PRÓLOGO
maurício adinolfi

Todo dia sete de março,
ele me levava bem cedo
à praia, íamos descalços…
e caminhando em
direção ao píer que
quebra o mar, de um
ponto onde avistávamos
o paredão de montanhas
e árvores erguendo-se
atrás da cidade,
me contava sempre
a mesma história — do
dia do meu nascimento.

Nessa época, meu avô
tinha um caminhão,
e transportava bananas
de Santos para São
Paulo. Subia pela estrada
Anchieta, cheia de curvas
e serração, conhecia
cada aresta de onde do
alto se via o mangue e
o oceano, e foi numa delas
que ele parou, suando
e preparado para tudo.

Minha família morava
na baixada… e minha
mãe, segura com seu
primo médico da capital,
decidira subir a serra para
o parto. Numa manhã
quente e abafada de terçafeira, começou a sentir
alguma coisa revirando e
postou-se no caminhão
para a estrada, meu avô
ia calmo pois sabia tudo
do caminho, ás do
volante e das bananas
verdes, pressentiu
o momento limite e
virou numa estreita
estradinha de terra.

Não havia tempo que os
quilômetros corressem,
era já... Mãe sangrava
e rugia, nuvens se
avolumavam, meio-dia.

Com algumas folhas
forraram o chão meio
asfalto, meio terra, meio
lodo. As pernas abertas
esticadas tocando as
plantas da mata atlântica,
alguns insetos e fuligem,
meu pai com os olhos
parados, o verde do
silêncio, um cipó me
puxando pela cabeça.
Assim foi a primeira luz
embaçada que enxerguei,
em meio ao cheiro
do leite, da seiva, da
vegetação e da garoa.
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