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O parque das irmãs magníficas (miolo).indd   3O parque das irmãs magníficas (miolo).indd   3 25/05/21   17:0125/05/21   17:01

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



Copyright © Camila Sosa Villada, 2019
Copyright © Tusquets Editores, S.A., 2019
Copyright © Editora Planeta do Brasil, 2021
Copyright © Joca Reiners Terron
Todos os direitos reservados.
Título original: Las Malas

Preparação: Maitê Zickhur
Revisão: Vic Vieira e Thais Rimkus
Projeto gráfico: Jussara Fino
Diagramação: Abreu’s System
Capa: Adaptada do projeto gráfico original de Compañía
Imagem de capa: Paula Cruz

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Sosa, Camila Villada
O parque das irmãs magníficas / Camila Sosa Villada; tradu-

ção de Joca Reiners Terron – São Paulo: Planeta, 2021.
208 p.

ISBN: 978-65-5535-402-7 
Título original: Las Malas

1. Ficção argentina I. Título II. Terron, Joca Reiners

21-1906 CDD Ar863

2021
Todos os direitos desta edição reservados à
EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA.
Rua Bela Cintra, 986 – 4o andar
Consolação – 01415-002 – São Paulo-SP
www.planetadelivros.com.br
faleconosco@editoraplaneta.com.br

Índices para catálogo sistemático:

1. Ficção argentina
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A noite é profunda: gela sobre o Parque. Árvores muito anti-

gas, que acabam de perder suas folhas, parecem suplicar ao 

céu algo indecifrável, mas vital para a vegetação. Um grupo de 

travestis faz sua ronda. Seguem amparadas pelo arvoredo. Pa-

recem parte de um mesmo organismo, células de um mesmo 

animal. Movimentam-se assim, como se fossem manada. Os 

clientes passam em seus automóveis, diminuem a velocidade 

ao ver o grupo e, de todas as travestis, escolhem uma a quem 

chamam com um gesto. A escolhida acode ao convite. Assim 

acontece noite após noite.

O Parque Sarmiento se encontra no coração da cidade. 

Um grande pulmão verde, com um zoológico e um parque 

de diversões. À noite, torna-se selvagem. As travestis esperam 

sob os ramos ou em frente aos automóveis, passeiam seu fei-

tiço pela boca do lobo, diante da estátua de Dante, a histórica 

estátua que dá nome à avenida. Todas as noites, as travestis 

sobem desse inferno sobre o qual ninguém escreve para de-

volver a primavera ao mundo.

Com esse grupo de travestis também está uma grávida, 

a única nascida mulher entre todas. As demais, as travestis, 

transformaram-se para serem mulheres. Na comarca de tra-
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vestis do Parque, ela é a diferente, a mulher grávida que re-

pete desde sempre a mesma brincadeira: tocar de surpresa a 

virilha das travestis. Agora mesmo ela faz isso, e todas soltam 

gargalhadas.

O frio não detém a caravana de travestis. Uma garrafa de 

uísque segue de mão em mão, tecos de cocaína visitam um 

a um todos os narizes, alguns enormes e naturais, outros pe-

quenos e operados. O que a natureza não dá, o inferno em-

presta. Ali, naquele Parque próximo ao centro da cidade, o 

corpo das travestis toma emprestada do inferno a substância 

do seu feitiço.

Tia Encarna participa da congregação com entusiasmo 

feroz. Está exultante depois de uns tecos. Sente que é eterna, 

sente-se invulnerável como um antigo ídolo de pedra. Contu-

do, algo que vem da noite e do frio chama sua atenção, a se-

para de suas amigas. Do fundo do breu, algo a convoca. Entre 

risadas e o uísque que vai e vem de uma boca pintada a outra, 

entre as buzinadas dos que passam procurando uma sessão 

de felicidade com as travestis, Tia Encarna distingue um som 

de outra procedência, emitido por algo ou alguém que não é 

como o resto das pessoas que vemos aqui.

As outras travestis seguem a ronda sem prestar atenção 

aos movimentos de Encarna. Anda desmemoriada, a Tia, re-

petindo as mesmas velhas piadas. As coisas mais recentes e 

próximas não têm lugar em sua memória. Chega um momen-

to da vida em que nenhuma recordação está a salvo. Desde 

então, anota tudo em caderninhos, gruda anotações na porta 

da geladeira, uma maneira de vencer o esquecimento. Algu-

mas pensam que deve estar ficando louca, outras acreditam 

que deixou de lembrar por cansaço. Tia Encarna levou mui-

ta porrada; botinas de policiais e de clientes jogaram futebol 

O parque das irmãs magníficas (miolo).indd   18O parque das irmãs magníficas (miolo).indd   18 25/05/21   17:0125/05/21   17:01

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



19

com sua cabeça e também com seus rins. As porradas nos rins 

a fazem urinar sangue. De modo que ninguém se preocupa 

quando vai embora, quando as deixa, quando responde à si-

rene do seu destino.

Afasta-se meio desorientada, fustigada pelos sapatos de 

acrílico que nos seus cento e setenta e oito anos ela sente como 

uma cama de pregos. Caminha com dificuldade pela terra seca 

e pelas ervas daninhas que crescem descuidadamente, cruza a 

avenida do Dante como um silvo em direção à área do Parque 

onde há espinhos e barrancos e uma caverna na qual as bichas 

vão trocar amassos e consolo e que apelidaram de A Caverna 

do Urso. O hospital Rawson fica a alguns metros – e é o hospital 

que se encarrega das infecções: nosso segundo lar.

Valas, abismos, arbustos que machucam, bêbados se mas-

turbando. Enquanto Tia Encarna se perde entre os matagais, a 

magia começa a operar. As putas, os casais com tesão, os alvo-

roços fortuitos, aqueles que conseguem se encontrar naquele 

bosque improvisado, todos dão e recebem prazer dentro dos 

carros estacionados à revelia, ou jogados entre os carrapichos, 

ou de pé contra as árvores. Nessa hora, o Parque é como um 

ventre de gozo, um recipiente de sexo sem vergonha. Não dá 

para distinguir de onde vêm as carícias nem as chupadas. 

Nessa hora, naquele lugar, os casais estão trepando.

Contudo, Tia Encarna persegue algo assim como um ruído 

ou um perfume. Nunca é possível saber quando ela vai atrás 

de algo. Paulatinamente, aquilo que a convocou se revela: é 

o pranto de um bebê. Tia Encarna tateia o ar com os sapatos 

nas mãos, enterrando-se na inclemência do terreno para vê-lo 

com os próprios olhos.

Muita fome e muita sede. Isso se sente no clamor do bebê 

e é a causa da atribulação da Tia Encarna, que entra no bos-

O parque das irmãs magníficas (miolo).indd   19O parque das irmãs magníficas (miolo).indd   19 25/05/21   17:0125/05/21   17:01

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



20

que com desespero porque sabe que em algum lugar há uma 

criança que sofre. É inverno no Parque, e a friaca é tão forte 

que congela as lágrimas.

Encarna se aproxima das canaletas onde as putas se es-

condem quando as luzes da polícia se aproximam e, por fim, 

o encontra. Alguns galhos espinhosos cobrem a criança, que 

chora desesperada, o Parque parece chorar com ela. Tia En-

carna fica muito nervosa, todo o terror do mundo embarga 

sua garganta nesse momento.

O menino está envolvido por uma jaqueta de adulto, uma 

peça acolchoada e verde. Parece um papagaio com a cabeça 

calva. Quando tenta tirá-lo de sua tumba de ramos, espinhos 

cravam em suas mãos, que começam a sangrar, tingindo as 

mangas de sua blusa. Parece uma parteira enfiando as mãos 

dentro da égua para extrair o potrinho. Não sente dor, não 

repara nos cortes que os espinhos lhe fazem. Continua afas-

tando os ramos e finalmente resgata o menino, que uiva na 

noite. Está todo cagado, o fedor é insuportável.

Entre as golfadas e o sangue, Tia Encarna o aperta contra o 

peito e começa, aos gritos, a chamar as amigas. Seus gritos de-

vem viajar até o outro lado da avenida. É difícil que a escutem.

Mas as travestis cachorronas do Parque Sarmiento da ci-

dade de Córdoba escutam muito além de qualquer humano 

comum. Escutam o chamado da Tia Encarna porque farejam 

o medo no ar. E ficam alertas, a pele arrepiada, os pelos eri-

çados, as brânquias abertas, os rostos tensos.

— Travestis do Parque! Venham! Venham que encontrei 

algo! — grita.

Um menino de cerca de três meses abandonado no Par-

que. Coberto com os galhos, deixado assim para que a morte 

fizesse com ele o que bem entendesse. Incluindo cães e gatos 
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selvagens que vivem por ali: as crianças são um banquete em 

todos os lugares do mundo.

As travestis se aproximam com curiosidade. Parecem uma 

invasão de zumbis famintas aproximando-se da mulher com 

o bebê nos braços. Uma leva as mãos à boca, mãos tão gran-

des que poderiam cobrir o Sol inteiro. Outra exclama que o 

menino é precioso, uma joia. Outra dá meia-volta sobre seus 

passos imediatamente e diz:

— Não tenho nada a ver com isso, não vi nada.

— Como vocês são — responde outra, querendo dizer “es-

ses putos bigodudos são bem assim quando o sapato aperta”.

— Temos que chamar a polícia — uma disse.

— Não! — grita Tia Encarna. — A polícia, não! Não dá pra 

entregar uma criança à polícia. Não existe castigo pior!

— Mas não podemos ficar com ela — argumenta uma voz, 

apelando à razão.

— O menino fica comigo. Vai pra casa com a gente.

— Mas vai levar como se está todo cagado e coberto de 

sangue?

— Dentro da bolsa. Cabe inteirinho nela.

As travestis caminham do Parque à vizinhança do termi-

nal rodoviário a uma velocidade surpreendente. É uma cara-

vana de gatas, apressadas pelas circunstâncias, com a cabeça 

baixa, esse gesto que as torna invisíveis. Vão para a casa da 

Tia Encarna, a pensão mais marica do mundo, que acolheu 

tantas travestis, escondeu, protegeu, asilou em momentos de 

desespero. Vão para lá porque sabem que não poderiam estar 

mais a salvo em nenhum outro lugar. Levam o menino numa 

bolsa.

Uma delas, a mais jovem, anima-se a dizer em voz alta o 

que todas já disseram umas às outras em pensamento.

O parque das irmãs magníficas (miolo).indd   21O parque das irmãs magníficas (miolo).indd   21 25/05/21   17:0125/05/21   17:01

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



22

— Está frio demais pra dormir no xilindró.

— O quê? — pergunta Tia Encarna.

— Nada, só isso: que está frio pra dormir no xilindró. Ain-

da mais por sequestrar um bebê.

Eu vou morta de medo. Caminho atrás delas quase corren-

do. A visão do menino me esvaziou por dentro. É como se de 

repente não tivesse órgãos, nem sangue, nem ossos, nem mús-

culos. Em parte é o pânico e em parte é a determinação, dois 

assuntos que nem sempre seguem de mãos dadas. As garotas 

estão nervosas, de suas bocas saem vapor e suspiros de medo.

Rogam a todos os santos que o menino não desperte, que 

não chore, que não grite como gritava alguns instantes antes 

no Parque, como um leitão no matadouro. Cruzam o caminho 

de carros conduzidos por bêbados que gritam barbaridades, 

viaturas da polícia que diminuem a velocidade ao vê-las, es-

tudantes tresnoitados que saem para comprar cigarros.

Apenas baixando a cabeça, as travestis obtêm o dom da 

transparência que lhes foi dado no momento do seu batis-

mo. Seguem como se meditassem e reprimissem o medo de 

serem descobertas. Porque, ah!, é preciso ser travesti e levar 

um recém-nascido ensanguentado dentro de uma bolsa para 

saber o que é o medo.

Chegam à casa da Tia Encarna. Um casarão de dois an-

dares pintado de rosa, que parece abandonado e as recebe 

de braços abertos. Entram por um corredor sem decoração 

e vão direto para o quintal rodeado de portas de vidro, por 

trás das quais assomam rostos de travestis com muitíssima 

curiosidade no olhar. Dos quartos de cima chega uma voz em 

falsete que entoa uma triste canção, que se extingue com o 

alvoroço. Uma das meninas prepara uma bacia, outra corre 

para a farmácia de plantão atrás de fraldas e leite em pó para 
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recém-nascidos, outra procura lençóis e toalhas limpas, ou-

tra acende um baseado. Tia Encarna fala ao menino com voz 

muito baixa, inicia a litania, canta baixinho para ele, embru-

lha-o para que deixe de chorar. Tira a roupa do menino, ela 

também despe o vestido cagado e, assim, meio desnuda junto 

de suas amigas, dão banho nele em cima da mesa da cozinha.

Algumas se atrevem a zombar, por mero cu-doce, como se 

diz, daquele delírio de levarem o menino com elas. De resga-

tá-lo e o adotarem feito um mascote. Começam a se pergun-

tar como vai se chamar, de onde terá saído, quem terá sido a 

péssima mãe que o abandonou no Parque. Uma se atreve a 

dizer que, se a mãe teve a coragem de jogá-lo daquela ma-

neira numa vala, certamente não tinha lhe dado um nome. 

Outra diz que bem tem a carinha de se chamar O Brilho dos 

Olhos. Outra a manda se calar por ser tão poética e lembra 

que correm perigo.

A polícia vai rugir suas sirenes, vai usar suas armas contra 

as travestis; os noticiários vão gritar, as redações vão pegar 

fogo, a sociedade vai protestar, sempre disposta ao lincha-

mento. A infância e as travestis são incompatíveis. A imagem 

de uma travesti com um menino nos braços é um pecado 

para a gentalha. Os idiotas dirão que é melhor escondê-las de 

seus filhos, para que não vejam até que ponto um ser humano 

pode se degenerar. Apesar de saberem tudo isso, as travestis 

continuam ali, acompanhando o delírio da Tia Encarna.

Isso que acontece nessa casa é cumplicidade de órfãs.

Uma vez o menino limpo e enrolado num lençol como um 

canelone, Tia Encarna suspira e descansa em seu quarto, 

adornado como os aposentos de um sultão. Ali tudo é verde, 
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a esperança está no ar, na luz. Aquele quarto é o lugar onde a 

boa-fé nunca se perde.

Pouco a pouco, a casa vai ficando em silêncio. As travestis 

se retiraram, algumas foram dormir, outras voltaram para a 

rua. Eu me jogo para dormir numa poltrona na sala de jantar. 

Deram uma mamadeira para o menino morto de fome e se 

cansaram de olhá-lo, de ensaiar nomes, de reivindicar paren-

tescos. Quando se cansou de chorar, o menino se dedicou a 

olhar para elas, com uma curiosidade inteligente, diretamente 

nos olhos de cada uma. Isso as impressionou, pois nunca ha-

viam se sentido olhadas daquela forma.

O casarão rosado, do rosa mais travesti do mundo (há 

plantas em cada janela que se enredam noutras plantas, plan-

tas férteis que dão flores como frutos, nas quais abelhas dan-

çam), de repente ficou silencioso, para não assustar o menino. 

Tia Encarna desnuda seu peito siliconado e aproxima o bebê 

dele. O menino fareja a teta dura e gigante e a abocanha com 

tranquilidade. Não poderá extrair daquele bico nem uma só 

gota de leite, mas a mulher travesti que o acalenta nos bra-

ços finge amamentá-lo e canta para ele uma canção de ninar. 

Neste mundo, ninguém jamais adormeceu de verdade se uma 

travesti não lhe cantou uma canção de ninar.

María, uma surda-muda muito jovem e meio adoentada, 

passa ao meu lado como um súcubo e abre a porta de Encarna 

sem perguntar, mas com muitíssima delicadeza, e depara-se 

com aquele quadro. Tia Encarna amamentando, com seu peito 

recheado de óleo de avião,1 um recém-nascido. Tia Encarna está 

a cerca de dez centímetros do chão de tanta paz que sente em 

1. Silicone industrial, também chamado de “óleo de avião” por se tratar de um 
silicone líquido oleoso utilizado, entre outras funções, na limpeza de peças 
aeronáuticas. (N.E.)
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todo o corpo naquele momento, com aquele menino drenando 

a dor histórica que a habita. O segredo mais bem guardado das 

amas de leite, o prazer e a dor de ser drenada por uma criança. 

Uma dolorosa injeção de paz. Tia Encarna tem os olhos virados 

para trás, um êxtase absoluto. Sussurra, banhada em lágrimas 

que resvalam por suas tetas e caem sobre a roupa do menino.

Com os dedos unidos na pontinha, María pergunta o que 

ela está fazendo. Encarna responde que não sabe o que está 

fazendo, que o menino agarrou sua teta e ela não teve cora-

gem de tirá-la da boca dele. María, a Muda, cruza os dedos 

sobre o peito, dando a entender que não pode amamentar, 

que não tem leite.

— Não importa — responde Tia Encarna. — É só um gesto, 

nada mais.

María nega com a cabeça, reprovando-a, e, com a mesma 

delicadeza, fecha a porta do quarto. No escuro, bate os dedos 

do pé na quina de uma mesa e tapa a boca para não gritar. Os 

olhos se enchem de lágrimas. Ao me ver na poltrona, aponta 

para o quarto da Tia e, com o mesmo dedo, desenha círculos 

na têmpora, para me dizer que Encarna ficou louca.

Só um gesto, nada mais. O gesto de uma fêmea que obede-

ce ao seu corpo, e assim o menino fica unido àquela mulher, 

como Rômulo e Remo à Luperca, a loba.

Da poltrona que me deram para dormir nesta noite, lembro-

-me do que sempre foi dito em minha casa sobre o meu nas-

cimento. Minha mãe ficou dois dias em trabalho de parto, sem 

dilatação suficiente e sem suportar as dores. Os médicos se 

negavam a fazer cesárea, até que meu pai ameaçou de morte 

o médico encarregado do assunto. Encostou-lhe uma pistola 
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na têmpora e falou que, se não operasse sua mulher para o 

menino nascer, estaria morto antes de a noite terminar.

Isso foi o que falaram de mim depois: que eu tinha nascido 

sob ameaça. Meu pai repetiria comigo a mesma atitude, uma 

e outra vez, a partir de então. Tudo aquilo que me desse vida, 

cada desejo, cada amor, cada decisão tomada, ele amea çaria 

de morte. Minha mãe, por sua vez, dizia que desde o meu 

nascimento precisava tomar Lexotan para dormir. Essa teria 

sido a razão de sua relutância, de sua passividade diante da 

vida do seu filho. Exatamente o oposto do que acontece agora 

detrás dessa porta, no quarto cuja luz continua acesa. Um res-

plendor verde cega a morte e a ameaça com vida. Adverte-a 

que retroceda, que esqueça o menino encontrado no Parque, 

adverte que já não tem jurisprudência nessa casa.

De minha poltrona, coberta com as mantas das outras 

travestis da casa, adormeço com a canção de ninar que En-

carna entoa para o menino. O relato mil vezes escutado de 

meu doloroso nascimento se dilui como açúcar no chá. Nes-

sa casa travesti, a doçura ainda pode assustar a morte. Nessa 

casa, até a morte pode ser bela.

Se alguém quisesse fazer uma leitura de nossa pátria, dessa 

pátria pela qual juramos morrer em cada hino cantado nos 

pátios da escola, essa pátria que levou vidas de jovens em suas 

guerras, essa pátria que enterrou gente em campos de con-

centração, se alguém quisesse fazer um registro exato dessa 

merda, deveria, então, ver o corpo da Tia Encarna. Somos isso 

como país também, o dano sem trégua contra o corpo das tra-

vestis. A marca deixada em determinados corpos, de maneira 

injusta, casual e evitável, essa marca de ódio.
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Tia Encarna tinha cento e setenta e oito anos. Tia Encarna 

tinha cicatrizes de todo tipo, feitas por ela mesma na cadeia 

(porque é sempre melhor estar na enfermaria que no coração 

da violência) e também fruto de brigas de rua, clientes miserá-

veis e ataques de surpresa. Tinha até uma cicatriz na bochecha 

esquerda que lhe dava um ar malévolo e misterioso. Suas te-

tas e suas ancas estavam eternamente contundidas, por causa 

das surras levadas quando esteve presa, inclusive nos tempos 

dos milicos (ela jurava que na ditadura conhecera cara a cara 

a maldade do homem). Não, corrijo-me: aqueles hematomas 

eram por causa do óleo de avião com o qual moldara seu cor-

po, aquele corpo de mamma italiana que lhe dava de comer, 

pagava a luz, o gás, a água para regar aquele quintal lindamente 

tomado pela vegetação, aquele quintal que era a continuação 

do Parque, tal como o corpo dela era a continuação da guerra.

Tia Encarna chegara a Córdoba muito jovem, quando ain-

da se podia navegar de barco pelo rio Suquía sem se soterrar 

no lixo. Vivera rodeada de travestis sua vida inteira. Defendia-

-nos da polícia, dava-nos conselhos quando nos partiam o co-

ração, queria nos emancipar do cafetão, queria que fôssemos 

livres. Que não engolíssemos o conto do amor romântico. Que 

nos ocupássemos de outros business, nós, as emancipadas do 

capitalismo, da família e da previdência social.

O instinto materno dela era teatral, porém dominava seu 

caráter como se fosse autêntico. Exagerava como uma mãe, 

controlava como uma mãe, era cruel como uma mãe. Tinha 

o limite da ofensa muito baixo e se ressentia com facilidade.

Em Formosa, havia se enrabichado por um caminhoneiro 

chaquenho de modo que começaram bem a história. Ela era 

jovem, recitava de cor poemas de Gabriela Mistral e jurava 

que seu sonho era ser professora rural, mas os caminhões 
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eram sua vida. “Ser puta de beira de estrada é outra história, 

a paisagem é diferente. Os caminhoneiros são sujeitos impor-

tantes na estrada, são coisa séria”, dizia. Mesmo em Córdoba, 

já tranquila, instalada no Parque, afastada voluntariamente e 

para sempre do passado, muitas vezes retornava aos povoa-

dos da rota onde os caminhoneiros faziam suas paradas.

Tinha injetado óleo de avião nas tetas, nas nádegas, nas 

ancas e nas maçãs do rosto. Dizia que, além de ser econômico, 

resistia melhor às porradas. Contudo, as áreas injetadas se en-

cheram de hematomas desagradáveis, e o líquido se deslocou 

para outras direções, deixando-a cheia de caroços e buracos, 

como a superfície lunar. Por isso se obrigava a trabalhar sem-

pre com a luz muito baixa.

No joelho esquerdo tinha duas cicatrizes bem feias de bala-

ços, que, assim como entraram, saíram, e nos dias de chuva era 

frequente vê-la mancar até a cozinha atrás de um copo d’água 

para tomar analgésico, porque a dor lhe dava tremedeiras.

Os dias de chuva eram uma festa: ninguém saía para tra-

balhar. Ou, se já tínhamos saído e daí caía o toró, pegávamos 

todas um táxi até a pensão dela. No caminho, os taxistas se 

acabavam de rir conosco; era preciso ouvi-los dar risada para 

perceber que éramos realmente divertidas, valiosas, que tam-

bém fazíamos coisas boas.

Jogávamos cartas, víamos filmes pornô ou alguma nove-

la na televisão, aconselhávamos as novatas. Depois da che-

gada do bebê, também nos especializamos em crianças. No 

entanto, guardávamos segredo. María, a surda-muda, se en-

carregava de cuidar dele quando a mãe adotiva tinha algu-

ma obrigação. Ninguém devia saber que havia um menino 

na casa. Esse era nosso nível de inconsciência. Mas também 

de responsabilidade. Sabíamos que, em qualquer outro lugar, 
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aquele menino simplesmente não receberia afeto, enquanto 

na casa da Tia Encarna ele era amado.

Por fim, nós o batizamos, após uma votação democráti-

ca. Por maioria, escolhemos chamá-lo O Brilho dos Olhos. E 

convinha muito bem chamá-lo assim, porque Tia Encarna e 

todas nós, na verdade, recuperávamos o brilho no olhar quan-

do estávamos com ele.

De maneira que, mal entrávamos naquele casarão rosa-

do, perguntávamos: “Onde está O Brilho dos Olhos?”. E logo 

íamos pegá-lo e dizíamos: “Que bonito está O Brilho dos 

Olhos”. Ou, falando entre nós, dizíamos: “Quando O Brilho 

dos Olhos for grande”... E era uma linguagem muito nossa. 

Às vezes, simplesmente perguntávamos onde María estava e 

alguém  respondia: “Tá lá, falando com O Brilho dos Olhos”, 

e surgíamos e parecia assombrosa para nós a velocidade das 

mãos de María para falar com o menino, que a olhava aboba-

do, devolvendo o brilho ao olhar dela.

O Brilho dos Olhos era moreno, maciço, com os olhinhos 

rasgados feito um chinês triste. À medida que passavam os 

dias, ia ficando forte, chorava menos, atrevia-se a sorrir para 

nós. Eu colaborava com canções, ninava-o em meus braços. 

“Vá com a tia Camila”, dizia Tia Encarna quando se cansava 

de tê-lo nos braços e o entregava para mim, que o levava para 

passear pela casa. Às vezes, eu me sentava na varanda: um 

menino, um marido, uma casa, um quintal, flores nos vasos, 

uma biblioteca, receber amigos aos fins de semana, deixar a 

prostituição, reconciliar-me com meus pais.

Os dias de chuva também eram uma festa em minha infância, 

em Mina Clavero, povoado que testemunhou como comecei 
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a converter o corpo do filho de um casal de biscateiros numa 

travesti.

Quando chovia no verão, eu podia permanecer em casa 

e não ir trabalhar. Por ter nascido na pobreza, estava desti-

nada a trabalhar. “Tem de aprender a ganhar a vida desde 

pequeno”, dizia meu pai. E pendurava no meu ombro uma 

caixa de isopor cheia de picolés e me mandava vendê-los 

na beira do rio. A palavra era vergonha. Não podia sentir 

vergonha maior que esta: a constatação da pobreza. Mendi-

gar para as pessoas que comprassem picolés, aprendendo, 

desde então, as astúcias do comércio que depois colocaria 

em prática para vender meu corpo: dizer o que os clientes 

querem ouvir. Naquele maldito povoado com aquele mal-

dito rio.

Por isso a chuva sempre será uma bênção. Porque, quando 

chovia, não tinha de ir para a beira do rio vender picolés aos 

turistas, que eram e são o pior de tudo o que já existiu. Como 

em casa éramos pobres, o trabalho infantil era uma coisa mui-

to digna, e eu trabalhava para pagar o uniforme do colégio, o 

material escolar, enquanto meus colegas da escola estavam 

de férias. Aos nove anos, suportava a pena com que os turis-

tas olhavam o pobre garoto mariquinha que vendia picolés, 

os progressistas que pensavam que estava sendo explorado, 

como aquele rapazote que um dia me convidou pra entrar 

na sua barraca e mostrou seu pau enorme, duro, perfeito, e 

perguntou se eu gostava, e eu lhe disse que sim, e ele me con-

vidou a acariciá-lo, mas com cuidado porque mordia, e deixei 

de lado a caixa de isopor cheia de picolés e ele me disse que 

pegasse um e besuntasse seu pau, e minha boca congelou e 

fiquei com medo e não gostei do sabor e tudo acabou des-

cambando em desastre, pois o picolé tinha derretido sobre 
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o púbis dele e o deixado pegajoso, daí ele me disse que eu 

não servia para nada, algo que eu escutava com frequência da 

boca do meu pai, e me expulsou da barraca dizendo que eu 

nem pensasse em abrir o bico, e me afastei do rio contando os 

poucos caraminguás que tinha conseguido com os picolés e 

voltei para casa fingindo que estava doente. E, efetivamente, 

só de dizer essas palavras, a febre aumentou e pude ficar três 

dias na cama recordando o cheiro de umidade de dentro da 

barraca, o perfume do bofe, sua linda benga e o sabor horrível 

que ainda não sei explicar por que é que a gente gosta tanto, 

se tem um gosto tão sem graça.

“Pica não tem gosto de nada”, dizia Tia Encarna. Ela te acari-

ciava e te dizia: “Abaixe a cabeça quando quiser desaparecer, 

mas fique de cabeça erguida o resto do ano, criança”. E era 

como uma mãe, como uma tia, e nós todas ficávamos ali em 

pé, na casa dela, olhando o menino roubado do Parque, em 

parte porque ela tinha nos ensinado a resistir, a nos defender, 

a fingir que éramos pessoas amorosas castigadas pelo siste-

ma, a sorrir na fila do supermercado, a dizer sempre obrigada 

e por favor, o tempo todo. E desculpe também, muitas descul-

pas, que é o que as pessoas gostam de escutar de putas como 

a gente.

Por isso, desde que conheci Tia Encarna, adquiri o cos-

tume de mentir bastante à ralé e lhes digo por favor e muito 

obrigado a torto e a direito, e desculpe também, em todas as 

cores, e as pessoas se sentem bem e deixam de me incomodar 

por um instante.

Cada cachorrada de alguém é como uma dor de cabeça 

que dura dias. Uma enxaqueca potente que não passa por 

O parque das irmãs magníficas (miolo).indd   31O parque das irmãs magníficas (miolo).indd   31 25/05/21   17:0125/05/21   17:01

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA



32

nada. Todo dia os insultos, o escárnio. O tempo todo o desa-

mor, a falta de respeito. As malandragens criollas dos clientes, 

os golpes, a exploração dos bofes, a submissão, a estupidez de 

nos julgarmos objetos de desejo, a solidão, a aids, os saltos 

dos sapatos que se partem, as notícias das mortas, das as-

sassinadas, as brigas dentro do clã, por causa de homens, de 

fofocas, pelo disse me disse. Tudo isso que parece não acabar 

nunca. As porradas, acima de tudo, as porradas que o mundo 

nos dá, às escuras, no momento mais inesperado. As porradas 

que vinham imediatamente depois de trepar. Todas tínhamos 

passado por isso.

Tia Encarna nos dizia que o menos importante do mundo 

era o pau dos homens. Que tínhamos o nosso próprio entre as 

pernas e podíamos nos agarrar a ele quando atravessássemos 

momentos de carne fraca. Que era preciso trabalhar para nós 

mesmas, não para pagar agradinho ao bofe. E que, quando 

nos deitássemos com um bofe escândalo (que era como a 

gente chamava com quem trepávamos por prazer, e não por 

dinheiro), o fizéssemos pagar de alguma maneira pelo nosso 

corpo.

Também nos dizia que a tristeza era muito grande aos 

cento e setenta e oito anos. Às vezes, sentia que as pernas lhe 

pesavam como sacos de cimento, que os órgãos se tornavam 

de pedra dentro do corpo e o coração ia endurecendo por falta 

de uso. Chorava pelos limites aos quais estávamos confinadas. 

Também lamentava as injustiças. Como no caso de María, a 

Muda, a quem praticamente havia ressuscitado, quando a 

encontrou, encolhida numa lixeira, desnutrida, coberta de 

piolhos, e a levou para viver com ela. Deu-lhe uma família, 

as travestis mais velhas foram suas madrinhas, o batismo foi 

como um filme neorrealista.
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Aos treze anos, depois de uma semana naquele casarão 

rosado, María foi batizada como travesti. A cerimônia acon-

teceu no quintal. Enquanto comiam torrone e bebiam sidra, a 

flor de um dos cactos se abriu de chofre, ali, diante dos olhos 

de todas, e começou a soltar um cheiro de carne podre que 

as deixou desconcertadas. Uma delas perguntou em voz alta 

como podia uma flor feder daquela forma, e outra, que era 

uma sabichona, respondeu que certas flores são polinizadas 

pelas moscas e, por isto, precisam cheirar a carne podre: para 

atraí-las. Mas nem assim deixam de ser bonitas e magnéticas, 

capazes de emudecer um grupo de travestis que exercem seu 

ritual íntimo de batismos e fidelidades.

Aquela foi a época das flores em nosso clã, apesar da con-

denação à morte de que éramos vítimas. Foi a época de nos 

cheirarmos umas às outras como cachorras e de nos polini-

zarmos. A chegada do Brilho dos Olhos havia convertido nos-

so ressentimento em vontade de melhorar. A Tucu se matricu-

lou no ensino médio para adultos, porque não queria morrer 

sem levar o diploma para a mãe e lhe dizer: “Olha, aqui está, 

viu que pude fazer alguma coisa por mim?”. Só que a trataram 

tão mal na escola em que se matriculou que, depois do pri-

meiro dia de aula, apareceu chorando no Parque e se pôs a 

gritar que, naquela noite, ia trepar sem camisinha até cansar, 

pois nada mais importava. Tia Encarna lhe estapeou a cara e 

a mandou descansar na pensão.

A cura para todos os nossos males era o descanso. Para 

qualquer enfermidade do corpo ou da alma, Tia Encarna re-

ceitava repouso. Era o maior presente que alguém nos dera 

nessa vida: deixar-nos descansar e ela se ocupar da vigília.

Orbitávamos ao seu redor. Em sua casa, sempre havia algo 

para comer e, como naqueles tempos passávamos fome di-
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reto, ela nos recebia com braços abertos e pão sobre a mesa. 

De dia eu levava uma vida de estudante medíocre, e a pobre-

za era muita, posso dizer isso agora, e a fome era muita. O 

fato de alimentar-se apenas de pão deforma o corpo, deixa-o 

triste. A ausência de cor na comida é triste e desmoralizante. 

Mas na casa da Tia Encarna a despensa estava sempre cheia; 

se faltava alguma coisa, ela nos dava: farinha, açúcar, óleo, 

erva-mate, o que não podia faltar em nenhuma casa. E dizia 

a todas nós que tampouco podia faltar em nosso quarto uma 

imagem da Virgen del Valle, que era morena e rebelde e tão 

poderosa que torcia destinos.
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