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o título

Na cidade em que ela viveu todos tinham o olho preto. Era assim mais 
fácil saber quando o semáforo estava fechado ou aberto, quando as folhas 
da árvore estavam prontas para cair, quando o doce de goiaba estava no 
ponto. 

Eles não se preocupavam com o sinal das estações. O vento avisava a 
chuva que vinha ao longe, as nuvens passavam, rápido, por cima da praci-
nha central. Tudo ficava quieto após a tempestade, como sempre foi, como 
sempre seria.

As casas eram dispostas em forma de semicírculos ao redor da pracinha, 
e dentro da pracinha havia uma Igreja, um coreto e um pequeno parque 
para as crianças brincarem. No parque, havia um escorregador, um balanço 
e uma rodinha, dessas com uma direção no meio em que alguém gira e gira 
até cansar ou ficar tonto.

Do lado direito da pracinha havia a delegacia, onde o delegado descan-
sava devagar. Não havia tantos casos de homicídios, nem roubos, nem quei-
xas por barulho alto no meio do dia, ou na meia-noite. O delegado e seu 
corpo cheio, o quepe na cabeça, e um revólver sem balas em cima da mesa 
– um revólver só para assustar. 

Do lado esquerdo, a Escola Municipal. Os alunos, normalmente, chega-
vam antes de a aula começar, e saíam, sem pressa, quando os sinos da Igreja 
tocavam o meio-dia. A professora não tinha trabalho com as crianças, as 
crianças gostavam da professora.

Aos domingos, depois da missa, os habitantes da cidade iam para as suas 
casas, em que não havia televisão, almoçavam, descansavam, trocavam de 
roupa e iam assistir a um filme antigo na casa do farmacêutico, que era o 
dono de um projetor Super 8. As crianças pediam para passar novamente 
a estória da menina que perdia o sapatinho de cristal em uma festa, ou da-
quela que picava o dedo no fuso de uma roca e dormia cem anos seguidos. 
As crianças se assustavam com o rosto da rainha má, torciam para que o 
príncipe viesse logo, e, quando o mocinho beijava a mocinha, a casa do far-
macêutico era uma alegria só. Os adultos acompanhavam as brincadeiras 
de criança para quando, levados pelas irmãs mais velhas ou pelas próprias 
mães, pediam ao farmacêutico uma dose de filmes sérios, desses de faroes-
te ou suspense, desses de ação ou de aventura, em que o bandido sempre 
era preso no final e o bem prevalecia.
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Na segunda rua do semicírculo, o hospital se instalara fazia vinte anos. 
Os médicos atendiam prontamente, e sempre havia médicos de plantão. Os 
casos eram simples: um dente que estava dando trabalho para cair, um cor-
te no joelho porque alguém havia corrido da Escola para casa, ou de casa 
para o farmacêutico, ou não acompanhou os sinos da Igreja na pracinha, 
que badalavam bem ritmados, feito numa dança dos minutos, das horas, 
dos dias.

O tempo se misturava na cidade onde ela viveu. Até a sua chegada, nin-
guém percebia que mal cantavam as músicas de Natal e a Páscoa já se apro-
ximava, as chuvas, os ventos, e, novamente, o sol nascia forte, trazendo as 
flores róseas e o cheiro de jasmim. O sol daquela cidade era sempre forte, 
mas as peles não queimavam nem se avermelhavam – talvez fossem mais 
resistentes do que as das outras cidades de que ouviram falar.

Ninguém havia saído da cidade. Mas, uma vez, o filho do carteiro aven-
turou-se para as bandas do Muro Alto. Atravessou o portal e andou dois 
dias e uma noite sem parar. Ele queria saber o que havia no mundo afora, 
se as pessoas do mundo afora eram iguais a ele e seus irmãos, a seu pai e 
sua mãe. Mas quanto mais andava, mais tudo desaparecia: as árvores, os 
animais, as flores e as cachoeiras. Porque aquela cidade era cheia de ca-
choeiras. 

E foi numa cachoeira que ela apareceu. Vestida de linho branco; os pés 
descalços; os cabelos pela cintura; a pele transparente, transpareciam as 
veias; e o olho verde feito esmeralda.   
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o nome

O filho do carteiro se chamava Pedro. Ele viu a menina pela primeira 
vez na beira da cachoeira. Pensou que era uma sereia de algum filme do 
farmacêutico – que se chamava João. O delegado Tobias não acreditou na 
estória que Pedro contava, e o pai, o carteiro de nome Elias, apoiava o filho 
em todas as suas palavras. 

A menina foi levada à Igreja da pracinha central. Frei Felipe, capuchi-
nho, também andava com os pés no chão. Circundou a menina, procurando 
algum sinal de nascimento, alguma autorização que fizesse acreditar que 
ela veio deste mundo. Contou os dedos dos pés, contou os dedos das mãos. 
Estavam todos lá, iguais aos dedos dos batizados em dia de domingo. 

Na sacristia a mesa ainda estava posta com o café da manhã. A menina 
olhava de lado para a cesta de pães quentinhos, as frutas tiradas do pé e o 
aroma despertando as papilas gustativas. Está com fome? Frei Felipe per-
guntou. Ela assentiu com a cabeça. O frei pediu que ela lavasse as mãos na 
pia do lavabo e puxou uma cadeira para que a menina se sentasse, se ser-
visse, até matar a fome.

Juntava na entrada da sacristia a gente da cidade. Uns perguntavam o 
que era, outros não respondiam. É uma menina. Falaram então. O Pedro a 
encontrou na cachoeira, a maior de todas. De onde ela é? Não se sabe. Qual 
é o seu nome?

Qual o nome?
Que nome?
A menina se levantou da mesa. Ela olhou a gente da cidade. Olhou para 

Pedro com o olho verde – o olho ficou mais verde quando olhou para Pedro. 
Ele ficou desconcertado. Se arrependeu de tê-la trazido até o frei Felipe, até 
o centro da cidade, de onde o filho do carteiro não deveria ter saído. Para 
que procurar lá fora o que temos aqui dentro? Pedro, desconcertado, devol-
veu o olho preto para o olho verde da menina.

Ela se chama Manoela – Pedro respondeu. Assim a menina parava de 
olhar para ele daquele jeito desconcertante, ele voltaria à paz na cidade e 
nunca mais falariam desse assunto.

Manoela... Manoela... Não paravam de falar. Não paravam de soletrar o 
nome da menina. Nas quatro paredes da Igreja. Nos quatro cantos da praci-
nha. E o nome foi se espalhando, de boca em boca, feito oração, feito rosário 
em dia de Nossa Senhora das Graças.
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a escola

Manoela precisa de um lugar para morar – as senhoras de caridade im-
ploravam a frei Felipe. Então, levem-na consigo, ele solucionou. Mas para 
onde? Morar com quem? Essa era a nova pergunta. Elas não sabiam res-
ponder. Elas não queriam escolher. Cada uma com três filhos, dois quar-
tos, um banheiro e a cozinha. Eram pequenas as casas daquela cidade. Mas 
nelas cabiam o que possuíam. Somente não cabia mais. Se pensassem em 
derrubar os muros dos quintais, quem sabe poderiam construir mais um 
quarto e Manoela com elas moraria? 

A menina escutava a conversa sobre si feito fosse sobre uma estranha. 
Ela acompanhava o movimento dos lábios, o esbravejar dos gestos e não 
sabia distinguir a raiva do acolhimento. Começou a tremer as mãos, come-
çou a tremer os braços, e o tremor contagiou o corpo inteiro. Pedro notou 
o tremor, aproximou-se de Manoela. Segurou a sua mão. Estava gelada e 
tremendo. Aos poucos, os dedos de Manoela se entrelaçaram aos de Pedro, 
e os dois sentiram um ardor em suas mãos. O ardor era teimoso, e subiu 
pelos braços até atingir o rosto, que agora transparecia o calor dos corpos 
infantis. 

Pedro precisava dizer algo, fazer algo, antes que alguém notasse e fosse 
denunciar na delegacia. Era assim que começavam os bebês, acho que ouvi 
falar da professora, o menino disse em pensamento. Enquanto discutiam, as 
senhoras de caridade, o frei Felipe e o sacristão, que chegara atrasado para 
a missa das nove, Pedro puxou Manoela pela mão ainda colada uma com a 
outra, as mãos que transpiravam calor, e foram correndo para a casa da pro-
fessora.

Professora Mariana era a mais feliz das criaturas. Possuía um jardim de 
flores escolhidas uma a uma, caso a caso. Não desperdiçava amor e com-
preensão. Trazia para junto de si as crianças de sua sala de aula. Pareciam 
filhotes recém-nascidos que cuidava, alimentava com palavras sábias e ge-
nerosas, acreditando sempre que um dia iriam frutificar. 

Pedro e Manoela chegaram à casa de professora Mariana. Ela os recebeu 
no portão. Ofereceu um copo de água às duas crianças sedentas de alguma 
explicação. Levou-os para a sala, os fez sentar entre as almofadas coloridas 
com rendinhas brancas. As almofadas eram fofinhas e os dois poderiam 
desaparecer para sempre entre elas. 
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os livros

Havia livros em cima da mesa da sala de estar. Livros de biologia, quí-
mica, mas também filosofia e artes conjugadas. Ela convidou Manoela para 
ir com eles para a Escola, mesmo sendo feriado. Manoela assentiu com a 
cabeça e a professora Mariana entendeu que a menina não falava. Pedro se 
assustou, pois pensava ter ouvido o som da voz da menina de olho verde – 
foi talvez em minha cabeça, ele pensou. 

É que Manoela falava pelo olho, e toda palavra era dispensada de se fa-
lar. A tristeza transparecia, a alegria brilhava no olho verde, saíam faíscas 
no temor. Mas a menina não conhecia o ódio, nem a raiva, nem a inveja. 
Pareciam sentimentos que jamais experimentara. 

A Escola estava fechada, mas a professora Mariana possuía a chave. Ela 
abriu as janelas da sala de aula e deixou a leve brisa refrescar o ambiente, 
trazendo o som dos passarinhos, o zumbir das abelhas que traziam e le-
vavam o néctar para fazer o puro mel. O aroma de margaridas era fácil de 
saber, era fácil para Manoela identificar as espécies de flores e animais, ela 
que parecia ter vindo do meio deles.

Havia os livros... E Manoela se aproximou daquelas brochuras antigas. 
Queria passear os dedos nas páginas amarelecidas e proclamar algum fato, 
fazer independente alguma ideia. Mas não sabia ler. Não sabia nada sobre a 
gente da cidade. E queria saber. E pediu para aprender.

Então professora Mariana puxou a cadeira para Manoela, Pedro se sen-
tou perto da janela, e a professora fez o que sabia melhor fazer: começou a 
ensinar.

Eram poucos os livros da biblioteca da Escola. Eram poucos, mas eram 
bons. Manoela começou a ler os mais simples; em seguida, foi se aprofun-
dando na História, na Ciência, nas Teorias da gente da cidade. Eles conta-
ram como tudo começou, como o general Teófilo inaugurou essas paragens, 
construindo as ruas em semicírculos, as casas com dois quartos, instituin-
do que os filhos seriam em número de três.

Em toda casa deveria ter um retrato do general Teófilo. Frei Felipe ins-
truía que não deveriam adorá-lo feito um deus, mas preservar o respeito e 
a admiração por todos os seus feitos. 
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A Escola era um dos feitos do general Teófilo e professora Mariana ha-
via sido uma de suas eleitas. Ela seguia mais fácil as regras, porque sentia 
a vida fluir pelo seu corpo, feito as águas do rio que margeava a cidade. O 
rio trazia a água fresca, a água viva de sais minerais – Manoela começava a 
aprender. E de tanto ler os livros, parecia que seu olho deixava de ser tão 
verde e transmutava em outra cor.
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...
o Barulho

Tudo começou como um zunido que foi aumentando e aumentando até 
despertar todos na cidade. O padre, o carteiro, o delegado, o farmacêutico 
se reuniram na casa do prefeito para questionamentos, para requerer so-
luções. Não sabiam de onde vinha o Barulho, mas sabiam que depois da 
chegada da menina do olho verde tudo começou.

As senhoras de caridade rezavam. O sacristão tocava os sinos da Igreja 
na tentativa de o Barulho abafar. Mas o zunido persistia, e já causava dor 
de cabeça nas pessoas mais sensíveis. No hospital, não cabiam nos leitos os 
pacientes, e os médicos requisitavam voluntários que não tivessem medo 
de aplicar injeções nem de ver sangue.

Formaram uma Comissão. Além daqueles que estavam na casa do pre-
feito José, se juntaram o açougueiro, o padeiro e o cobrador de impostos. 
Eles sustentavam aquela cidade, então possuíam o direito de ao prefeito 
recorrer nas horas em que mais necessitavam. 

Discutiam de que maneira chegariam à casa de professora Mariana e 
investigariam a nova habitante da cidade. Eles mesmos nasceram ali, ne-
nhum deles nasceu fora. O problema seria retirar da proteção da professo-
ra Mariana aquela menina do olho esverdeado. 

No princípio se admiraram do olho verde da menina. Mas com o tempo, 
preocupava o olho de Manoela estar mudando de cor. Eles não admitiam a 
mudança, nem mesmo no semicírculo da cidade. Teriam de fazer a menina 
voltar a ter o olho verde feito antes, ou mesmo que ela retornasse ao lugar 
de onde veio.

As perguntas não se acertavam com as respostas. O tempo passava e o 
Barulho, não. Nem com as rezas. Nem com os sinos. Nem mesmo com a Co-
missão. Resolveram chegar de surpresa à casa da professora. Assim, como 
se não soubessem para que haviam vindo. Para, quem sabe, extrair de Ma-
noela alguma palavra inesperada, alguma palavra do silêncio.  
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o interroGatório

A menina do olho esverdeado morava com a professora desde o dia em 
que Pedro a levara para saber como se faz um bebê. Eles pensavam que os 
bebês eram feitos apenas de olhos, e que, por seus olhos se cruzarem, de 
Pedro e Manoela, nasceria logo, logo um bebê. 

Professora Mariana, naquela época, explicou que fazer uma criança era 
algo complicado, e que eles não deveriam se preocupar por enquanto. Mas 
quando não ouviu as palavras de Manoela, acolheu aquela menina do olho 
de esmeralda, como se fosse filha sua, como se fosse uma estrela cadente 
que tombou no jardim da professora, e dali não sairia mais. 

E a menina aceitou os seus carinhos, feito toda menina carente sabe tão 
bem fazer. Ou não sabe, apenas intui que é esse mesmo o caminho, é essa 
mesma a forma de, com mãos vazias, um ser esvaziado, receber o que era 
bom. 

Passaram-se os meses, contaram-se os anos até começar aquele Baru-
lho, e a paz ser perturbada na cidade daquela gente. Manoela nutria-se de 
Mariana e Mariana se encantava com as mãos abertas à procura de saber. 
Por isso não se preocupou quando a Comissão bateu a sua porta exigindo 
um Interrogatório com a menina do olho esverdeado.

Professora Mariana os convidou à mesma sala, ofereceu-lhes água, bis-
coitos e chá de hortelã. Aceitaram uns, recusaram outros. Queriam realmen-
te uma palavra da menina, mas para isso exigiram de professora Mariana 
que os deixasse a sós. Sozinhos com a menina. Sozinhos com Manoela. 

Eram todos homens que formavam a Comissão. Mas uma das senhoras 
de caridade, que não gostara dos pés descalços nem do vestido de linho 
de Manoela, conseguiu infiltrar-se no meio dos homens sérios da cidade. 
A princípio, a menina procurava o olho preto da senhora de caridade por 
pensar ser sua igual. Mas a dama da cidade se absteve de socorrer a me-
nina por ser esta uma estrangeira, e que não seguia as regras ali estabele-
cidas.

A senhora de caridade dizia que os pés descalços atraíam os micróbios, 
provocando as doenças, as infecções. Ela era muito limpa e asseada, e nun-
ca se esquecia de pentear bem os cabelos antes de dormir e ao se levantar. 
Manoela era toda assanhada, os cabelos só aquietavam quando a professo-
ra Mariana fazia neles tranças compridas e os enfeitava com laços de fita 
vermelha.
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Quanto ao vestido de linho, era a mais pura inveja da senhora de cari-
dade. Ela nunca possuíra vestido tecido com tamanho requinte. O linho era 
feito para os nobres, os bem-nascidos, filhos do general Teófilo, ou descen-
dentes do prefeito.  Ela era uma simples mãe de família, daquela com três 
filhos, dois quartos e um marido que a sustentava. Não poderia exercer 
seus sonhos, preparar terreno para nele construir um castelo sobre a pe-
dra, pois na areia iria se quebrar. 

Foi o medo que indispôs a senhora de caridade contra a menina do olho 
verde assim que chegou à cidade. Aquela não sabia que esta não lhe queria 
mal; ao contrário, admirava o jeito como a dama da cidade atravessava a 
rua em direção à Igreja quando passava pela frente da casa da professora 
Mariana. A senhora de caridade andava sempre no mesmo ritmo e Manoela 
pensou que aquilo seria uma dança. E a menina queria aprender. E Manoela 
queria dançar. Imitava então os passos da senhora, ali mesmo, no jardim 
da professora, não deixando escapar nem ao menos o ar altivo que a dama 
emanava em seu andar.

Os homens não deixaram a dama da cidade falar por muito tempo – ela 
falou bem pouco. Apenas para confirmar o que os homens sérios lhe exigi-
ram em pensamento, pois a dama também sabia ler um olhar. Mas se tives-
se olhado um pouco mais atenta no olho de Manoela, poderia ter percebido 
uma faísca de esmeralda, o verde de outros tempos, que agora parecia estar 
indo embora de vez.

Não era o preto que se apresentava no olho da menina. Era um brilho 
sem brilho, uma cor sem cor, daqueles encontrados em dias de funerais. 
Quando levam em um caixão o morto ao cemitério, todos ao redor choram, 
e seus olhos perdem o brilho do olhar, perdem a cor da alegria, perdem a 
cor da esperança, que deveria vir do verde, segundo as tradições.  



18

as PerGuntas

As Perguntas começaram da direita para a esquerda, e Manoela não sa-
bia a qual delas responder. Eram bem Aleatórias, eram muito Predatórias, 
como se faz com um pequeno animal acuado em armadilha. A menina do 
olho esverdeado pensou – por um instante: O que responder quando não 
existe Pergunta? A Pergunta Essencial? Eles perguntavam sobre o tempo, 
sobre as flores, sobre o olho esverdeado e por que não era mais verde puro. 
Mas não perguntavam sobre o Barulho, haviam se esquecido do Barulho, 
apesar de o Barulho não ter se esquecido deles. 

O carteiro Elias surpreendeu Manoela pelo seu posicionamento. A me-
nina pensava que o carteiro a iria defender, a iria acolher, como a acolheu 
no dia de sua chegada. Mas ele estava mudado. Podia ver no seu olho, que 
não a olhava direto, um olhar enviesado, que o preto estava mais preto, 
como se fosse estourar, como se fosse transformar o dia em noite a qual-
quer instante. 

A menina sentiu-se acuada feito um pequeno animal. Tremiam-lhe as 
mãos, tremiam os braços, o corpo inteiro, mas Pedro não estava ali para 
segurar a sua mão, para lhe acalmar e levar para a casa de professora Ma-
riana e perguntar como nascem os bebês. Manoela já sabia como nascem 
os bebês, e estavam todos reunidos na sala de estar da professora. Então 
não poderia fugir, não poderia interferir no seu destino.

Foi então que do olho de Manoela uma lágrima escorreu.
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a resPosta

A menina se levantou e andou por entre os homens sérios e a dama da 
cidade. Ela sentia o aroma de cada um, a textura das roupas, a tranquilida-
de com que faziam as Perguntas Aleatórias.

Decidiu lhes dar uma Resposta única, que a todas as Perguntas resolves-
se. Uma Resposta Essencial. Mas para isso precisava trancar-se, por dias, 
meses, anos, até descobrir a essência de si mesma.

Professora Mariana insistiu na porta da sala para poder entrar. Estavam 
todos muito silenciosos, e talvez estivessem assustando a sua pequena me-
nina. Abriu a porta naquela suspensão de Resposta, naquele nada que era 
dito apenas com o olho esverdeado de Manoela.

Mariana entendeu o seu pedido. Foi correndo para seu quarto e retirou 
do Baú das Sete Chaves o Mapa para se chegar ao Monte da Resposta Perdi-
da, que sabia existir há muito tempo. 

Ninguém acreditava na estória do Monte da Resposta Perdida – a não 
ser a professora Mariana. Nesse monte, se dizia, se encontrava a Resposta 
para todas as Perguntas, mesmo aquelas Aleatórias, mesmo aquelas Preda-
tórias. Mas seria preciso ficar só, sem a companhia de Pedro, sem os livros 
de professora Mariana, sem o calor daquela sala de estar.

Juntaram-se os participantes da Comissão para deliberar. Para decidir 
qual seria o destino da menina. Se não deixassem ela partir, simplesmente 
por medo de que a menina descobrisse a Resposta Essencial, aquela que 
os salvaria do Barulho Incessante, jamais se perdoariam por não haverem 
tentado. Então seria preciso a expulsão da menina, para que ela pensasse 
não ser querida, para que ela se sentisse sozinha na sua busca desesperada.
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a viaGem

Pedro se prontificou a acompanhar Manoela. No início ele teve medo, 
por isso não se manifestou. Mas depois chegou mais perto, e ouviu o seu 
chorar, e viu que uma lágrima havia escorrido do olho esverdeado. 

Manoela agradeceu o carinho do amigo. Aproximou-se de seu rosto e 
beijou, suave, a bochecha. A bochecha dos dois se avermelhou, e o olho 
preto não conseguia olhar diretamente o olho esverdeado. 

É preciso que eu vá sozinha, parecia ela dizer, parecia ela querer plan-
tar no coração de Pedro aquela necessidade. Mas o menino compreendeu 
o que a menina lhe concedeu num gesto de bem-querer, e ele, com um 
gesto de entregar flores, confirmou a amizade. 

O Mapa que a professora Mariana entregou a Manoela era autoexplica-
tivo. Era preciso confiar nos próprios instintos e nos desenhos do geógrafo 
da cidade. A professora a ninguém admitiu, mas à menina entregou o seu 
segredo: houve um tempo em que o geógrafo Luis pediu em casamento a 
ainda estudante Mariana, e ela não aceitou. Não porque não o amasse, não 
porque não o quisesse do seu lado pelo resto de sua vida, mas porque na 
escadaria da faculdade, quando ele lhe propôs, Mariana tremeu, e vacilou, 
e negou o pedido assim tão belo.

Mas a professora não se amargurou. Preferiu ser mãe postiça dos filhos 
do coração. Luis se casou com uma amiga de Mariana e foram felizes para 
sempre com seus três filhos gêmeos. Eram os únicos gêmeos da cidade, e no 
dia do nascimento houve festa, houve fogos, e Mariana não dormiu a noite 
inteira.

Manoela recebeu com gratidão aquele segredo, para nunca esquecer, 
para sempre perceber quando acolher um amor verdadeiro. Mas agora 
não era o momento de ao outro se doar, de ao outro entregar um pedaço 
de si mesma. A menina juntava os restos, juntava as cinzas do que sobrou 
do Interrogatório. As Perguntas ressoavam em suas orelhas pequenas, e 
ficava agoniada em nelas tanto pensar.

Pedro acompanhou Manoela até a saída da cidade. Ele explicou que não 
se preocupasse com o desaparecimento das árvores, dos bichos, das ca-
choeiras. O menino colocou na mão da menina um pedaço de cabelo amar-
rado em nó que de si mesmo cortou feito fosse um Amuleto. Ele a prote-
geria, e a faria se lembrar da promessa de que em breve voltasse, e com a 
Resposta acabasse com aquele Barulho Extremo.
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E assim, sozinha como chegou à cidade, como foi encontrada na cacho-
eira, a menina do olho esverdeado foi caminhando, e caminhando, e cami-
nhando até virar um pontinho preto na linha do horizonte.
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os cavalos

Era final do dia quando Manoela percebeu que estava sendo seguida. 
A princípio pensou que estava imaginando sons, que estava fantasiando 
pegadas. Mas aos poucos reconheceu serem cascos de Cavalos o que 
enxergava no chão, serem murmúrios equinos o que escutava no ar.

Eles se aproximaram, os Cavalos, um Negro, um Cinza, um Branco. E a 
Manoela perguntaram “Para onde você vai?” Poderiam falar, os tais cava-
los? Ou o silêncio na distância da civilização a estava inebriando, e agora 
ouvia coisas, via bichos onde não deveriam existir? 

Aproximou-se do mais altivo – era o Negro, ela sabia. Era o Negro, ela 
sentia com todas as suas células. Ele a convidou para em suas costas caval-
gar. E Manoela nunca havia cavalgado em um Cavalo.

Segurou bem firme a crina do Cavalo altivo, e de repente ele correu, ele 
percorreu um caminho bem extenso no meio da pradaria. Era livre, aquele 
Cavalo. Era livre, Manoela. Por um instante, pensou ter asas, ao abrir os 
seus braços no ar. Sentia o vento assanhando o seu cabelo, desfazendo as 
tranças feitas com carinho pela professora Mariana. 

Cavalgaram muito tempo, até o sol se pôr, até a lua nascer redonda. Os 
Cavalos a deixaram em uma Gruta iluminada por uma lenha de fogueira. 
A lenha queimava sem parar, e era tão bom de se ver. Ao lado da fogueira, 
havia um pedaço de pão assado e uma botija com água fresca. Manoela co-
meu, bebeu e se enroscou em seus cabelos fazendo deles uma cama. 

No segundo dia, sentiu a respiração do Cavalo Cinza em seu rosto procu-
rando lhe acordar. Era suave, esse Cavalo, feito estivesse no meio das duas 
cores tão gritantes, no meio do Negro mais do que Negro, do Branco mais 
do que Branco. E ele não reclamava o seu lugar. Ele aos dois conciliava, aos 
dois Cavalos emancipava de toda briga e frustração: o Negro, por não ser 
Branco; o Branco, por Negro não ser. 

O Cavalo Cinza sabia permanecer em suspenso, sabia entre dois mundos 
transitar. Ele saía da ideia à flor em um segundo, para voltar para a ideia 
muito mais estruturado, da prática ao pensamento, e no pensamento pode-
ria de novo se alojar. O pensamento engrandecia a prática; a prática fazia o 
pensamento se sustentar. Mesmo que fosse em suspenso, mesmo que fosse 
em uma corda bamba de circo, o pensamento produzia explicação, e a ex-
plicação recomeça o movimento.
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Manoela afagou o Cavalo Cinza o tempo que ele se deixou afagar. A me-
nina sabia que era frágil esse momento, que em instantes o Cavalo Cinza 
partiria para junto de seus irmãos. E assim, ele o fez. E assim, ela aceitou. E 
assim, por sua vez, apresentou-se o Cavalo Branco.

No Cavalo Branco não se pensa em nada, não se pergunta nada, não exis-
te solução. Ele fica então parado, na frente da menina, apenas para com ela 
estar, sem altivez nem entre dois mundos. Apenas ali, o olho grande de um 
Cavalo espreitando o olho esverdeado da menina. Não existe toque, não 
existe cheiro, o olhar faz-se senhor por inteiro naquele tempo de interação. 

Manoela sentiu novamente o rosto enrubescer. Como se fosse Pedro 
aquele Cavalo. Como se fosse o seu primeiro amigo. Retirou do bolso do 
vestido o cabelo em nó que Pedro a fez prometer que usaria o tempo intei-
ro, que usaria para a si mesma proteger. O Cavalo Branco percebeu o Amu-
leto, inclinou-se para frente e deixou Manoela a sós mais uma vez.



25

o rio 

A menina precisava de água, precisava de rio para o corpo banhar. – Des-
piu-se do linho branco, tocou com o pé direito um Rio Imaginário. De repen-
te, o Rio se fez verdade, e as águas inundaram a pradaria onde Manoela se 
despiu.

As águas eram misteriosas, eram guardadoras de segredos que aos ou-
vidos da menina sussurravam, e ela procurava escutar. O corpo suspenso 
entre as águas parecia ouvir o bater do coração acelerado, o coração de 
criança teimando em se fazer mulher. O Rio passava pelo seu corpo e a fazia 
sentir arrepios suaves, desses que se tem quando se tem frio ou quando se 
percebe o amor chegar. 

O amor de professora Mariana? O amor de Pedro, seria? Ou talvez, quem 
sabe, todavia, seria um amor mais profundo, feito as águas daquele Rio. 
Manoela sentia o corpo vibrar feito acordes de uma sinfonia, cada parte do 
corpo um instrumento, regidos por um Maestro Desconhecido que ordena-
va pelo ar. Seus ouvidos, inundados pelas águas sussurrantes, misturavam 
os acordes do coração, dos segredos das águas, do Maestro Desconhecido. 
Abriu o olho esverdeado: já não estava mais onde estivera antes, não via 
sua veste branca. Estava nua no Paraíso.

A voz desconhecida continuava a ordenar. Que obedecesse, era esse o 
seu destino. Como obedeceu a Pedro para da cachoeira sair, para à cidade 
seguir, para ir à casa da professora.

Manoela saiu das águas imaginárias e o Rio desapareceu. Não tinha ver-
gonha de seu corpo nu, ela que se sentia sozinha. Caminhava na areia da-
quele deserto de gente, coisas, animais. Procurava o Mestre da Voz Desco-
nhecida e não o encontrava ao redor de si. Feito ele estivesse em sua cabeça 
e ouvisse – apenas ela ouvisse – as ordens que lhe ordenava.
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o oÁsis
 
Viu ao longe um pequeno Oásis. Para lá se encaminhou. Aquele Oásis 

lhe lembrava de um lugar de onde viera, mas a menina não tinha certeza do 
lugar em que nasceu. Parecia que nascera por acaso, de repente, feito um 
sopro de vida, feito o abrir e piscar de um olho esverdeado. 

No Oásis, havia uma pequena fonte, com água pura de beber. Manoela, 
ao encostar os lábios na fonte de água viva, percebeu que o olho esverde-
ado mais verde se tornara, e a lágrima que o embaçou havia desaparecido.  

Seria então preciso para sempre ficar só? Sentia falta de professora Ma-
riana, falta da mão enlaçada de Pedro com a sua. E se a Pedro chamasse 
para vir ali, naquele lugar? Ele queria também descobrir outros mundos, 
outras paragens, feito a que se encontrava Manoela. 

A Voz Desconhecida novamente se manifestou. Parecia a Voz de um ho-
mem bravo, de barba longa e branca, um patriarca dominador. Manoela se 
encolheu em seus cabelos, se cobriu com seus cabelos que chegavam até os 
joelhos – eles cresceram no caminho. 

O homem ordenou que a menina buscasse frutas no Oásis. E ela as en-
controu. Ordenou que buscasse vestes de seda púrpura entre as folhas de 
palmeira. A menina as vestiu e conseguiu fazer tranças nos cabelos. Havia 
joias entre as árvores que serviam de sombreiro. Safiras, ônix, pérolas e 
esmeraldas. De todas se serviu Manoela. E ao Mestre agradou.

Ele apareceu entre as sombras. Tomou-a em seus braços. Deitou-a no 
Leito Nupcial. No princípio foi a dor de não ser mais uma menina, de haver 
se tornado mulher no meio das palmeiras e da água viva. Mas deixou-se 
embalar, e o corpo acariciar com o toque do Mestre Desconhecido. Não era 
um mau Mestre: só queria lhe agradar. Só queria lhe ensinar de onde pro-
vinha o prazer e a satisfação. Enquanto Manoela descansava sobre as sedas 
do Leito Nupcial, o Mestre Desconhecido desapareceu entre as sombras, de 
onde viera e para lá voltará.

E a menina-mulher dormiu tranquila até o raiar do terceiro dia.



.



.



30

a cantoria

Manoela acordou com uma Música Celestial. Pareciam Anjos Querubins 
enviados pelo Mestre Desconhecido. De repente, não lembrava mais por 
que para ali viera... Ah, o Monte da Resposta Perdida! Precisava descobrir o 
seu destino, e se esquecera de perguntar o seu destino ao Mestre da barba 
branca e longa.

Na cabeceira da cama estava dobrada em harmonia a sua veste de linho 
branco. Como chegara até ali? Ao lado, o Amuleto de Pedro, o Mapa do geó-
grafo Luis. Manoela vestiu-se, fez um colar do Amuleto, abandonando todas 
as joias preciosas. Entrançou os cabelos. 

Abriu sobre uma mesa disposta na saída do Oásis o Mapa recomendado 
por professora Mariana. O Mapa era a salvação para aquela gente da cida-
de, gente que Manoela não se lembrava mais. Quais os nomes? Quais eram 
as profissões? Somente a professora, Mariana, o filho do carteiro, Pedro. E 
nada mais.

Mas de uma missão não se pode esquecer, não se pode fornecer descul-
pas aleatórias. Porque ela então igual seria aos homens sérios da cidade. 
Era preciso lembrar sempre o que se colocara em suas mãos.

Os Cavalos, a Gruta, o Rio, o Oásis. O Mestre Desconhecido. Todos esta-
vam ali no Mapa. Todos foram pelo geógrafo Luis previstos e desenhados. 

Manoela sentiu-se mais segura, apesar de ainda ter as mãos geladas. 
Precisava descobrir o próximo passo, a próxima parada até chegar a seu 
destino. Procurou no Mapa amarelecido um ponto de encontro entre o ago-
ra e o amanhã, entre o aqui e o acolá, e percebeu tão assustada que o Mapa 
ia se fazendo à medida que ela o fazia, e os personagens iam se desenhando 
como se saíssem de sua imaginação. 

A Música cessou. Os Anjos a abandonaram. Ela estava só outra vez. Mas 
não queria estar só outra vez. Não daquela maneira, não naquele espaço. 
Queria amigos ao seu lado, amigos feito Pedro, feito professora Mariana.

E se eles não fossem amigos de verdade? Se não estivessem sentindo a 
sua ausência? Chorou, a menina-mulher chorou longamente, e as lágrimas 
escorriam longamente sobre o seu cabelo trançado. 
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o PÔr do sol

Manoela olhou ao redor e não havia mais Oásis, não escutava mais a 
Cantoria dos Anjos Querubins. Estava só com a veste de linho branco, o 
Amuleto e o Mapa do geógrafo Luis. Sabia que deveria descobrir alguma 
coisa sozinha, mas não sabia o que seria, o que realmente queria descobrir. 

Uma Resposta Perdida? A Resposta aos homens sérios e à dama da cida-
de? Ou seria uma Resposta mais sua, da menina-mulher-Manoela? À Per-
gunta Essencial: “De onde viria, Para onde iria, Quem realmente seria”?

Era essa a Questão. A Questão que perturbava os ouvidos de Manoela, 
que transmutava a cor do olho verde, que transformava o riso em dor. 

O céu tornava-se alaranjado. As nuvens escondiam o Astro-Rei que de-
saparecia no horizonte. Mas o Astro-Rei esperou. Virou-se na direção de 
Manoela e esperou. Que ela se levantasse. Que ela acalmasse a dor. Lançou 
raios suaves que tocaram o rosto da menina-mulher. Tocaram compreen-
dendo o seu suplício. Tocaram aquietando a sua dúvida.

A dúvida não deixou de existir quando houve o pôr do sol. Manoela con-
tinuava a grande questionadora, porque agora não buscava Respostas, mas 
formular uma Questão. A Resposta viria de maneira contraditória, assim 
ela pensava. Pois contraditórios eram os seus sentimentos.

As mãos geladas e suadas, mesmo não havendo o frio ou o calor. Ela 
desfez a trança, enrolou-se em seus cabelos e buscava em seus cabelos a 
Pergunta Original. Sentia que se descobrisse a Pergunta Original anularia 
a Resposta, ou mesmo a Resposta anularia a Pergunta Original. Feito almas 
gêmeas, a Resposta Perdida e a Pergunta Original foram feitas ao mesmo 
tempo, foram proferidas ao mesmo tempo, quem sabe, pelo Mestre Desco-
nhecido. 

Havia nela semeado a Resposta Perdida, o Mestre Desconhecido? Quan-
do a levou ao Leito Nupcial? Quando de menina a fez mulher para sempre? 
Quando a deixou dormir tranquila entre as sedas cor de púrpura?
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o amuleto

Manoela sentiu o Amuleto queimar a sua pele. Retirou-o do cordão que 
usava em colar. Percebeu que os fios do cabelo de Pedro já não eram assim 
tão pretos, já não eram assim tão jovens, como se o tempo tivesse passado 
e a menina-mulher não tivesse percebido.

Precisava fazer alguma coisa. Precisava renunciar. Abriu novamente o 
Mapa, ali mesmo, sobre a areia do deserto, e começou a imaginar trilhas, 
fantasiar vales, até enxergar um monte alto, um monte quase uma monta-
nha. O Monte da Resposta Perdida. 

Seguiu o Mapa, porque o Mapa transparecia na realidade ao seu redor. 
As trilhas eram as mesmas, o vale a percorrer dias, noites. Até avistar o 
grande monte. Até enxergar o Monte da Resposta Perdida. 
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o temPo

Pedro olhava através da janela da casa de professora Mariana. Ele se 
lembrava da menina do olho verde, da menina do olho esverdeado a quem 
chamara Manoela. Imaginava se ela ainda usava o Amuleto, se ela acredita-
va no Amuleto, feito se acredita na própria vida. 

Resolveu lhe escrever uma carta. Sabia que os Tempos eram diferentes, 
os Espaços desconexos – descobriram ele e a professora Mariana. O Mapa 
apenas mostrava o que a pessoa queria enxergar, o que a menina queria 
encontrar, mesmo que não existisse de verdade.

Pedro escrevia com a força dos apaixonados, com o impulso dos deses-
perados que ao outro deseja alcançar, que ao outro quer avisar do seu erro 
mais profundo. O erro em deixá-la partir. O erro em a menina não beijar. Os 
lábios de Manoela. Os braços da menina do olho verde. 

Na cidade o Tempo corria acelerado. Os filhos cresciam e partiam para 
a Manoela imitar. As casas foram se esvaziando. As ruas foram se abando-
nando às folhas secas das árvores cada vez mais raras. A seca os visitara 
no meio do Barulho Extremo. Não havia passarinhos, nem abelhas, nem 
néctar em flor, porque as flores não mais floresciam pelas bandas daquela 
cidade.

O prefeito adoeceu, e a senhora de caridade. Todos passavam mais tem-
po no hospital do que em suas casas esvaziadas. Os médicos se cansavam, 
os médicos se esgotavam na tentativa de trazer a saúde de volta, na tenta-
tiva de se encontrar alguma paz. 

Professora Mariana não saía mais da cama. Não dava mais aula na Es-
cola Municipal. As crianças não obedeciam às ordens da professora, e para 
que o ensino quando não se quer aprender? A professora não encontrava 
nos alunos mais aquela sede, aquela fome de a tudo investigar, de a tudo 
abraçar em uma necessidade profunda. As crianças não acreditavam mais 
em si mesmas; por não verem os filhos crescidos voltarem, não acredita-
vam que Manoela iria descobrir o Monte da Resposta Perdida e a todos iria 
salvar do Barulho Extremo.

Não se conversava mais na pracinha, não se assistia à missa das nove 
horas, aos filmes de domingo na casa do farmacêutico. Eram agora estra-
nhos uns para os outros, e palavras, não queriam pronunciar. 

A carta de Pedro estendia-se longa e profunda, feito era profundo o sen-
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timento se debatendo em seu peito. Os dedos de Pedro eram rápidos, ur-
gentes, e as letras se espalhavam sobre o papel pautado, feito da mente e 
do coração as letras tombassem diretamente nas folhas de papel pautado 
fornecido por professora Mariana. A professora acreditava naquela carta, 
acreditava naquele amor que podia transpor fronteiras, quebrar limites, 
correr distâncias até atingir o Espaço Imaginário de Manoela.



35

o esPaço

Manoela viu ao longe a carta se aproximar. A longa carta de Pedro car-
regada por uma gaivota. As asas da gaivota pareciam um livro aberto, e a 
menina do olho verde pressentiu o que a carta possuía.

Estava assim, profética, a menina-mulher Manoela. Adivinhava quando 
ia chover, quando o sol brilharia forte. O vento era a sua trombeta, que res-
soava nos cabelos grisalhos de Pedro presos em nó no Amuleto.

Recebeu a carta. Agradeceu. Como sempre se deve agradecer à vida, as 
coisas boas ou ruins. As coisas ruins nos desviam de um destino que muitas 
vezes não foi por nós escolhido. O destino que pertence aos outros, e aos 
outros deve retornar. 

Desenrolou o papiro de páginas de papel pautado. A letra de Pedro era 
a mesma, mas não era o mesmo o sentimento. Havia crescido, frutificado e 
estava a ponto de morrer se não houvesse uma resposta. Qualquer uma, de 
Manoela. Até mesmo uma Resposta Perdida. 

Seria bom ter essa Resposta. Manoela acreditava no encontro Origi-
nal, na descoberta Transcendental e que a todos é garantida uma segunda 
chance. Mas fazia tempo que o vento não soprava para o lado do deserto. E 
quando viu a gaivota de páginas abertas carregando aquela carta, voltou a 
acreditar, encheu o coração de uma verde esperança.

Olhou para o Mapa. Então, esse Tempo inteiro, Manoela estava em um 
Espaço vazio? Desabou na areia. Chorou as Lágrimas Desesperadas. E de 
repente teve sono, teve um sonho ao meio-dia.

Sonhou que vivia em uma cidade diferente. Era mãe, tinha três filhos, 
mas o coração estava vazio, não havia Pedro em seu lugar. Trabalhava du-
rante o dia, cozinhava para os filhos durante a noite. E chorava sempre que 
havia Tempo, sempre que encontrava um Espaço. 

Não havia sentido aquela vida – tanto esforço e foi em vão... Mas não 
podia se desesperar, não podia se aquietar em sua impossibilidade. Havia 
que existir, bem remota, em qualquer canto, uma cidade fantasma, uma 
ideia perfeita em que poderia habitar. Então no sonho começou a desenhar 
a Cidade Perfeita, uma Cidade Universitária, onde os livros existissem em 
abundância, ou se fossem poucos, mas que fossem bons. Haveria uma pro-
fessora que todos a adorassem, da criança pequenina até o senhor mais 
velho. Os filmes seriam antigos, reuniriam os habitantes, feito uma mesa 
de altar. A Igreja seria santa, quem a guiasse seria de bom coração. E os 
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Rios imaginários banhariam a cada um com a sabedoria dos ancestrais, o 
entendimento do povo humilde, a simplicidade de uma flor.

Manoela acordou do sonho bom. E ao seu redor tudo estava diferente. O 
deserto, deserto não era mais. Era uma pradaria. Com campinas de grama 
verde, árvores cheias de fruta ao pé. Os animais passeavam livres e tranqui-
los: havia abundância para cada um.

O pensamento da menina estava a tudo transformando. O que era nega-
tivo, positivo se tornava. Ela podia construir um mundo novo apenas com 
a força daquele pensamento bom. Sentia-se mais segura e levantou-se do 
chão. As vestes não eram mais de linho branco, mas de algodão colorido. 
No alto as nuvens brancas passeavam no céu azul. A menina-mulher Mano-
ela retornou então ao Paraíso.
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a estrela

O sol se pôs no trigésimo dia, e, para Manoela, aquilo parecia um ano. O 
Tempo do deserto não era o mesmo da cidade, ela sabia. Mas o que impor-
tava era o sentimento. Ao inscrever no Mapa os seus desejos, descobria-se 
as suas virtudes, mas também os seus defeitos. E não queria descobrir o 
que era ruim – só queria as qualidades. 

Sabia de Pedro a espera. Sabia de professora Mariana a confiança. Mas o 
que sabia de si mesma? Qual era a sua verdadeira voz? Seria preciso mais 
um mês, mais uma vida para a si mesma descobrir? Para de si mesma sen-
tir, com todas as suas forças, o Desejo Original?

Olhou para o céu novamente. Era noite, lua nova, e as estrelas lá no 
firmamento. Sentia-se uma estrela perdida na multidão, uma estrela sem 
rumo. A menina-mulher sem rumo. A Estrela Perdida. 

Poderia contar os milhões de luzeiros no céu, mas não podia contar a si 
mesma. Poderia adivinhar estações, prever o Tempo, medir o Espaço, mas 
não sabia desenhar o seu rosto. O Mapa amarelecia em suas mãos. O Mapa 
do geógrafo Luis. Talvez por ser o Mapa de um amor desencantado, o amor 
estraçalhado na escadaria da faculdade, quem sabe por isso não conseguia 
desvendar a Verdade manuelina. 

Gostava da palavra que a transformava em espécie: uma simples me-
nina-mulher manuelina. E era bom de se viver assim, transformada em 
multidão. No calor da multidão, não precisava pensar muito, não precisava 
pensar. Aos outros seguia feito um rebanho, podia descansar de si mesma 
e seguir a vida feito um rio. Mas não seria um Rio Imaginário. Seria um rio 
sem água viva, um rio só por viver, ou melhor, sobreviver, no meio das ou-
tras pessoas vazias.

Era assim que se sentia no meio da multidão de estrelas. Uma estrela va-
zia. Não uma Estrela Perdida, ou uma Estrela Encontrada. Mas uma estrela 
vazia. E de tão esvaziada não conseguia ao céu se prender, ao céu pertencer, 
virando uma Estrela Cadente. 

Talvez aí se encontrasse a origem das estrelas cadentes. Elas se esva-
ziam de sentido. Não têm por que existir. Não têm por que persistir presas 
ao Mapa Astral. Elas se abandonam de si mesmas, são estrelas suicidas. E 
se jogam no abismo do Céu para a Terra, assim, num piscar de olhos. 

O olho verde de Manoela mais verde se tornou com a possibilidade do 
abismo. Com a aproximação da queda, da altura mais alta até o rés do chão. 
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Seria dura aquela queda. Seria cruel aquele chão. De onde não se quer le-
vantar, com quem se quer misturar até virar verme, até virar o pó dos an-
cestrais. O pó cósmico nos envolve e envolveu Manoela, para talvez sentir-
se pertencente a algo maior. A uma força Onipotente. A um ser Gerador. 

Do pó da estrela até o nascer de um novo dia, quando o Sonho busca a 
Realidade para transformá-la em Ilusão.



41

a alvorada

Os dois se olhavam através da Alvorada. Manoela, no deserto, 
adivinhava o rosto de Pedro na janela da casa de professora Mariana, 
de onde ele não saía mais. E Pedro sentia a menina do olho verde com o 
toque dos raios de Sol em seu rosto envelhecido.

Eles haviam envelhecido, cada qual no próprio Tempo. Mas possuíam 
ainda um coração de criança, um sentimento de menino e menina da ca-
choeira. Sabiam-se um ao outro pertencentes, sabiam-se um ao outro con-
gruentes, e venciam aquele abismo de Tempo e Espaço só com a força do 
pensamento. 

O pensamento os salvara de não se sentirem sós. Apesar da distância, 
apesar do silêncio, sabiam estar entre si conectados, entre si apaixonados, 
mesmo havendo o Mestre Desconhecido. Manoela não se lembrava mais do 
encontro com o Mestre Desconhecido. Parecia que havia acontecido com 
outra pessoa, com uma estranha, que buscava a origem do prazer. Mas o 
prazer pode assumir tantas formas, e mais se aproxima da plenitude quan-
do se aproxima do Amor.

A menina-mulher resolveu subir o Monte das Respostas Perdidas. Não 
podia mais adiar. Que houvesse perigos, riscos e informações contraditó-
rias: a todos enfrentaria. É preciso escolher um destino, escolher um ca-
minho a seguir. E então, sem medo, sem qualquer arrependimento, subir o 
Monte, passo a passo, pé a pé. 

Fez para si um sapato confortável para o Monte escalar. Era feito de fi-
bras de algodão colhido no deserto que agora deserto não era mais. Ma-
noela vivia na abundância e a abundância de sentido buscaria. Não mais 
temor de não ser suficiente, pois suficiente nunca se é. Nos aproximamos 
do suficiente, roçamos o suficiente, mas a nós alguma coisa sempre faltará.

E é nessa falta que se insere a Criação. É na falta mais intensa, na falta 
mais sofrida que a Palavra se apresenta como a salvação derradeira. Mano-
ela sabia disso, aprendera isso naqueles dias no deserto, na solidão mais 
profunda. Aprendeu que veio só e voltará só para detrás da cachoeira. Mas, 
antes de voltar para o lugar de onde veio, havia uma missão a cumprir. E 
essa missão se completa em comunidade, não se completa só.

A subida do Monte era íngreme e lembrava a Manoela uma subida an-
terior. Havia se esquecido de fatos antigos, de histórias que vivera como se 
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houvesse escrito em um outro livro. E esse livro esquecido, o Livro da Vida 
Anterior da menina do olho verde precisava ser resgatado, para o Passado 
entender, no Presente aplicar, no Futuro encontrar o seu destino. 

Na metade da subida parou para descansar um instante. Era dali muito 
bela aquela vista. O Espaço Imaginário criado por Manoela. E era tão bom 
criar... Um calor brotou de seu peito ainda jovem, ainda cheio de esperança 
da Resposta Perdida encontrar. E a encontraria, a menina afirmou no meio 
daquele Espaço, no meio da subida árdua que havia começado na Alvorada. 
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a Gaivota

A Gaivota voltou para Pedro de patas vazias. Não trouxe uma resposta 
de Manoela, qualquer uma, não precisava ser uma Resposta Perdida. Não 
era o Barulho Extremo que Pedro queria acalmar – já se acostumara àquele 
Barulho. Era o Barulho de dentro, um Barulho Interior, que nascia no cora-
ção e alcançava o corpo inteiro. 

Precisava fazer algo. Precisava sair do lugar. E professora Mariana com 
ele concordou, com ele arrumou uma bagagem com ferramentas de so-
corro. Nela pôs Paciência, Coragem e também Compreensão. Deveriam se 
lembrar de pôr Honestidade, e também a Humildade para a tudo aceitar. 
Completaram com o Carinho e, antes de tudo, a Caridade, porque esta era 
a mais essencial. 

Pedro se despediu da professora querida no Muro Alto da cidade. Per-
corria assim, então, o caminho de Manoela, o caminho que a menina do 
olho verde deve ter percorrido até chegar ao Monte da Resposta Perdida.
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o caminho

Mas o Caminho de Pedro era um outro Caminho. Não encontrou os três 
Cavalos, nem o Rio, o Oásis, nem o Mestre Desconhecido. Só encontrou a 
escuridão. Só havia noite naquele lugar banido, um lugar cheio de Medos, 
Terror e Mágoa. Retirou da bagagem a Coragem para a noite enfrentar. A 
Coragem estava bem pequenina quando a trouxe para perto. Ele precisava 
aumentá-la.

Fez um fogo com as próprias mãos, uma pedra e gravetos que tateou 
pelo chão. No princípio era fraco aquele fogo. Mas aos poucos aumentou, de 
tamanho, de potência, e a Coragem aqueceu, provocando faíscas luminosas 
que ajudaram também à Paciência e a ter Compreensão. 

De repente, o fogo de seus gravetos virou um fogo-braseiro, um fogo-in-
candescente que ao céu flutuou fazendo nascer um dia. O dia inaugural. 
Pedro sentiu-se um deus naquele instante e o Orgulho queria subir de seu 
peito à cabeça, mas a Humildade em sua frente se apresentou. Trouxe com 
ela a Honestidade que afirmava com todas as forças que aquele feito não 
pertencia a Pedro, mas a um Ser Superior.

Pedro se acalmou, juntou as cinzas da fogueira e se lembrou de Mano-
ela. Ao redor podia ver com o novo Sol pegadas da menina em seu Espaço 
Imaginário: ali uma Gruta, mais à frente um Leito Nupcial. Ficou triste ao 
perceber que não havia sido o primeiro a desvendar o corpo de Manoela. 

Mas professora Mariana havia colocado tanto Carinho na bagagem que, 
junto com a Caridade, ajudou Pedro a fazer crescer um sentimento novo, 
um sentimento cintilante que ele chamou de Perdão. 
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a história

Professora Mariana resolveu da cama se levantar e a todos proclamar o 
início de uma nova História. Cansara-se de piedade com sua própria situ-
ação, com a situação dos outros em se incomodarem tanto com o Barulho 
Extremo. 

O Barulho Extremo, vamos colocar em seu devido lugar, ela disse. Com 
todas as Letras possíveis, com Palavras de Fé e Força. Um novo caminho a 
seguir, era essa a solução. Na Escola Municipal, as crianças deveriam ser 
novamente levadas e o estudo retomar. O estudo era o que os guiaria na 
construção do novo caminho. 

Mas não era um estudo cego e obediente, as crianças chegando mais 
cedo e saindo mais tarde apenas para a professora agradar. Era um Estudo 
Individual, que atendesse às próprias necessidades, para somente depois 
aos outros ajudar. 

Ouviu do prefeito José e da senhora de caridade, que se chamava Beatriz, 
que essa nova ordem era uma impossibilidade. Professora Mariana devol-
veu à tamanha negativa um pensamento altivo, de esperança e realização. 
Disse que estava em todos nós a saída daquele caos a quem chamavam de 
Barulho Extremo. Não precisavam esperar a volta da menina do olho verde, 
nem do filho do carteiro.

Mesmo reticente, mesmo incoerente, a gente da cidade resolveu escutar 
a professora. Arrumaram seus filhos para retornarem à Escola, para se con-
centrarem em um Estudo que desvendasse sonhos próprios, sonhos que se 
transformassem em realidade, e não sonhos impossíveis de se concretizar.  

Foi difícil no início transformar aquela dor. Beatriz e José eram os mais 
influentes da cidade, e precisavam converter a cidade em uma grande cons-
trução. Dividiram os trabalhos entre os mais jovens, escutaram os conse-
lhos dos mais velhos e puseram em prática a cooperação. 

De um lado, construíram uma Represa, para a água do rio juntar e trans-
formar em Energia as águas que pela Represa passassem. Feito um moinho 
de vento, era a Represa um moinho de água que aos poucos fazia circular 
as pás de fazer Energia, e a Energia acalmava os corações.

Mariana ensinava as crianças, o prefeito acompanhava dia a dia, hora a 
hora, as obras da cidade. Beatriz preparava as refeições com as outras se-
nhoras de caridade, e todos se davam as mãos, e todos se ajudavam. Havia 
um propósito maior, havia uma consequência: o Barulho Extremo assustar 
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quando houvesse Solidariedade, quando um não quisesse ser maior do que 
ninguém, quando todos fossem iguais, apesar dos dons diversos, quando 
entre eles nascesse, crescesse, florescesse plenamente o Espaço Imaginá-
rio de uma nova Comunidade.
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 a cidade universitÁria

Foram derrubados os muros da cidade, o Muro Alto não existia mais. 
Plantaram jardins conjuntos, escreveram livros para uns aos outros ler. Era 
bom aquele começo, com a esperança no coração. Inventaram para o Ba-
rulho Extremo músicas, dessas para relaxar. Ouviam baixinho antes, du-
rante e após as refeições. Conseguiam fazer suas tarefas mais difíceis, das 
que precisam de uma concentração profunda, usando aquelas músicas que 
aquietavam. 

O filho do prefeito, era João o seu nome, inventou outra ferramenta para 
o Barulho abafar. Era o Riso, ele dizia, que se mal não faz, bem então fará. 
No princípio, todos riam assim forçados, todos riam desanimados só para 
agradar o menino. Mas depois descobriram que rir era mais fácil do que 
imaginavam e rir fazia imaginar. Imaginavam dias luminosos, coloridos, as 
árvores cheias de folhas, as abelhas retornando às colmeias, o néctar de 
flor em flor. 

E foram aos poucos, e persistentes, exercitando aquele Riso, e transfor-
mando o pensamento em positivo, cada vez mais. Reuniam-se na pracinha da 
cidade, debaixo da sombra do Carvalho, e riam uns dos outros, de si mesmos 
e dos animais, que passeavam livremente, meio espantados no começo, por 
verem aquele sorriso contínuo. Sentiam-se ridículos, é verdade, os habitan-
tes da cidade. Mas sentiam-se jovens, intrépidos, relaxados, e brincavam uns 
com os outros, e faziam cócegas uns nos outros para o Riso fomentar. 

Voltavam para casa cansados, o rosto vermelho, os olhos brilhantes. 
Nem mesmo na hora da refeição conseguiam parar o Riso – ele já contagia-
va. A cidade era assim transformada, de uma cidade comum, que vivia nas 
cinzas, no Barulho Extremo, em uma Cidade Universitária.

As disciplinas estudadas pelas crianças na Escola, levadas em tarefas 
para casa, eram multidisciplinares. Sabiam entre si estudar das mais fáceis 
às mais difíceis, e retornavam às mais fáceis para melhor aprender. Os adul-
tos começaram a sentir necessidade de retornar aos estudos, para os filhos 
ajudar, para os filhos fazer admirar, do menorzinho ao mais velho.

Mas professora Mariana alertou que não era esse o caminho. Que não 
deveriam estudar somente para aos outros agradar. Precisavam encontrar 
um propósito, um propósito original, um sentido essencial, que agradasse 
a si próprio em primeiro lugar. Para então, aos pouquinhos, às crianças aju-
dar, aos seus filhos ensinar com o Aprendizado pelo Afeto. 
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Era o Aprendizado mais eficiente, aquele que perpassa o Tempo, trans-
põe Espaços, e quem recebe carrega para a vida inteira. Ninguém do aluno 
ou da aluna pode retirar. Quando se entrega um Ensinamento coberto de 
Carinho, esse Carinho se entranha no Ensinamento, se entranha em quem 
recebe para nunca mais acabar. A Memória permanece fiel ao Ensinamen-
to, pois com o Afeto se tornaram irmãos. Irmãos gêmeos, siameses, e espe-
lham um no outro o que o Carinho envolveu, o que o Afeto transmutou em 
ondas de Aprendizado perpétuo. 



52

o monte da resPosta Perdida

Manoela se sentia só, mais só do que sempre em sua vida. Mas sabia ser 
tudo sua culpa, sabia que não respondera a carta de Pedro, e não era uma 
Resposta Perdida o que ele queria receber. Ela sabia, e mesmo assim não o 
considerou. 

Era o medo do encontro? A menina precisava parar de temer. Precisava 
parar de correr sempre em busca dos desejos alheios, sempre à procura de 
um querer pertencente ao outro, mesmo que esse outro fosse Pedro.

Pedro uma vez quis sair da cidade, mas o medo o impediu. Mas o medo o 
impeliu em direção à cachoeira. O mal não havia sido assim em vão. Os dois 
haviam se enxergado, e era tão bom se enxergar... Era tão bom sair de si em 
busca de um outro corpo, feito uma casa nova o espírito quisesse habitar. 

O corpo que nos foi dado, muitas vezes cansamos dele no caminho. Que-
remos de corpo trocar. É quando descobrimos o outro, conhecemos o outro 
no meio de uma cachoeira. Esse outro é diferente, tem olho preto e nós 
temos olho verde. Mas não importa a diferença. E é justamente a diferença 
que ao outro nos atrai. Que no outro buscamos uma pausa de nossos cor-
pos.

No meio da subida do Monte da Resposta Perdida, Manoela descansou. 
Era bom ficar ali por Tempo indeterminado, mas sabia que uma hora have-
ria de subir. Será medo da subida? Será medo de não encontrar lá no alto do 
Monte aquilo que procurava? Mas o que mesmo procurava? Uma Resposta 
Perdida, seria a afirmação. Mas se a Resposta está Perdida, não será que 
gostaria de Perdida permanecer? 

A menina do olho verde permaneceu entre dois instantes, entre o Aqui e 
o Futuro, entre o Presente e um novo Espaço. Um novo passo. Um novo ar a 
respirar. Estava ficando escasso o ar daquele Espaço, o ar daquele meio da 
subida do Monte da Resposta Perdida. Se ali permanecesse, se ali teimasse 
em ficar, Manoela morreria, Manoela sufocaria na própria dúvida, no medo, 
uma prisão. Morreria assim tão jovem, mesmo com o cansaço no corpo, mes-
mo sem descobrir uma razão para tanto sofrimento, para tamanha solidão.

Lembrou haver lido em algum livro, daqueles da professora Mariana, 
que é no cume das montanhas que se encontra o ar mais puro, e que esse 
ar foi feito apenas para os Guerreiros. Seria ela uma Guerreira? Ou iria de-
sistir? Ou não sabia persistir para o cume escalar, para ao topo do Monte 
chegar e descobrir algum segredo? 
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Haveria algum segredo no cume do Monte da Resposta Perdida? Não 
havia como saber, Manoela consentiu. Procurou um lugar de apoio para o 
corpo levantar, para o corpo ajudar a sair do poço profundo. Era um poço 
de tristeza onde o corpo afundara, a tristeza de não enxergar nenhuma sa-
ída, nem alguém reconhecido. 

Era preciso em si mesma acreditar, Manoela levantou. A si mesma aju-
dar, a menina concordou. As nuvens de pensamentos, pesados e negativos, 
se desfaziam no céu. Desmanchavam-se no ar. E ao próximo passo retor-
nou, com o cuidado, a atenção para ao abismo não voltar, para do abismo 
se afastar até chegar ao mais alto céu.
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a aParição

Pedro chegou ao pé do Monte. Era alto, aquele Monte. Parecia uma 
Montanha. Era cheio de pedras e mato verde, de onde saíam, aqui e lá, 
pequenas flores, miosótis, e elas cheiravam a jasmim. Era doce aquele 
encontro, como se o houvesse previsto há milhões de anos, como se o 
houvesse vivido mil vezes antes de ali estar.

O encontro de duas almas gêmeas, não é sempre que ocorre. Não é sem-
pre que se percorre distâncias inimagináveis. Para ali estar Pedro venceu 
barreiras próprias, barreiras de pensamento, e o pensamento tantas vezes o 
puxou de volta para a cidade, de volta para uma vida que não desejava mais 
viver. Descobrira a aventura, na busca por Manoela, no encontro com Mano-
ela que para si havia pedido, com todas as suas forças, para o ser Gerador. 

O ser Gerador era pleno de mistérios. Era cheio de questões que Pedro 
não sabia responder. Foi preciso muita luta entre Pedro e as questões, uma 
luta visceral. Mas de maneira diferente das perguntas da menina, as ques-
tões de Pedro já estavam respondidas e todos poderiam enxergar. O que 
Pedro, no entanto, queria era sentir cada resposta, experimentar a sua dor. 
Para com isso tornar-se mais consciente, para com isso forjar-se mais con-
sistente, e que sobreviveria a qualquer vendaval.

Pedro levantou a cabeça e viu. No alto do Monte um pontinho a se mo-
ver. Será ela? A menina? Manoela do olho verde? Assim parecia ser. Mas o 
parecer se engana, muitas vezes, por tanto se desejar o que se quer.

É o que se quer, realmente? Ou apenas uma Aparição? A dúvida rondava 
Pedro, insistente, e, insistente, ele a recusou. Ele a proclamou a Dúvida dos 
Cantos Mortos. Por mais que ela lhe rondasse, por mais que se infiltrasse 
pelo ar em seus pulmões, dos pulmões Pedro a expulsaria, das entranhas 
ele a expeliria, feito inseto daninho que para longe é lançado.

Procurou um lugar para começar no Monte a subida. Por onde Manoela 
terá começado? Ali, à direita? Na esquerda, talvez? A dúvida de novo in-
sistia. Então Pedro fechou os olhos, e deixou o coração lhe falar. O coração 
o puxava para frente, para o meio, o meio do Monte sagrado, o Monte que 
Pedro escalará. 

Nos pés, não veio preparado, com os melhores sapatos, com a melhor 
proteção. Sentiu as pedras afiadas, as pedras, ele que se chamava Pedro e 
à pedra retornará. Tomou para si a Paciência, teceu com os restos da baga-
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gem um calçado seguro. Não era belo, era verdade, mais servia para não lhe 
cortar os pés com aquelas pedras afiadas, pedras que seriam suas irmãs. 

Como havia Manoela conseguido? Ela que parecia estar quase no cume 
do Monte? Balançou a cabeça, devo parar de perguntar. Devo apenas acei-
tar que a cada um cabe um destino. O dela, quem sabe, começou mais cedo, 
começou detrás da cachoeira, antes da cachoeira quando a encontrei com 
veste branca. 

E o pontinho distante, de Pedro se aproximava, era Pedro que se aproxi-
mava de alguém com uma veste colorida de algodão.
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o frio

Manoela tremia as mãos. A menina tremia o corpo inteiro. Era para ser 
tão frio assim, o Monte da Resposta Perdida? Talvez tão frio assim fosse pelo 
medo projetado, pelo medo de si lançado até o alto da montanha. O Monte 
não era montanha, mas montanha parecia, por causa das encostas íngremes, 
por causa do ar mais raro. 

O ar não oxigenava as células cerebrais. E Manoela se sentia tonta. Sen-
tia-se fraca por tanto esforço, por tamanha necessidade de o cume alcançar. 
De no cume encontrar alguma coisa perdida. Uma Resposta? Outra Pergun-
ta? Ou um Nada que assusta apenas de se pensar? 

Estava quase alcançando o mais alto daquele Monte quando para bai-
xo olhou, olhou com o olho verde. E a Vertigem, traiçoeira, companheira de 
outras viagens, em sua frente apareceu. E Manoela se lembrou de antes da 
cachoeira, de antes de Pedro a encontrar e levar aos habitantes da cidade.

Antes da cachoeira ela não vivia só. Vivia em comunidade. Eram todos 
feito ela, vestes brancas de linho e o olho de um verde-esmeralda. Viviam 
nas nuvens, mas com os pés no chão. Cantavam cantos celestiais apenas com 
o pensamento, e precisavam apenas do pensamento para se comunicar. Eles 
tinham acesso diretamente ao ser Gerador. Ele era parecido com o Mestre 
Desconhecido, mesma barba, força e cor.

Manoela se assustava com aquelas recordações, como se agora assistisse 
aos filmes de suspense do farmacêutico. Ficava assim desconcertada com a 
sua descoberta, de que fora antes anjo, antes de se escolher menina, e menina 
de olho verde. Por que não escolhera ser menina de olho preto? Será que ela 
mesma havia escolhido, ou teria sido um presente do ser Gerador? Por haver 
nela encontrado uma fagulha de esperança de unir a Terra ao Céu? Como 
outrora assim o fez alguém maior que Manoela, alguém que era um filho bem 
poderoso que à Terra desceu, a todos perdoou e ensinou o seu Caminho? 

A menina congelou no meio da Vertigem. Foram muitas as imagens, fo-
ram tantas, e foram em bloco, de maneira diferente das palavras que nunca 
proferiu. Por que nunca proferiu as palavras de carinho? Seria porque não 
soubesse para quem as proferir? Mas se Pedro encontrou na frente da ca-
choeira e ele também sabia apenas com o olhar decifrar o pensamento?

As mãos pareciam mais frias, os pés não saíam do lugar. Então Manoela 
viu, lá longe, longe, um pontinho escalando o Monte, um pontinho que pode-
ria muito bem ser Pedro em movimento.
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a Passarela

O caminho de Pedro era outro. Era outro o seu olhar. As pedras foram 
escasseando, ele foi procurando por um caminho mais tranquilo. Não pre-
cisava provar nada para ninguém. Precisava apenas encontrar Manoela. A 
menina do olho verde. A mulher de seu coração.

Era bom, o sentimento. O que havia começado por uma paixão desenfre-
ada, em Manoela se acalmava e se transformava em Amor. Era doce, aquele 
Amor. Era belo, aquele beijo que na menina sonhava dar. Um beijo de um 
instante, mas que imobiliza o Movimento, eterniza o Tempo, faria a Terra 
parar. 

O coração acelerava diante daquela imagem. Diante daquele Nada que 
em Tudo iria se perfazer. Pedro acreditava naquele Nada. Acreditava na-
quele instante de Fogo portentoso. E por isso continuava, por isso acele-
rava o coração em um contínuo. O coração investigando as razões daquele 
querer.

Viu então uma Passarela. Era feita de cordas e tábuas de madeira escura. 
Para onde ela levava? Pedro se questionou. Para onde ela daria continui-
dade? Mas Pedro acreditava naquele Nada, naquela falta de explicação. E 
acreditando ele foi, passo a passo, pé a pé, na busca por outro Espaço. Um 
Espaço que talvez o levasse para os braços de Manoela?
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o outro esPaço

O Amor era algo desconcertante, era desestruturante a quem dele pa-
decia. Não se tem certezas, somente dúvidas, não se pisa uma ponte firme, 
apenas uma Passarela de corda e madeira escura. Do outro lado, no Outro 
Espaço, o que Pedro encontraria?

Não se sabe, assim Pedro acreditou. E se agarrou àquela dúvida, segu-
rou-se na corda bamba. Um vento frio passou entre os seus ossos. O fez 
vacilar no meio da Passarela. Aquele vento parecia com uma Vertigem dis-
tante, talvez da menina amada, quem sabe de Manoela. Agarrou a Vertigem 
com a mão direita, com a mão esquerda se sustentava. E a Vertigem olhou 
no seu olho preto, olhou diretamente, sem subterfúgios nem indagações. 
Olhou sabendo a Verdade. A Verdade de Pedro e de mais ninguém. Pedro à 
Vertigem não temia. Retribuiu com o olhar à Vertigem de maneira pronta, 
certeira. E a Vertigem para longe se afastou, ao abismo retornou levando 
consigo o Nada.

Do outro lado, no Outro Espaço, dava para ver as pradarias construídas 
por Manoela. Dava para ver a Gruta, o Oásis, o Rio Imaginário. Pedro gosta-
va de ler as estórias da menina. Gostava de se sentar do outro lado do Mon-
te, um Monte da Resposta Perdida espelhado, onde via o Passado, o Presen-
te e o Futuro unos, sem fronteiras. Realidade e ficção. Todos misturados.

Viu a menina na cachoeira. Sentiu o abrigo na Gruta e nos cabelos de 
cama. Mas padeceu, ao perceber o Mestre Desconhecido e a perda da ino-
cência de quem tanto queria bem. Querer bem não era o nome, era mais, 
Amor, de verdade. E a Verdade de Manoela, Pedro novamente aceitou.  
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o Grito

O vento frio trazia um zunido parecido a um barulho que ouviram an-
tes, Manoela e Pedro pensaram. Pensaram ao mesmo tempo, feito se pensa 
um no outro e se sabe ser pensado. O barulho que ouviam se parecia com o 
Barulho Extremo, como se da antiga cidade, da nova Cidade Universitária, o 
Barulho houvesse fugido, para o Espaço Imaginário da menina do olho verde 
se refugiado. 

Era o momento de cada um responder àquele Barulho Exterior. Mas como 
se responde a um Barulho Exterior quando para ele não se está preparado? 
Estariam preparados, o menino, a menina? Pedro no corpo de adulto, Mano-
ela com ares de mulher? Mas ainda eram crianças, crianças de coração. Não 
haviam experimentado o transitar da adolescência. Pularam etapas e agora 
precisavam voltar atrás. 

De repente, ouviram um Grito. O Grito desesperado. Seria de Manoela? 
Pedro pensou. Seria de quem, aquele Grito? Manoela tentava escutar. Mas 
foi um Grito só, que seguiu o Barulho Extremo. E Manoela colocou as mãos 
em sua garganta. Como poderia responder? Como poderia dizer uma Palavra 
Original? 

Ainda não havia chegado ao cume do Monte. Então, coragem tomou, o cor-
po ergueu, e se esgueirando à beira do abismo, protegendo-se de uma pos-
sível Vertigem, Manoela trilhou o que faltava para chegar ao mais alto lugar, 
ao cume do Espaço Imaginário. Ali não havia flores pequenas, nem aroma de 
jasmim. Havia apenas silêncio, um silêncio interior. Não era silêncio do Espa-
ço. Era o silêncio de Manoela, que da menina emanava e convidava à Criação.

A menina ficou um Tempo agachada. Ficou minutos encolhida, para ver 
se era ali mesmo o seu lugar. Como não viu Nada, Ninguém, levantou-se aos 
pouquinhos e percebeu que o que é Graça, Dom, Presente, não precisa de 
muito esforço para as nossas mãos atingir. Foi quando sentiu a brisa, não era 
o vento frio da subida, era uma brisa suave, dessas feito carinho em flor. E 
sentiu-se acarinhada, por alguém desconhecido, quem sabe o ser Gerador? 

Enfrentou o medo em cada parte de seu corpo, elevou a vista para além 
das nuvens brancas. E com um esforço de alguém que chora ao sair do ventre 
materno, Manoela emitiu o som mais agudo, o desejo mais profundo, o que-
rer mais intenso, a Palavra guardada a Sete Chaves nas entranhas de seu ser:

– Pedro! 
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o eco

Pedro a reconheceu naquele Grito agudo. Era seu nome, ele sabia, pro-
ferido, proclamado, emanado de Manoela. Era doce aquele Grito. Era bom 
de escutar. Fez silêncio ao redor. O Barulho Extremo desaparecera. O vento 
frio se aqueceu. Era bom aquele nome que era seu nos lábios de sua amada. 

Precisava alcançar a menina o quanto antes. Mas como se guiaria? Pelo 
Eco, era a única solução. Colheu do ar uns pedaços do próprio nome, e foi 
seguindo os pedaços, na trilha onde os encontrava. E quando tocava os pe-
daços do que era o seu nome, Pedro percebeu que eles se imprimiam em 
seu corpo feito uma tatuagem. Eram Ps, eram Es, Ds, Rs e Os assim, em 
forma de delicadas flores, em cores de arco-íris. Pedro deixou que se impri-
missem em sua pele as Letras Embalsamadas da Palavra Original. A primei-
ra Palavra emitida, anunciada, pronunciada por Manoela.

O Eco parecia assim um espelho de si mesma, a menina, do outro lado 
do Monte, pensou. E parecia que não falaria nenhuma outra palavra após 
haver proferido a Palavra Original. Era preciso agora escolher bem as pa-
lavras, escolher o que dizer. Porque senão se arrependeria, e a palavra dita 
não poderia voltar atrás. 

Era preciso saber qual era o sentimento por Pedro, para sem medo o en-
frentar. Com todos os riscos que o Amor nos demanda, com todos os riscos 
de o outro Amar. O que seria Amar? Seria ao outro se entregar sem reservas 
nem comedimentos? Seria se entregar por inteiro sem para si nada guar-
dar? Manoela nisso não acreditava, não sentia a certeza batendo em seu 
coração. Pensava que no Amor se completa, se faz dois no mesmo caminho, 
mas cada qual em um passo próprio, único, individual. 

Somos felizes antes de o outro encontrar, a menina continuou seu pen-
samento. Tornamo-nos mais felizes com a presença do outro em nossas 
vidas, e quando, por algum motivo, a Morte, a Separação, o outro de nossas 
vidas se esvai, continuamos felizes como éramos antes, num círculo sem 
fim de nascer, crescer, amadurecer e ir embora, para diferentes Espaços, 
para um Tempo além do Tempo.
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a resPosta Perdida

Então seria essa a Resposta Perdida? De que ao Outro se ama sem per-
der a Voz Individual? A Voz Própria, era isso o que Manoela procurara des-
de que saiu detrás da cachoeira até gritar o nome de Pedro com toda a 
força, a plenos pulmões? 

Recolheu-se novamente. Era grande demais a notícia para alguém que 
começava a dar passos com os próprios pés. A havia encontrado? A Res-
posta Perdida? Assim tão simples! Porém tão óbvio! Estivera lá o tempo 
inteiro e ela não percebera, ela não enxergara, ou não quisera enxergar. Foi 
quando saiu de si na mais extrema necessidade que ao Grito respondeu, 
como se respondesse a si mesma. Mas respondeu a si mesma, Manoela 
agora pensava. Não foi a Pedro que gritou, rasgando o ar de seus pulmões. 
Foi para si mesma aquele Grito, um Grito desenfreado, arranhando as suas 
cordas vocais. E o Tempo se fez Presente, o Tempo foi percebido, e medido, 
e armazenado nas células cerebrais. 

A menina-mulher jamais se esqueceria do nome que proferiu. Era a 
sua promessa, uma profecia, que lançava ao mundo antes mesmo de em si 
possuir. Lançava e profetizava, gritava e fazia acontecer. A Palavra Original 
possuía o poder de a si antecipar, e a si escolher o seu destino. Antes de 
falar, avançava no Futuro e percebia no Futuro o fio lógico da Vida, e que 
era preciso Manoela desfiar. 

Nas escolhas, a menina-mulher antecipava o que intuía um dia ser. E ali 
naquela Causa, sem muito saber, ou entender, ou aceitar os acontecimen-
tos, percebia a Consequência, ansiava pela Consequência, feito se anseia 
pelo final de um livro bom. Deseja-se o final do livro bom, ao mesmo tem-
po que o adia, por não querer que o jogo termine, tentando impedir que 
o Amor se vá. Porque ele se irá um dia, Manoela continuou a intuir, mas 
queremos prendê-lo o máximo Tempo possível, até nos faltar o ar, até o 
Fim ser mais forte do que nós, e a ele termos que ceder, e aceitar.
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a escolha

Pedro escutava tudo em turbilhão. Sua cabeça estava tonta de tanto Eco 
escutar e não sabia precisar quando o som se extinguiu. Era um silêncio 
profundo, aquele após o Grito, aquele após o seu nome ter sido proclamado 
no ar. 

Poderia ficar para sempre, ali, do outro lado do Monte da Resposta Per-
dida, do outro lado do espelho. Mas a Manoela desejava alcançar, e pergun-
tar por que o Grito, por que seu nome, por que Amar. Porque Amar assim 
não faz sentido, se os dois seres que se amam permanecem cada um no seu 
lugar e não têm a Coragem de atravessar a Passarela de corda e madeira 
escura, e descer do alto do Monte, para a quem se ama encontrar.

Poderia ser um ano, ser um mês, ser um dia, aquele instante de Escolha. 
Os dois seres apaixonados adiavam se encontrar. Feito sofrer quisessem, 
mas quem deseja sofrer, quem prefere dilacerar? 

Pedro se levantou, mais uma vez, de seu lugar. Era preciso que alguém 
começasse, que alguém tomasse a frente, desse o primeiro passo, não 
aguentasse esperar. Foi assim devagarinho atravessando a Passarela, quan-
do ouviu o som de pequenas pedras rolando do cume do Monte da Respos-
ta Perdida, como se por ali passasse um animal, retirando-as das encostas. 
As pedras não saltavam sozinhas, Pedro sabia e sentiu. Alguém as havia 
agarrado e segurado para nelas se apoiar e descer a trilha do alto até o 
outro lado da Passarela.

Do outro lado da Passarela, a menina Pedro encontrou. Lá estava toda 
vestida de algodão colorido – para onde teriam ido as suas vestes de linho 
branco? 

– No caminho eu as deixei.
A menina proferiu o seu diálogo.
– Você fala?
Pedro, atônito, perguntou.
– Falo apenas o necessário... O Grito... A Dor na garganta... A Conclusão.
Ele terminou de atravessar a Passarela. A menina tocou a sua mão. Esta-

vam geladas as mãos, do menino, da menina. Feito dois estranhos fossem, 
Pedro e Manoela, aproximaram-se devagar um do outro, tocaram o rosto 
um do outro com as mãos geladas, tocaram os lábios, e nos lábios beijados 
tudo silenciou.
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o BeiJo

Que sabor tem um Beijo? Para ele? Para ela? Tem o gosto de encon-
tro, encontro assim meio de lado, a cabeça de Manoela deitada de lado 
para receber o Beijo de Pedro. Era feito um aconchego, aquela cabeça 
deitada, no ombro de seu amado. O Beijo, assim torto parecia. Mas não 
era torto, era místico, e ali se fazia um santuário.

Naquele instante celestial, um Raio de Sol tocou a Cabeça de Manoela. 
A Cabeça da menina permanecendo deitada, pendendo assim para o lado, 
era mais fácil o Raio de Sol a tocar e se inserir no pensamento. Houve en-
tão uma Epifania. Todos os momentos vividos, o antes, o agora, o depois, 
explodiram em Manoela, como se fossem um instante só. E a menina-mu-
lher podia no corpo de Pedro entrar, no corpo do homem-menino pene-
trar, feito o ar em seus pulmões.

Pareciam trocar de lugar naquele Beijo. Manoela parecia um menino, 
sentia-se um menino, e Pedro se percebia mulher. Seria possível uma tro-
ca? Uma troca de corpos, apenas com o tocar de lábios, apenas com as 
línguas entre os dentes um do outro, a saliva um do outro sendo experi-
mentada na boca alheia? 

Era uma troca de fluidos e sentimentos, e o calor tomava conta dos 
dois corpos. Não queriam se afastar, não queriam parar de beijar, os lá-
bios assim colados, as línguas desmesuradas, acessando um ao outro nos 
recantos mais profundos. Era a alma um do outro que tocavam, e a alma 
de Manoela, a alma de Pedro haviam trocado de lugar. Como se quisessem 
recuperar suas almas, fazer suas almas voltarem para seus corpos origi-
nais, ao mesmo tempo gostando de estar no corpo do outro, investigando 
o outro nas suas infinitas possibilidades.

O gosto, a textura, uma cor no Beijo? Haveria uma cor ao beijar? Deve-
ria ser o vermelho, a cor do calor entre os corpos, a cor do Fogo portento-
so. E entre uma dúvida e uma certeza, a cor se transmutava em laranja, em 
azul, em amarelo, o verde escurecendo do olho da menina para o olho de 
Pedro, como se em preto desejasse se tornar. 

Pedro percebeu o perigo. Da menina nele se transformar e a beleza da 
alma própria, a dele, a da menina, para sempre se acabar. Porque seriam 
amorfos, insossos, sem vida nem alegria, e não era isso que ambos deseja-
vam, Pedro sabia, Manoela confirmou.
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Então soltaram as línguas, afastaram os lábios, e as almas trocadas vol-
taram resistentes, reticentes, incongruentes, voltaram para seu lugar. 
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 o filme

As cenas passariam em uma tela de Cinema, um Cinema Universal. Não 
seria mais numa simples tela de Super 8, sem som e cor, apenas uma ima-
gem em preto e branco. A cor do olho de Manoela se espalhava na antiga 
cidade, recente Cidade Universitária, agora Cidade Virtual. Era bom aquele 
começo de um fim de história.

A História se transformou naquela Cidade antes isolada. Os dizeres de 
Pedro, de Manoela, mas também da professora Mariana, do prefeito José e 
a senhora de caridade Beatriz com o Tempo frutificaram, cresceram, ama-
dureceram, brotaram flores raras nos jardins dos herdeiros.

Foram quebrados os semicírculos – eram então círculos inteiros. Um 
caos organizado se instalou naquela Cidade. Não havia problemas somente 
de um, de todos eram os problemas e deviam ser solucionados. Com Calma, 
Paciência, e também Aceitação, nos momentos em que para os problemas 
solução não há.

Começaram a nascer crianças com olhos verdes, outras com olhos pre-
tos, tudo agora no plural. Não se queria uma Vida para não vivê-la inteira e 
compartilhada com outros seres, que, mesmo diferentes, eram todos, por 
essência, iguais.

Mariana se casou com o carteiro Elias quando este enviuvou. O carteiro, 
todo dia, mandava cartas à amada pedindo livros, conselhos, e a professora 
lhe enviava sonetos, poemas, contos imaginários – uns eram dela, outros 
nomeava os autores, para o carteiro não enganar. E as cartas daquela Cida-
de tornaram-se mais floridas, tornaram-se perfumadas, como se de Paz e 
Amor fossem feitas, como se de Graça e Perdão fossem escritas.

Pedro e Manoela, o casal ancestral. Feito houvessem retornado o homem 
e a mulher ao Paraíso, aquele antigo menino, aquela menina dos olhos ver-
des que em cor de mel transmutava, nem verdes, nem pretos, nem aqui 
nem acolá – e havia dias em que os olhos viravam esmeralda, outros em 
que os olhos beiravam o ônix profundo. Nasceram filhos e filhas daquele 
casal ancestral, crianças em número de seis, porque o seis é incompleto, o 
seis se torna infinito quando aos pais se somarem e no oito transformarem 
as curvas sem fim do pensamento.

Poderiam se aquietar agora, os habitantes daquela Cidade, a Cidade Vir-
tual. Mas eles sabiam que alguma coisa estava por chegar, alguma coisa iria 
acontecer, depois que a menina dos olhos verdes e o filho do carteiro retor-



naram do Espaço Imaginário, retornaram do Monte da Resposta Perdida e 
inauguraram um outro Tempo. Um Tempo Original.



72

o fim

Letícia desligou o Livro Imaginário. Ela sabia aquela História de cor, e 
mesmo assim não cansava de novamente ler, de novamente ver as imagens 
feito um Filme. O Filme da Cidade em que nasceu, a Cidade em que sua bi-
savó viveu, em que todos tinham o olho preto. 

A noite estava fria. Faltavam somente dois dias para o seu Ritual de Pas-
sagem. Aquele em que precisava ir ao deserto, escalar o Monte da Resposta 
Perdida e renovar os votos da Família. Encontrar a sua Voz Individual. Mas 
não se sentia pronta ainda. Era apenas uma menina. Uma menina com um 
olho verde, o outro preto.

Era híbrida, a menina. Uma mistura de dois polos, tão assim contraditó-
rios, mas nem por isso excludentes um do outro – poderiam nela ao mesmo 
tempo habitar. 

Sentou-se diante do espelho suspenso. Penteava os longos cabelos cor 
de Sol, os cabelos iam até o chão. Arrastava os cabelos sem medo de os pi-
sar, e quando cansava de arrastá-los, os arrumava em tranças, e enrolava as 
tranças em duas conchas, uma em cada ouvido. 

A menina com um olho verde e outro preto passeou na balaustrada da 
casa em que morava. As casas eram todas diferentes, e Letícia às vezes so-
nhava com uma certa igualdade, com uma padronização dos pensamentos. 
A dúvida exaure os corpos, mais que a alma, ela pensava. E estava exausta 
de pensar.

Por que aos outros precisava seguir, por que precisava proferir os votos 
sagrados no Monte da Resposta Perdida? Não seria suficiente proferi-los só 
para si? No escuro de seu quarto? Como se fosse oração?  

Letícia acreditava no ser Gerador. E ser descendente de um anjo, o anjo 
Manoela, lhe dava força e fé. Mas suas vestes não eram brancas, não eram 
feitas de linho branco, e sim do mais puro e colorido algodão. Viviam no 
preconceito de o antigo não quebrar, viviam na superstição. E supersticiosa 
Letícia não queria ser.

Voltou novamente ao espelho. Olhou-se inteira, sem medos, soltou as 
tranças, desentrançou os cabelos. Tomou a tesoura, a lâmina brilhante sob 
a luz da Lua cheia, a luz indireta do Sol, tomou a tesoura afiada e num 
corte só, um só barulho, cortou os cabelos na altura da nuca e jamais se 
arrependeu.
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o início

Jonatas acordou no meio da noite com as vozes dos habitantes da 
Cidade.

– A Princesa Letícia... Ela sumiu!
Ele mal sabia se era sonho, se era verdade. Virou-se para o outro lado, 

para ao sono retornar, e quem sabe se lembrar da parte do sonho bom. 
Sonhava com uma menina, cabelo ao sol, pele feito uma rosa, mas era uma 
rosa cor de terra, uma cor que nunca viu. Pele cor de terra... Cabelo cor de 
sol... E estava quase tocando o seu rosto, quando a mãe, descendente da 
senhora de caridade Beatriz, o acordou com um susto:

– A Princesa Letícia sumiu!
Procuravam nos parques da cidade, nas colinas, pradarias, e na Igreja 

também. O dia do Ritual de Passagem se aproximava, e se a Princesa ao 
Monte não retornasse, a que Fim chegariam?

Jonatas não acreditava na História daquele Monte. Acreditava apenas 
no que lhe tremia os ossos, no que palpitava o peito, no que acelerava a 
alma. Acreditava sim que o Mundo era maior que a Cidade Virtual, e queria 
conhecer o Mundo, mas não o queria conhecer só. 

Levantou-se forçado, pela mãe e pelo sono – as duas forças que o pu-
xavam cada uma para o seu lado. Mas por fim cedeu à mãe, como era de 
costume – a mãe possuía uma forma de pedir que não podia recusar.

Calçou as botas, vestiu o casaco. E no frio da noite saiu à caçada. Por uma 
Princesa alheia ao seu sonho, o sonho da menina dos cabelos cor de sol e a 
pele cor de terra. 

A gente da Cidade na Cidade se espalhava procurando a menina. Jonatas 
olhava aturdido tamanha confusão. Ela não estava ali, ele pensava. Onde 
se pode esconder alguém que não quer ser encontrado? Alguém que quer 
se perder? Ele continuou desfiando o pensamento e o fio de pensamento o 
levou para fora da Cidade. 

Não tinha medo da Cidade sair. Já havia viajado aos pontos principais 
da História, a História ancestral. Viajara três dias e três noites e em nada 
achara graça: a Gruta, o Rio Imaginário, o Oásis e mesmo o Monte sagrado, 
aquele da Resposta Perdida. Somente no outro, o Monte espelhado encon-
trara interesse e repousara um instante. E ali estava, novamente, um meni-
no na Passarela, atravessando a Passarela até atingir o lugar em que Pedro 
um dia fora, e ouvira Manoela gritar seu próprio nome. 
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De repente, Jonatas ouviu um barulho. Seriam pedras rolando? Seria 
uma menina descendo do cume do Monte alto? Pela primeira vez teve 
medo de não ser o que pensava, de não ser o que queria, ali, do outro lado 
do espelho. E então se encolheu, feito um animal ferido, feito um bicho pre-
so em armadilha.

Um olho verde flutuava no Espaço. Jonatas segurou a respiração. E 
quando pensou que não poderia mais segurar o ar preso nos pulmões, uma 
voz soou baixinho, feito um sussurro, um murmúrio:

– Quem é você?
Jonatas não sabia quem falava. Não sabia se era um menino, uma meni-

na. E resolveu responder à pergunta com um outro perguntar:
– Quem é você, afinal?
Letícia apareceu de repente. Os cabelos curtos, cor de ouro, cor de sol, e 

a pele imaginária. A pele da cor da terra, o olho da cor do mar. O outro olho 
era uma incógnita, uma grande interrogação, que de tanto perguntar se es-
panta, com o menino viajante, com aquela situação. Tão semelhante àquela 
do Livro Imaginário, mas também tão diferente, como se corpos vazios eles 
fossem e recebessem uma encarnação.

– Meu nome é Letícia, você sabe...
– Não, não sabia... A Princesa...
– Sim, mas não conte a ninguém.
– Não contarei, lhe prometo. Mas por que aqui se esconde? 
– Para tudo começar.
– Começar? Tudo o quê?
– O Nada. Para começar novamente. Para uma estória nova contar.
O menino parou um instante. Precisava refletir sobre tamanha confis-

são. E levantou os olhos. E confirmou o sonho. E deu a mão à menina.
– Meu nome é Jonatas, você sabia?
A menina se sentou ao lado daquele menino. Um Raio de Sol cortou a 

pradaria anunciando a Alvorada. Um Raio de Sol tocou a Cabeça de Letícia, 
simplesmente Letícia, sem títulos nem sobrenomes, tocou a Cabeça de Jo-
natas, feito da mesma matéria dos sonhos. O Raio de Sol desnudou o corpo 
dos dois jovens sentados no chão. A menina olhou bem fundo no olho do 
menino e respondeu:

– Sabia.
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