
Uma aprendizagem, ou o livro dos prazeres1 
(Trecho) 

 

E Lóri continuou na sua busca do mundo. 

Foi à feira de frutas e legumes e peixes e flores: havia de tudo naquele amontoado de barracas, 

cheias de gritos, de pessoas se empurrando, apalpando o material a comprar para ver se estava bom – Lóri foi 

ver a abundância da terra que era semanalmente trazida numa rua perto de sua casa em oferenda ao Deus e 

aos homens. Sua pesquisa do mundo não humano, para entrar em contato com o neutro vivo das coisas que, 

estas não pensando, eram no entanto vivas ela passeava por entre as barracas e era difícil aproximar de 

alguma, tantas mulheres trafegavam com sacos e carrinhos. 

Afinal viu: sangue puro e roxo escorria de uma beterraba esmagada no chão. Mas seu olhar se 

fixou na cesta de batatas. Tinham formas diversas e cores nuancizadas. Pegou uma com as duas mãos, e a 

pele redonda era lisa.  A pele da batata era parda, e fina como a de uma criança recém-nascida. Se bem que, 

ao manuseá-la, sentisse nos dedos a quase insensível existência interior de pequenos brotos, invisíveis a olho 

nu. Aquela batata era muito bonita. Não quis comprá-la porque não queria vê-la emurchecer em casa e muito 

menos cozinhá-la. 

Batata nasce dentro da terra. 

E isso era uma alegria que ela aprendeu na hora: a batata nasce dentro da terra. E dentro da 

batata, se a pele é retirada, ela é mais branca do que uma maçã descascada. 

A batata era a comida por excelência. Isso ela ficou sabendo, e era de uma leve aleluia. 

Esgueirou-se entre as centenas de pessoas na feira e isso era um crescimento dentro dela. Parou 

um instante junto da barraca dos ovos. 

Eram brancos. 

Na barraca dos peixes entrefechou os olhos aspirando de novo o cheiro de maresia dos peixes, e 

o cheiro era a alma deles depois de mortos. 

As pêras estavam tão repletas delas mesmas que, nessa maturidade elas quase estavam em seu 

sumo. Lóri comprou uma e ali mesmo na feira deu a primeira dentada na carne da pêra que cedeu totalmente. 

Lóri sabia que só quem tinha comido uma pêra suculenta a entenderia. E comprou um quilo. Não era talvez 

para comer em casa, era para enfeitar, e para olha-las mais alguns dias. 

Como se ela fosse um pintor que acabasse de ter saído de uma fase abstracionista, agora, sem 

ser figurativista, entrara num realismo novo. Nesse realismo cada coisa da feira tinha uma importância em si 

mesma, interligada a um conjunto – mas qual era o conjunto? Enquanto não sabia, passou a se interessar por 

objetos e formas, como se o que existisse fizesse parte de uma exposição de pintura e escultura. O objeto 

então que fosse de bronze – na barraca de bugigangas para presentes, viu a pequena estátua mal feita de 

bronze – o objeto que fosse de bronze, ele quase lhe ardia nas mãos de tanto gosto que lhe dava lidar com 

ele. Comprou um cinzeiro de bronze, porque a estatueta era feia demais. 

E de repente viu os nabos. Via os nabos. Via tudo até encher-se de plenitude e de visão e do 

manuseio das frutas da terra. Cada fruta era insólita, apesar de familiar e sua. A maioria tinha um exterior que 

era para ser visto e reconhecido. O que encantava Lóri. Às vezes comparava-se às frutas, e desprezando sua 

aparência externa, ela se comia internamente, cheia de sumo vivo que era. Ela estava procurando sair da dor, 

como se procurasse sair de uma realidade outra que durara sua vida até então. 
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