
Flores

 La Rioja na primavera é como no verão, igual no outono, mas no inverno 
alguma coisa diferente quando se começa porque em junho se festeja San Nicolás, 
se enfeita com flores de papel a Catedral, e passam em procissão coroados o santo 
e a Virgem, e talvez por isso, porque são dias de novena, parece que não é tão seca, 
que o vento de terra afrouxará; prognostica-se que este sim será um ano fresco, que 
não virão chuvas ou que será o pior dos últimos cem anos e normalmente acontece 
isso, é o mais quente e sufocante que cada um lembra e todos dizem “como mudou 
o clima”, “antes era mais fresco”, “já não se pode viver” , “agora com os diques é 
pior’.
 Isso é quase tudo que sei dessa terra e de sua cidade, a de “Todos los Santos 
de la Nueva Rioja”, ao pé das Serras de Velazco, da que minha mãe contou muito 
pouco, talvez porque, para ela e para meu pai, falar do passado era coisa de gente 
fraca.  Em suas palavras, “falar de si mesmo é decaimento dos que não têm caráter 
nem tem força de vontade, queixosos, que erram por falta de humildade”, assim 
dizia às vezes minha mãe, Amalia del Valle Consolación Riera Benítez, como era 
seu nome completo de batismo, possivelmente parafraseando suas professoras ou 
as freiras, que, por a educarem, fizeram-na mais rebelde, ou os “antigos”, como ela 
chamava seu avós.
 Chego na rodoviária e desço do ônibus que segue à Cuyo.  Descendo em 
uma cidade áspera, de casas baixas, ordenadas e que, se não fosse pelas escassas 
construções coloniais que se intercalam, pareceria fundada neste século.  Aqui tudo 
é: pequeno, os jardins, as pessoas, as calçadas, e eu vou ficando cada vez menor e 
ando por becos onde parece que não há ninguém, mas é o entardecer e vejo através 
das janelas televisores ligados, crianças que brincam nos pátios, professoras de 
regresso com seu avental branco.
 Procuro a Rua Asunción e pergunto pela família Riera a um velho que estava 
sentado contra a parede de uma casa em uma cadeira de palhinha trançada, e me 
disse:  “É na outra quadra, veja, na esquina você vai ver uma porta grande, aí onde 
a rua começa a ser de terra”.  Ele me tinha respondido com uma toada que 
reconheço, uma espécie de cadência, de canto tão doce como o que nos fazia ninar 
minha mãe.  Só ela é que falava assim na nossa casa e sempre nos rimos disso.
 Chego à porta de duas folhas que está entreaberta e é antiga, tudo nessa casa 
é centenário e dentro dela se vê um pátio interno com um jacarandá no meio e 
vasos vermelhos com samambaias, begônias, gerânios e outras flores que não 
conheço, e uma gaiola com canários e cardeais atrás da grade que separa o saguão 
da entrada.  Vejo o umbral e leio, em um gastado latão, em branco e preto, 
“Abençôo este lar”, entre os abertos braços de um Jesus, o Bom Pastor, e fico 
olhando; vejo que tem gente nas casas da frente e nas dos vizinhos, que eu não 



tinha visto, mas que eles, sim, estão me observando, velhos e velhas, quietos, 
controlando para não perderem nada.
 Então noto que há dois olhos que também estão me espiando de dentro da 
casa, com óculos de aro preto muito grossos e, atrás dos óculos, um rosto pequeno.  
Desaparece.  Continuo olhando a faixada da casa e vejo a argola da porta; é de 
ferro, uma delicada mão de dama com anel.  Fico na dúvida de golpear com ela e 
vejo que a fechadura da porta é enorme; penso que as chaves serão como de 
museu, que por essa fechadura pode passar tudo, até uma história de amor.
 Nesse momento aparece a senhora dos óculos que antes tinha estado me 
observando de dentro da casa; é tão pequena e gorda que parece uma rãzinha 
erguida nas duas patinhas e os bracinhos aos lados são parênteses sobre este corpo 
que se bamboleia, porque a natureza o quis fazer circular, porque as pernas também 
são parênteses pelo que se divisa La Rioja, a casa, e o pátio com samambaias nos 
vasos vermelhos.
 Ela fica quieta no umbral, e eu, estou parada à frente da porta da sua casa; 
não sei que idade tenho, nem onde havia chegado, nem quem sou, porque quisera 
ser outra e estar em outra parte, e a olho desde cima porque ela me alcança um 
pouco mais do umbigo e me examina com curiosidade.
 Eu desvio o olhar ao breve jardim que há em frente da casa, para que ela me 
inspecione tranquila e vejo, à minha esquerda, uma planta de copo de leite florida.  
Muitos copos de leite brancos, úmidos, frescos, enaltecidos no meio do deserto, 
triunfantes sobre uma terra pelada sobre a que gerações tem varrido e esborrifado 
com água ao entardecer, pelo vento de pó que começa em março e não termina 
mais.
 Vejo os copos de leite e sinto a água que lhes cai da torneira que goteja; 
penso que nunca tinha gostado dessas flores porque são de coroa de morto, como 
os cravos, e ademais porque em Tucumán não há copos de leite, e, se há, minha 
mãe também não gosta deles, porque os últimos que vimos foi no velório do meu 
pai e então ficaram flores tristes.  Mas agora os vejo formosos, tão brancos, com 
folhas que são como cachos de água que quero ter na minha boca; sinto sede. 
 Sede; é a primeira vez que sinto alguma coisa desde três dias atrás; reparo 
que não tinha tomado água nesses dias, que não tinha sentido calor, nem frio, nem 
o vento, nem o torpor das sestas, nem a dor, nem o medo, nem a angústia, que não 
tinha sentido fome de nada, nem sequer de justiça, nem de amor, nem de flores, 
nem de abraços.  Agora eu vejo e sinto a água e sinto, quero-a para viver e tenho 
inveja desses copos de leite.
 A senhora me disse:
 ––Você tem que ser a filha da minha irmã Amalia.


