no final da tarde... pode ser? – indagou.

– Sim – respondi.
– De todo modo, me passe seu email que lhe enviarei uma confirmação 

de rendez-vous – despachou. Anotei rapidamente numa folha de papel, que 
ela pinçou com dedos muito longos deslizando-a dentro de sua pasta. Em 
seguida, deu um au revoir sussurrante e saiu em linha reta no alto do salto, a 
silhueta mais fina do que a folha de papel.

Revenez dans une demi-heure

Venez mardi à 16h, dizia o e-mail. Depois, na ordem: nome da rua, número, 
interfone na porta do prédio, térreo à esquerda, número do celular, até terça, 
bom fim de semana, seu nome (enviado do meu iPhone).

Moderna, pensei, ela manda mensagem pelo iPhone. Anotei o ende reço. 
Mardi chegou, tarde fria, cinza, molhada. Lá estava eu, quarenta minutos 

antes da hora, junto a um caminhão estacionado bem em frente ao prédio, 
homens de macacão fazendo entrega. Olhei o interfone, uma lista de nomes, o 
dela escrito à mão em letras grandes e azuis. Senti um arrepio, o frio agora vi-
nha de dentro, estranheza, medo. Mas de quê? De dizer, de não dizer, de mal 
dizer, de não saber, medo da palavra? Apontei o dedo, apertei, têêêên. Oui, 
disse a voz de mulher. Aproximei a boca do fone, disse meu nome, ouvi um 
clique, empurrei a porta pesada dando para o hall às escuras. Nem cheguei a 
entrar no prédio. Da calçada, vi entreabrir-se uma porta ao fundo, uma nesga 
de luz rasgou o chão, ela inclinou-se de leve, a cabeça pendida, de longe veio 
a voz:

– Marcamos às quatro, ainda é muito cedo – olhou o relógio – Revenez dans 
une demi-heure... estou preparando um texto, preciso terminá-lo, désolée – abre-
viou peremptória, fechando-se o mais rápido que pôde.

O bater da porta foi o som do desalento, da frustração, me senti um tolo: 
pensar que minha antecipação pudesse ter algum valor a seus olhos. Para 
mim, aquela era a minha hora, para ela, um incômodo – eu ali espremido en-
tre o “volte daqui a meia hora” e o caminhão, sob a garoa, os pés úmidos na 
calçada. Minha análise começaria assim? 

Caminhei um pouco. Para onde? Não sabia. Imaginei ir embora, que óti-
mo pretexto: uma tarde fria e molhada não é feita para se vaguear na rua ao 
léu. Mas se fosse embora, seria por causa dela ou por medo? Os dois? Uma 
coisa me intrigava: por que ela não me mandou entrar e aguardar na sala de 
espera? Não é assim que se faz? Continuei caminhando, dobrei a esquina: que 
rua é essa? Rue Madame, dizia a placa, gostei do nome. Fui até o café na outra 
esquina, aconcheguei-me num chocolate quente empunhando a xícara com as 
duas mãos gélidas, as veias mais verdes do que de costume. Meu ânimo refez-
se um pouco. Dez para as quatro. L’addition s’il vous plaît! 

Pisei de novo a calçada, direção contrária até chegar frente ao prédio, sen-
sação de déjà vu, o interfone, o nome dela, a mesma tarde fria, cinza, molhada, 
só que agora meia hora havia se passado. Eu sozinho diante da porta: o cami-
nhão já não estava mais ali.


