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Apresentação
Fábio Varela Nascimento 

Doutor em Letras – Teoria da Literatura (PUCRS)

Em Homem comum, entre os alunos de uma oficina de pintura, o 
protagonista sem nome de Philip Roth lembra a sentença do fotógrafo e 
pintor Chuck Close: “Os amadores procuram inspiração; os outros sim-
plesmente arregaçam as mangas e vão trabalhar.”1 A luta disciplinada 
e constante do artista com a tela, a câmera, os objetos e as palavras é o 
que faz surgir a obra – não um milagre, não uma noite triunfal, não um 
dia de inspiração. Quando o leitor envereda pelas páginas de 7 por 11, 
de Patricia Tenório, ele vê o esforço de alguém que arregaça as mangas 
com vontade e trabalha com obstinada dedicação à literatura. 

Autora de onze livros publicados, escritora por opção e formação 
– possui doutorado em Letras-Escrita Criativa pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul –, Patricia Tenório coloca neste vo-
lume sete momentos significativos de sua trajetória: As joaninhas não 
mentem (2006), Grãos (2007), A mulher pela metade (2009), D’Agos-
tinho (2010), Diálogos (2010), Vinte e um (2016) e A menina do olho 
verde (2016). Nesses diferentes momentos, o leitor tem a oportunidade 
de conhecer duas facetas da escritora: a contadora de histórias e a poeta.

1 ROTH, Philip. Homem comum. Trad. Paulo Henriques Britto. São Paulo: 
Companhia de Bolso, 2017, p. 58.
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A contadora de histórias se arrisca tanto nas narrativas curtas quan-
to nas de maior fôlego. Diálogos e Vinte e um estão no primeiro gru-
po. Diálogos se constrói com base nas percepções da autora ao entrar 
em contato com sujeitos, espaços, objetos e episódios. Desse conjunto, 
“Quando a chuva chegar” e “Último santuário” são algumas das amos-
tras que indicam o potencial de Patricia em relação à prosa. Vinte e um 
– publicado, primeiramente, na Espanha, em uma edição bilíngue – é 
um livro menos extenso e mais concentrado, formado por histórias in-
trigantes e ousadas como “Transparentes”, “Chuva de letrinhas” e “Eu, 
comigo e Deus”. Em Grãos, uma obra de caráter híbrido, com textos 
poéticos e narrativos, a autora ainda estava em busca de sua voz, mas já 
apresentava empenho na busca pela concisão.

As joaninhas não mentem, considerado, em 2008, o melhor romance 
estrangeiro pela Accademia Internazionale Il Convivio (Itália), é uma 
fábula moderna na qual três gerações de mulheres tentam libertar um 
príncipe de uma maldição. A trama, que tem em Ariana sua persona-
gem mais saliente, desenvolve-se em um jogo temporal que mescla 
elementos medievais e atuais e é um grande exemplo da capacidade 
imaginativa da escritora. Em A mulher pela metade, Patricia retoma a 
tentativa híbrida de Grãos – com a inserção de textos poéticos e o uso 
da linguagem lírica –, porém, dessa vez, não usa histórias curtas, mas 
uma narrativa longa, de caráter complexo, com alternância de vozes. A 
menina do olho verde – também galardoado pela Accademia Interna-
zionale Il Convivio (Primo Premio Assoluto), traduzido para o italiano 
por Alfredo Tragliavia e publicado pelo Italian Paths of Culture – si-
naliza a volta de Patricia Tenório à atmosfera da fábula e proporciona 
ao leitor, por meio de capítulos curtos, a convivência com personagens 
bem delineados como Manoela, Pedro, Jonatas e Mariana.

O lado poeta da autora se manifestou em Grãos, sua segunda pu-
blicação. Entre os onze poemas inseridos no livro, é possível encontrar 
versos intensos e tocantes como os de “Aborto”:

Não mais vives em mim
Senti teu calor fugindo entre as pernas
Meu sangue esvaía inteiro
E não mais me pertenço
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E como os de “Fotografia”:

Fotografia se perdendo
Nos caminhos vivos, verdes
Linhas procuram contorno de um rosto
Amarele-sendo, amarele-sendo
Descobre que não mais se sabe.

Em relação a D’Agostinho, primeira obra de Patricia Tenório dedi-
cada somente à poesia, a autora disse, certa vez, que procurou, a partir 
dos estudos de Confissões, de Santo Agostinho, “refletir poeticamente 
ou poetizar filosoficamente”.2 Ela cumpriu o que prometeu e ainda re-
tomou a característica da intensidade, já observada em Grãos. Esses 
traços poéticos de Patricia podem ser observados, principalmente, em 
“Pastor de estrelas”, “Sombra”, “D’Agostinho”, “Pureza”, “Cheiro de 
terra molhada”, “Sublimação”, “Signo”, “Tresmalhada” e “Autópsia”.

7 por 11 é uma seleção que mostra mais do que as facetas narrativa 
e poética de Patricia Tenório. Este livro reforça a ideia de que ela é uma 
escritora que arregaça as mangas, que não pensa duas vezes antes de 
mergulhar nesse trabalho difícil, ingrato e, por vezes, gratificante que é 
a criação literária. Além disso, 7 por 11 indica uma vontade da autora 
para atingir aquilo que é essencial na dinâmica de um sistema literário: 
publicar, ser lida. 

Espero que o leitor de 7 por 11 tenha o mesmo prazer que tive ao 
identificar seus esforços e ao conhecer as facetas de Patricia Tenório.   

2 TENÓRIO, Patricia. D’Agostinho. Rio de Janeiro: Calibán, 2010, p. 9.
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Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Mateus 22, 34-40

2006

AS JOANINHAS 
NÃO MENTEM
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A Torre

A Torre... Para lá se dirigia Ariana. Colocou o elmo na cabeça, aper-
tado era o elmo. Jeito de camponesa permitindo dores, respirou fundo, 
conseguiu encaixar sobre os cabelos longos, cor de sol, peleterra. Nos 
olhos castanhos, mar de sonhos brilhava na direção da Torre. 

Ariana não vendo a torre segurava firme as rédeas do cavalo Branco 
apertando com as pernas longas. Longos seriam os caminhos, tortuosos 
seriam os caminhos, perigosos seriam os caminhos. Mas ela prometeu. 
A si e à Irmã Clara. Lá estaria o que sempre sonhou. E por que temia? 
Por que tremia?

A dúvida ecoando ouvidos, trazia embaixo do elmo pequenos ou-
vidos que muito escutavam, em busca de melodias, parava nos cantos 
dos pássaros, tentava acompanhar com bandolim, carregava atraves-
sado nas costas. Assim permanecia minutos, horas. Uma tarde inteira 
certa vez permaneceu, contemplando joaninhas que descobriam ver-
dades nos grãos da terra em frente ao velho salgueiro. Salgueiro onde 
conheceu Irmã Clara. 

Uma manhã de sol, igual tantas outras quando ali fora, amarrava 
o cavalo Branco na árvore frondosa à beira do rio, adorava retirar as 
botas, botas de couro, a homens pertenciam, filha única em família de 
varões. A saia do vestido amarelo, a barra suja do vestido amarelo, ga-
nhou de uma prima distante em um dos Natais passados, no passado 
queria permanecer. 

Ao menos a veria, uma única vez e poderia tocar-lhe rosto, dese-
nhar sobrancelhas, lábios, o nariz fino, queixo insistente. A mãe insis-
tira que nascesse. Seis irmãos, seis irmãos para que Ariana viesse. Os 
enxovais guardados, tirando mofo, os vestidinhos cor-de-rosa, bico em 
renda branca, sapatos que teceu, cuidadosa, para que não lhe ferissem 
os dedos. 
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Contou os dedos, dedinhos miúdos da filha que nunca vira, alguns 
minutos, aqueles minutos, com um sorriso de saudade antes de vir, en-
tregava o mais precioso legado ao mundo. Ária suspirou nos ouvidos 
de Ama Lúcia.

– Ela é sua. 
– Mas...
– Sua, de mais ninguém. Não deixe que a toquem como mãe. Só 

você.
Os olhos, as lágrimas transbordavam dor do impossível – uma me-

nina – seria mãe daquela flor?
– Selvagem. Guerreira. Não deixe os homens a dominarem, Lúcia. 

Crie para a luta.
Na janela aberta do quarto de Ária, apenas o sussurro do amanhecer, 

as nuvens queimando aos poucos, pincelando céu com tons de terra, 
raios de ouro fustigando pássaros, bem-te-vis em coro saudando vida, 
cigarras fazendo última cantoria, quase a explodir de satisfação, quando 
até da morte não se tem medo.

As cigarras gritavam. Ariana esfregou os olhos com preguiça trazen-
do à terra seus pensamentos. Resolveu mergulhar no rio ainda cheio. 

A seca não viera naquele ano, os animais ruminavam após estarem 
plenos de capim. Retirou o vestido, ficou em combinações. Melhor as-
sim, quase como veio ao mundo, sentindo água passar entre as pernas, 
dando um friozinho no umbigo, espalhando-se nas costas dos ombros 
que, afinando em cintura, abriam-se generosos nos quadris largos de um 
dia mulher. Porque assim seria. Mulher. Mãe. Tal fora a sua, não Ama 
Lúcia, sabia. Ama Lúcia não era sua mãe. Não a que morrera por ela. 
Mas que mataria por ela. Com certeza, por mim, Ama Lúcia mataria 
toda uma humanidade. 

Criava os filhos dos outros. Lavando, cozinhando, cozendo meias. 
Para os outros usarem, servidos, serva, os senhores pediam, ordena-
vam, secos. 

Carregando trouxas pesadas, no rosto vincos dos sonhos, jamais vi-
vidos, pensamentos soltos, arredios. Nem pensar em dizê-los, haveria 
um castigo?

A trouxa pesada levando, lavando no rio. Frescor e sol a queimar. 
Queimando pele, secando os brancos.
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Brancos lençóis ficavam, brancos lençóis escondendo mágoas, 
mágoas sabia vividas por Ária, a cada menino nascido, punição não 
merecida, tão bondosa era a patroa.

Seria pecado não querer destino? Destino de criada. Destino em 
mais um filho homem. Sem pensamento livre. Sem apresentar pala-
vras.

Um milagre adentrando janelas da fazenda iluminada. O milagre 
possuindo nome, o nome forte que a mãe lhe dava: Ariana.

Entre sangue e lençóis a menina nascia. O pai, só perguntas. A 
mãe... Surpresas. E se encantando, a criada também se encantava. Era 
um destino mudado, traçado e esperado. Por Ária. A salvação.

Aceitando com prazer, apesar de morto um sonho de servidão 
prazerosa, com Ária não havia desculpas. Atendia e mais atenderia, 
a morte fora injusta. Levando a quem não devesse, deixando órfã a 
pobre menina. A pobre, ruiva menina.

A ruiva menina que piscava olhos, susto em abri-los tão pequena, 
tão frágil e ao mesmo tempo forte, poderia vencer dragões, a menina? 
Cumpriria a missão pré-destinada?

A mãe lhe impusera missão. Traçando e ordenando. Porque não 
lhe cabia perguntar. Não cabia a uma simples serva. A uma simples 
ama com um simples nome. A uma simples Ama chamada Lúcia. 

Olhou a espada, facão de vaqueira que era, pois era para ser as-
sim. Cuidar de bois, carreá-los. Devia ter nascido homem, disse-lhe 
o pai um dia.

– Para nada serve essa cabrita, Ama Lúcia. Você a está criando 
para virar vaqueiro, feito os irmãos.

A menina aos dez anos e calçava botas, o facão amarrado na cin-
tura do vestido, vestido curto de tanto usar. O rosto sujo, cabelos de 
fogo queimando os ombros já largos, ali carregava o mundo.

– Não vira, não, Sinhô Jorge. Vai ser fêmea, sim, senhor. Mas não 
se cria fêmea demais nessa seca de cão.

– Mas onde já se viu? Não cose, cozinha, nem aprendeu os deve-
res, e todo dia vejo em lutas com o Venâncio. Aquele seu filho preto 
devia estar cuidando do curral, tirando leite que é o melhor que faz.

– Ele faz o que precisa, senhor. Deixe a menina comigo que eu 
resolvo.
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Aquela criada é muito ousada. Só porque prometi no leito de morte 
de Ária, senão bem que botava no olho da rua.

Não olhava para a menina. Nunca olhava para a menina. Tão pare-
cida com a mãe. Os cabelos, cabelos vermelhos, olhos de mel, doces 
eram os olhos de Ária, doces os lábios, tanto os beijou, nunca houvera 
mesmo bem querer.

Seu Jorge, como era chamado na Vila do Castelo, nasceu para traba-
lhar na terra. Sempre gostou, o pai gostava, os irmãos; não teve irmãs. 
Eram dez. Na época da colheita pareciam exército de formigas, sol a 
sol, chuva a chuva, nada os impedia de colher milharal. E foi num dia 
de muito sol, no sol escaldante de dezembro a conheceu. 

A plantação de girassóis de Seu Expedito sempre chamara a atenção 
de Jorge. Ainda era assim chamado quando a conheceu. Jorge, o caçula 
da família do Seu João. E estava velho, o pai já estava muito velho quan-
do Jorge chegou em casa depois daquele dia, os olhos ainda faiscavam.

Lá estivera. O sol descortinou, lançou-se a terra, tocava gotas de 
orvalho, vibrando feito prismas de arco-íris quando Ária chegou. E ela 
brilhava mais que os prismas, mais que os girassóis molhados, mais 
que o entardecer batendo em plantação. Um brilho diferente, arisco. 
Não olhava o rapaz alto, cabelo negro, negro feito o casco do cavalo, 
negro feito o tarde da noite, feito os olhos da coruja que a visitava na lua 
cheia. Porque aquele rapaz se parecia com a lua cheia.

De repente o olhou. Então percebeu que se perdera – perdera para 
sempre? O caminho de casa – mas não queria voltar para casa? Perma-
necendo, não mais colhendo, regando, podando, adubando girassóis. E 
ele já esquecendo milharal, próprio milho dourado encontrou nos cabe-
los longos, cacheados, cobertos por chapéu de palha, lenço amarrado 
no queixo altivo. Altivo o queixo, nariz em riste, nada parecido com as 
outras, as moças da Vila do Castelo.

– Ária, me ajude aqui.
Ouviu o nome, Ária, o nome chamado pela criada. Não poderia ha-

ver mais belo, Ária, tal os pássaros que afugentava do milharal, ele pró-
prio o espantalho. Será que a espantara? A levara para longe, dentro da 
casa, com seus olhos e cabelos negros, mãos largas, a levara para longe?

Nas mãos carregava ramalhete. Tolo que sou, dar flores aos que têm 
jardim a perder de vista. Mas o que mais lhe dar? Não poderia chegar 



18

com cesto de milho, um presente para aquela noite: o pedido de namoro 
a Seu Expedito. 

Seu Expedito tinha cara de muito bravo. Diziam as boas línguas – 
Jorge esperava – era só da boca para fora. Um bom homem, afinal. Mas 
Ária era filha única. Quinze anos e filha única. Então a brabeza. Não se 
acostumava com o crescer dos cabelos de fogo, as pernas subindo altu-
ras, as mãos se aprontando aos carinhos de um homem. Melhor apeque-
ná-la, faz-de-conta de criança, quando brincavam ao terminar o jantar. 

Ela sentando feito a um cavalinho, as cortinas serradas para ninguém 
assistir ao espetáculo de amor, pai e filha. Ao circo, o espetáculo. Quase 
enlouqueceu de ciúmes quando a viu subindo ao palco e cantando.

Desde pequena cantarolava, mesmo cantigas de ninar, Canções de 
Amigo, Amor Perdido. Canções que Dona Tereza ensinara do tempo de 
convento. Convento do qual Expedito  a retirara na maior das impossi-
bilidades.

Noviça Tereza, porque assim era chamada Dona Tereza no Conven-
to das Carmelitas do Castelo. Ainda não fizera os votos. E passava o dia 
cantarolando baixinho, pois não lhe era permitido gritarias. 

Pequena, menina, fora deixada na porta do Convento. Não se sabe 
por quem, de onde veio, para onde iria, se ali não repousasse em um 
cesto de lençóis brancos ainda sujos de sangue do nascimento. Apenas 
uma penugem vermelha a cobrir cabeça miúda e bem feita.

Crescia alegre, nada reclamava. As freiras exerciam o que não se 
pode ser naquele ofício: maternidade. Revezavam-se no dormir, que 
nem dormiam. Achavam presente dos céus para vida solitária, de ventre 
seco, missão não cumprida sendo mulher, transformada em rezas, mas 
que, por algum milagre, fora deixada na porta do Convento feito de 
pedras largas e firmes.

E Tereza não estava só. Observando-a todos os dias, escondida 
atrás dos pilares do Convento, na madrugada de novenas, trezenas 
e rosários; quando a noviça ia andando, sem muita atenção na vida, 
aves, sol e luz, quando ao lavar a roupa no riacho; banhando-se na 
água fria e prateada, nas luas se banhava a menina, conseguia fugir 
escondidinha, pés descalços, pois assim eram as carmelitas, pés des-
calços e mãos em reza, escondidas debaixo dos longos hábitos, assim 
fugia Tereza. 
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Banhava-se no rio, águas frias, ela a observando, Irmã Clara. Mas 
Irmã Clara também não estava só. Não estava só quando observava Te-
reza deslizar, sentindo as águas alisarem cabelos queimados e cachea-
dos, alisavam-se no contato com a água, dançando no balé da lua. Lua 
sempre plena, cheio de amor era o coração de Expedito.

Irmã Clara escondeu-se atrás da mangueira. As mangas brilhavam 
róseas, Tereza em risadas se deliciava, risadas miúdas, ainda pequena 
se deliciava com as mangas. 

Expedito se aproximando, Irmã Clara sentiu o coração apertar, Te-
reza não era para companhias. O destino a deixou nas mãos da carme-
lita. E missão cruel essa, missão cruel devo entregar à menina, solidão, 
entregar-se ao amor maior, infinito, a tornaria uma prisioneira, eterna 
prisioneira. O rapaz se aproximava. Irmã Clara temeu a perda. As pala-
vras chegando à língua de um homem, a carmelita as ouvia, no coração, 
não nos ouvidos, pois ainda nem as gritara, nem mesmo pronunciara, 
apenas a boca se abrindo, respiração suspensa, ar nos pulmões.

– Noviça Tereza. O que é que você está fazendo aí, menina?
Noviça Tereza. Não poderia imaginar, dias a seguindo, dias, anos 

procurando, em sonhos a buscava, nos sonhos encontrada, pois a vira 
antes. Nos sonhos de menino. 

Filho de marceneiro, assim também se tornou. O melhor da região 
do Castelo. Léguas se passavam até encontrar quem o fizesse com pre-
cisão. Não era apenas a estrutura do móvel, armários de roupas, cômo-
das para quartos, camas, criados-mudos. No entalhe se doava, entregan-
do alma e coração, como se fosse único, cada móvel com vida própria, 
pareciam falar quando de suas mãos saíam para ganhar o mundo: as 
casas dos castelianos. 

Procurava conversar com cada um. Saber da família, quantos filhos, 
idades, o gosto das cores, sabor preferido, claridade de onde o móvel 
iria ficar. Para que desse o melhor, iluminando onde estivesse, sentin-
do-se acolhido, com pai e mãe junto, cuidando, zelando, protegendo. 
Os móveis eram para ser filhos. Tal os filhos dos moradores daquela 
casa. 

Muitas vezes não fora compreendido. O pai apenas dizia, Sr. Zaca-
rias, dizia:

– É só um móvel, Expedito.
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E ele teimava, nem se importando com as gozações, os colegas do 
Liceu onde teimava aprender letras e as ciências do mundo. Porque de-
veria ser mais que aquilo tudo. Mais do que a Vila do Castelo, os vales, 
colinas que os olhos deixavam à vista, o que o mestre insistia fazê-lo 
decorar, pois o mestre não era bom mestre. Descobriu isso nos livros 
que recebeu do Eremita. 

Assim o chamavam, Eremita. Talvez por causa das esquisitices, ma-
nia de se esconder – vivia em uma gruta um pouco afastada da Vila do 
Castelo. Expedito não o achava esquisito quando se encontrou a primei-
ra vez com o homem de barba longa, túnica surrada e cinza. 

 A gruta ficava bem afastada. Levando uma manhã de tempo para 
visitar um casteliano que lhe compraria móveis, Expedito passou pela 
frente da entrada, escura, estrelas, luas e ervas penduradas enfeitavam o 
local misterioso. Perguntava. Não havia respostas. Quem era? Um lou-
co. De onde veio? Lugar nenhum. Havia família, alguém que o valesse? 
O vento. E o vento soprando forte convidou o marceneiro a entrar, não 
tivesse medo.

– Não tenho medo. Trabalho com madeira, sempre se permite cortes, 
aplainando arestas, vincar desenhos. Transformando em arte. 

– És um poeta, bem vejo.
– Não o sou. Por que assim o imaginas?
– Teus olhos.
– O que têm eles?
– São olhos de sonho.
Então o sonho. Angustiado, a paz apenas se anunciando na chegada 

da moça. Retirava manto, descia atalho, mergulhando rio. A lua reve-
lando brilho nos olhos, cabelos, face. Então... Tereza. Ela. A Noviça que 
descobrira.

– Chegará tal moça. 
– Como sabes?
– Os astros. Eles prenunciam destinos.
– Não lhes creio. Bobagens. A ciência em ti não acredita.
– Mas se a ciência me guia? Pergunte. Qualquer coisa, pergunte. 

Verás onde a razão descansa.
Os livros. As estantes da caverna repleta, pilhas se juntavam forman-

do pilastras de saber. Há tanto esperava. Sócrates. Platão. Aristóteles. 
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Os livros proibidos.
– Não são proibidos para mim.
– Como sabes meus desejos?
– O vento trouxe.
– Mas não pedi.
– Só se vive o que se deseja. Pediste. Viverás.
– Então façamos um trato. Não te pergunto futuros. Deixe-me co-

nhecer Passado.
E os olhos do Eremita brilhavam. Encontrara o aprendiz perfeito. As 

horas não passando, assuntos infinitos, poucas perguntas em tamanha 
busca. Circunferências e a redondeza da Terra. Deus ou os homens? 
Quem guardaria segredos? Mistérios de vida e morte. Porque não lhe 
bastava estar, local e hora exatos.

Havia de ser, na essência e eternidade. Consumindo olhos e sonos, 
não precisava mais de sonhos. Em si e nos livros se realizando, portas 
abriam-se e descobria mais. E queria mais. A profundidade de saberes 
lhe fazendo esquecer móveis e castelianos. Mais do que pensava ima-
ginar.  

A ampulheta correndo grãos. E o Tempo não esperava.
– Ainda não queres saber futuro?
– De que me serve?
– Hás de cumprir uma missão. Maior que a ti mesmo.
– O que hei de fazer?
– Hás de impedir o que se deve. Cortarás o destino em três. E três 

vidas precisarão para que se pague teu erro.
– Erro? Vidas? E o que impedirei que se deve?
– Saberás quando chegar a hora. 
– E quando será?
– No momento em que encontrares a que deveria ser a Rainha do 

Amor Perfeito. E tu impedirás.
Naquele instante. Naquele exato instante em que Tereza, a Noviça 

Tereza reunindo roupas afastava-se do rio. Naquele exato e precioso 
instante, Expedito descobriu. Noviça Tereza era a Rainha do Amor Per-
feito.
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A Rainha do Amor Perfeito

O rio ficava entre a gruta do Eremita e o Convento das Carmelitas do 
Castelo. Ariana deslizava nas águas, cabeça e corpo deslizavam, folha 
desgarrada do salgueiro, flor de maracujá que ali nasceu, vivia, morren-
do nos braços do rio generoso. Deixava-se levar no silêncio das águas 
rondando os ouvidos. Apenas o pulsar do coração, calmo pulsar que 
trazia calor.

O sol a acordava, convidando a saborear as cores e os frutos que 
em presente lhe eram oferecidos. Poderia ficar horas ali, flutuando no 
rio agora cheio porque não era seca, a seca do ano que fazia pouco se 
despediu. Levantou, escorreu águas, sacudiu os cabelos de fogo, sentou 
na sombra da mangueira. Ali havia muitas frutas. Mangas, sapotis, seri-
guelas e carambolas. A terra também generosa.

Experimentava, sugando sabor da manga, trazia para si plenitude da 
natureza viva, palpitante, clamando alegria, doce sorriso. Olhou para o 
cavalo Branco, pastava em paz. Encostou-se no salgueiro, apenas o sal-
gueiro não lhe dando frutos. Então a viu pela primeira vez. Irmã Clara. 
Iluminada.

Toda luzes, o hábito feito de nuvens, claro feito as nuvens, suave fei-
to as nuvens, e calou palavras, era amiga do silêncio. E o silêncio tam-
bém melhor amigo. Quebrava ainda com o bandolim, somente quando a 
dor ou a alegria explodiam em seu peito adolescente, então, sim, queria 
espalhar aos quatro cantos da mata, do mundo.

Irmã Clara esperava. Esperava Ariana desfazer as pazes com o silên-
cio e deixá-lo de lado. Poder perguntar o que a angustiava.

– Quem és?
– Não temas. Sou amiga de tua mãe.
– Minha mãe? Conheceste minha mãe?
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– Não deveria? Tua avó era de conventos.
– Mas não pronunciou votos.  
Cobriu-se com o manto, um frio percorria costas molhadas, frio ape-

sar do sol de meio-dia. Ariana olhando a freira que perguntava.
– Por causa do teu avô. Seu Expedito.
– Eles se amavam.
– Ele. Apenas ele amava.
– Minha avó?...
– Tinha-lhe gratidão. Deu-lhe família. Deu-lhe Ária.
As lágrimas corriam, misturando-se na face alva, tão e tão pouco 

tempo ainda corava ao sol. 
– Minha mãe amava meu pai.
Irmã Clara aproximou-se da menina. Será pronta? A cumprir mis-

são? Saber verdades? O corpo de mulher se formando ainda, mas o bri-
lho... Sim, já encontrara o brilho dos olhos, da busca, pergunta à vida, 
ânsia no experimentar, doce-amargo. Vivo. Irmã Clara reconheceu a luz 
que lhe era tão familiar. O que precisava.

– Não. 
– Apenas isso? Somente essa palavra? E cortas meu coração em mil, 

tira-me o maior tesouro, o que mais prezo, guardo a sete chaves. 
– A esperança.
– E não deveria continuar acreditando? Que existiu o amor perfeito 

entre eles? Meus pais? Avós?
– Mas o Amor Perfeito existe, Ariana. E é essa a missão a se cum-

prir. A missão de Ária, Tereza. O que foi interrompido. Mas que pode, 
deve ser terminado por ti. Basta que tenhas coragem.

– E para isso não fui criada? Ama Lúcia a ensinar-me batalhas, guer-
rilhas, esconderijos? Pois sei, pergunta-me e direi: armas, escudos, lan-
ças e espadas. De tudo bem o sei. De tudo sou a melhor.

– Então assume teu lugar no mundo. Queres abraçar o mundo, Aria-
na?

Olhava ao redor, verdes, as luzes, os galhos, as plantas. Amigos, úni-
cos amigos. E o salgueiro. O melhor entre eles. Pois não havia outros. 
Vida só. Uma guerreira. O preço. A solitude. 

– Se bem quero? Sim, o maior sonho entre todos. Tens o segredo nos 
teus mantos?
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– Já trilhei os caminhos, Ariana. Os meus caminhos não serão os 
teus. E os teus serão mais difíceis.

Retirou uma bolsa de couro do hábito, desamarrou corda fina. Cha-
mava a menina com o olhar, sentaram juntas na sombra da árvore ami-
ga. Um livro, pequeno livro de capa preta, na qual fora gravada uma 
insígnia em forma de sol, linhas douradas contornavam. 

– A terceira tentativa. És a terceira tentativa, Ariana. Tereza, Ária 
falharam. É tua vez. Podes fazer diferente.

  Os olhos cor de terra faiscavam na procura. Explicações. As queria 
mais que tudo.

– Um Rei. Uma maldição. Uma promessa. E tu és a portadora da 
esperança.

– Não entendo.
– Terás paciência?
– Para isso fui treinada. A espera.
– Que assim seja. Como disse, há quase uma centena de anos a Vila 

do Castelo perdeu seu Rei. O único Rei possível. O mais generoso, ilu-
minado, valente e justo de todos. 

O arco estendido anunciando a morte súbita da caça. Átila apontava 
direto, objetivo quando assim o desejava, frio quando lhe pediam calor. 
Porque não pedia carinhos. Um rei não precisa de carinhos. Mas acari-
nhava a flecha, acarinhava na direção certeira, atacava a quem destina-
do. E trazia muitas flechas com o arqueiro. 

Arqueiro Rades servia ao Príncipe Átila desde pequeno. Menino 
Átila, ainda sem coroa, menino Rades, filho do pajem real. Eram de 
brincadeiras, banhos de rio, primeiros olhares às moças da Vila do Cas-
telo. Príncipe Átila retrucava.

– A sorte te sorri mais que a mim. Podendo tê-las, a todas as donze-
las do reino, quando assim o quiseres.

– Não entendo, meu senhor. Como posso ser mais sortudo? A todas 
poderás cortejar e lisonjeadas estarão por seres Príncipe. 

– Mas te amarão pelo que és, não por tua imagem. 
– E de que me serve imagem, se nada possuo? És um tolo, se me 

permites zombar, meu senhor.
A festa de escolha: a futura rainha da Vila do Castelo. Príncipe Átila 

precisava escolhê-la, dissera o Rei Augusto. Palavras, tolices de pala-
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vras que ouço. Como posso escolher a quem não se ama, de quem não 
se tem amor em troca? 

– Queres o impossível, Átila.
– Quero o mínimo, senhor meu pai. Não se pode ser feliz com me-

nos.
– Os sonhos são para os pequenos, Átila. Esse amor que procuras 

não existe. 
– Então que a solidão me acompanhe.
– Tu sabes que não tens escolha. Hás de construir família, fazer cres-

cer a descendência real. Lembra-te de que governarás vidas, dos súditos 
da Vila do Castelo. Não a tua própria. 

Sempre ia à beira do rio. Lá encontrava forças, paz em coração agi-
tado. Águas limpas, calmas do rio, limpando mente, clareando ideias, 
mostrando caminhos. Será tamanho desejo, impossível desejo de se en-
contrar o que se quer? O que se pede? Ou então não se realizam sonhos? 
Ou apenas sofremos, deixando rastro de vidas sem sentido? 

– Podes procurar o Mago, senhor meu Príncipe.
– O que falas, Rades? O Mago? Não sabes tu que tem pacto com o 

diabo, o demônio em pessoa?
– Tolices. Invenção desse povo desocupado de ideias. Falo com in-

formações, fatos que me chegaram aos ouvidos, não faria tamanha pro-
posta ao meu senhor se certeza não tivesse.

– Que te falam os súditos?
– Todas as poções, de amor e guerra, paz e ódio, vida e morte. To-

das, ele as tem. Mas há um preço. O que não é problema algum para ti, 
senhor meu futuro rei. Tens as terras a perder de vista.

– Vens comigo?
– Meu rei, meu quase rei. Como poderia abandonar-te em uma hora 

dessas?
A festa se aproximava. Marcaram uma lua antes, lua crescente. To-

dos a dormirem no castelo, os cães fartos de carne devidamente colo-
cada por Rades no corredor, os cavalos selados, capuz cobriam olhos, 
rostos, realeza e vassalo. 

Nem avistaram a casa, teias invadindo varandas, saletas, quartos, até 
o último deles, de onde saía uma luz azul. Príncipe Átila sentiu arrepio 
rastejando espinha.
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– Acho que não deveríamos ter vindo. É um preço muito alto por 
uma bobagem.

– Teu sonho é uma bobagem? Amar e ser amado é uma bobagem, 
meu rei e senhor?

– Não me chames de rei, ainda não o sou.
– Mas o serás em breve. Mais breve do que imaginas.
– O que dizes?
– Ordena que abdique a teu favor. Em teu matrimônio.
– Não posso. O rei ainda é novo. Pode governar anos afora.
– Mas não igual a ti. Tens ideias novas, trarás o progresso à Vila. Teu 

pai faz parte do passado.
Chegaram ao quarto azul. Abriram a porta, cabeça do Príncipe Átila 

girando, fumaça e aromas acres saíam de líquidos borbulhantes e co-
loridos. Caveiras, esqueletos e cabelos penduravam-se em estantes de 
grossos manuais. Seriam de magia? O que estou fazendo, meu Deus? 
Melhor voltar ao castelo, escolher qualquer uma das donzelas, a menos 
feia, é melhor, é melhor.

– Quem me chama?
– Sou o Príncipe Átila, senhor Mago.
– Me chama de Otto apenas.
– Mago. Otto. Mago Otto.
– Vamos acabar logo com esse desperdício de palavras. O que traz o 

digno representante da Família Real na minha humilde alcova?  
 – Ouvi falar de milagres. Poções por ti entregues aos que perderam 

esperanças.
– Te enganaram, Seu Príncipe. Nada faço por milagres. É preciso o 

mínimo de esperança para a magia encontrar terreno fértil e executar 
planos, florescer amores, cultivar riquezas, transformar paisagens. Se 
não a tens, a Senhora Esperança, põe-te daqui para fora. 

– Eu não a perdi. 
– Então continua. Continua a explicar-me teus pedidos. Ou tens ape-

nas um?
– Como sabes?
– Ao entrar neste quarto, nesta casa, meu caro, perdeste a inocência 

para mim. Já não mais te pertence. Sairás com o teu pedido e o amargo 
da maturidade em teus olhos.
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O príncipe levou o pé esquerdo em direção à porta.
– Queres desistir?
– Não posso mais. Estou enfeitiçado?
– É a tua vontade que impera, mais do que algum dia realizará em 

teu castelo. Então, pede. Agora.
– O Amor Perfeito.
– Que queres? Altíssimo, altíssimo será teu preço. Estás preparado?
– Tenho escolha? Ou isso ou viver entre sombras e labirintos, dores 

atrozes de uma vida pequena, sem sentido, razão de existir.
– Então te preparas para entregar tua própria vida em troca. Farei 

uma poção única, pois único é o teu desejo. Jamais vi coragem igual, 
entrega tamanha. 

– Que assim seja. Que de mim queres?
– Tua alma. E, enquanto não realizares tal desejo, serás meu ser-

vo e te dominarei. Precisarás encontrar a mulher de teus sonhos na 
próxima lua, na festa que ofereces. Encontrar o teu Amor Perfeito. 
Mas acaso não a encontres, ou não nutra por ti tamanho afeto, viverás 
preso na última Torre de teu castelo. A mais intransponível de todas. 
E somente um Amor Perfeito te salvará. Aquele que em tua própria 
vida deve se perder.

O salgueiro anunciava o final da tarde, cinza, prateada por lua que 
teimava em apontar ao sul. Ariana olhava fixo para Irmã Clara, as 
palavras calando como se jamais existissem ou não fosse do feitio da 
quase santa. Porque quase santa lhe parecia. Quase santa parecia Irmã 
Clara à Ariana.

– O que aconteceu? Conta-me, Irmã, meu coração é só inquieta-
ções.

– Falas a verdade, Ariana? Teu coração se agita?
– E não deveria se agitar? Tamanha história e sofrimento? Ele a 

encontrou? Na festa? Oh, não! Ele não a encontrou, não é, irmã? 
– Não, minha querida. E pagou caro por isso. Mas isso já não pos-

sui importância. Ariana, tu te arriscarias em salvá-lo?
– Salvá-lo? 
– Pois sim, apenas um Amor Perfeito o salvaria. Te achas em con-

dições de amá-lo?
– Mas se mal o conheço…
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– Não, não o conheces, mas um pedaço da alma do eterno príncipe 
em letras está gravado neste pequeno livro, e, se ele não encontrar este 
Amor, Rei não será.

Ariana recebeu nas mãos delicadas o livro de negra capa. Um cordão 
preto circundava em proteção dos segredos. Que segredos existirão? De 
repente, Ariana sentiu frio percorrendo espinha.

– Estás com medo?
– Não tenho medo do possível. Mas isso...
– Achas impossível o Amor Perfeito, Ariana?
– Posso perdê-lo para sempre. E não quero perder o que for bom.
– Não se perde a quem se ama. Da mesma maneira que não perdeste 

tua mãe.
Levantou-se em um segundo. Olhava o salgueiro, a direção do cas-

telo, a lua banhando tristezas. Pois sempre lhe banhava tristezas, tal 
dizendo mágoas, palavras escondidas talvez naquele livro, o pequeno 
livro. O diário do Príncipe Átila. 

Não se deu conta, já o estava lendo, abriu na primeira página e en-
controu as palavras desenhadas. Primorosamente.

Quem o assim ler que tenha cuidados
Não se revelam sonhos a quem não os tem
Não se abrem portas a quem não as vê
Não se permite entrada a quem não se ama. 
O destino estava selado. Nas palavras, instigantes palavras. Que sa-

bia aquele Príncipe sobre Amor? Que mistérios revelava? Já experi-
mentara, alguma vez experimentara?

Que a brisa banhe teus cabelos
Amanse a alma, retire mágoas
Ilumine caminho de tua essência
Abrande cortes profundos em teus pés
Deveria continuar? Não seria tamanha intromissão? Não fora longe 

demais? Algumas páginas, mas longe demais? Nem o conhecia.
Se me perguntas quem sou
Olha para o firmamento 
Nas estrelas fiz amigos
À lua entreguei desejos
– Tamanha tristeza, Irmã Clara.
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– Desejas encontrá-lo? 
– Sim, desejo de todo o coração. Mas não entendo uma coisa, Irmã. 

Por que minha avó e mãe falharam?
Irmã Clara conteve lágrimas. Sabia o final de todas. Mas precisava 

revelar à Ariana.
– Porque temeram. Temeram amar infinitamente e ser amadas. Te-

meram um dia perder a felicidade. Tal me dizes que o temes. Ariana, 
podes mudar teu futuro e teu passado. Se aceitares tal missão, poderás 
sanar medo entregue de geração em geração. Medo que podes enfrentar, 
tal fizeste com teus perigos imaginários. Pois nunca antes desafiaste 
dragões. Mas não precisas fazer na solidão. A Imperatriz te ajudará. 
Não temas. Abre teu coração e ela te iluminará, te fará treinamentos. 
Precisas aprender com o tempo. O tempo que os teus quinze anos in-
sistem em te roubar em ânsias e pressas. Mas, antes de tudo, querida 
menina, precisas falar com teu pai. Pedir permissões.

– Não nos falamos muito. Somos tão diferentes, Irmã Clara.
– Tu que o pensas. Jorge esconde mistérios tão iguais aos teus. De-

sejos, sonhos. Tu não roubaste, herdaste.
Ariana desenhou sorrisos. Aproximou-se, dando um último abraço 

na doce irmã, afastou-se. Sentia-se tonta, mas não olhou para trás. Pre-
cisava ir pensando, ruminando pensamentos na estrada para casa. Pedir 
ajuda ao pai, ele não a entenderia. Mas se Irmã Clara o diz... E nunca, 
nunca imaginou o pai amoroso, via-o rude, entre gados e esporas. Outro 
homem, imaginava. Talvez, ainda, não o conhecesse.

– Mas que pergunta. Não me conheces, menina?
– Perco tempo pedindo a ti o que não podes me dar, senhor meu pai. 

Mesmo depois de tudo que te falei, meus sonhos, há tanto pedi às estre-
las por este encontro, e tu me vens a quebrar encantos.

– Preocupo-me por ti apenas. Não quero que sofras, filha minha.
– Mas o sofrimento é inevitável, meu pai. O sofrimento por um 

ideal, sim, é inevitável.
Seu Jorge espantou-se, como sempre se espantava com tamanha 

bravura em um corpo delicado. O queixo, o mesmo queixo empinado 
da mãe. Então está feito. Que assim seja. Levou a menina ao estábulo, 
no armário secreto guardava espada. A espada de honra da família. A 
que deveria entregar a um filho homem. Não entendia os desígnios 
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divinos, mas aceitava deixando ir a pequena. Pois entregava a Ariana 
a espada. A espada com a qual Seu Jorge enfrentara dragões no cavalo 
Alado. A espada que Ariana levaria até a casa da Imperatriz.



31

A Imperatriz

Encontrava flores, as mais variadas, todas conhecidas. Crescera 
entre elas, os girassóis, crisântemos, jasmins, perfume adocicando ao 
redor, provocando calmarias, parecia uma casa que antes vira, mas an-
tes nunca vira. Luz nos quatro cantos, iluminada, a casa da Imperatriz, 
branca e iluminada. Inteira.

Atravessou plantações, pás, enxadas, sombras. Sombras pedindo 
que ali se fizesse à vontade, mas não era o momento, instante exato. 
Precisava encontrá-la. Para isso viera. Prometera à Irmã Clara.

Não se perguntou de quem era a história, o que ouviu, se havia di-
reito e destino. Não se perguntava nada. Uma força, apenas uma força 
a conduzia, direita, esquerda, afastando galhos; suave, retirava pólen da 
ponta do nariz.

Não perguntou imagem. Como seria? A cor dos cabelos, olhos, pele 
escura, clara? Não perguntou como seria. Belo? Inteligente? Atencioso? 
Não perguntou e apenas seguiu mais um pouco, subindo os primeiros 
lances da escada que daria para a sala de estar. Podendo ver, dali poden-
do ver outro pedaço de terra, um pedaço de terra virgem, era verdade. 
Mas parecia uma criança pequena pedindo doces, mimos e carinhos.

As mãos coçaram, pediam intromissão. Mas seria indelicado? A en-
trega sem se fazer notada, pedindo licença para se acomodar, sentar na 
terra, vendo as sementes era mais fácil. As ferramentas, pá e escavador. 
Se a chamava? Mas também chamou Tereza e Ária. Nenhuma aceitou. 
Ele convidando, elas com medo. Será que não temia, será que o Prínci-
pe também não temia? Sentir, a entrega, a terra, pedia que se entregasse, 
maior amor na doação. Amor perfeito. O Rei do Amor Perfeito.

Observava. Deixando-se ir e vir na terra, pés descalços, vestido flori-
do em verde, barra suja, não se importava em sujá-lo. Não se importava 
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em vê-la, poderia observá-la para sempre, eternidade de um segundo, 
eternidade de uma vida. A pequena. A prometida. A amada. 

Pois seria tão amada, se assim quisesse. Sim, poderia ser tão e tão 
amada. Bastava o desejo. A vontade. O rio descia, fluindo no correr da 
fazenda onde não se viam limites. O horizonte como limite. O que era 
necessário. 

Gotas de suor juntando-se a terra e Ariana, aos poucos se mistura-
vam. A Imperatriz não sabia quem era Ariana, o que era terra. As duas 
se fundiam em um balé mágico de vontades, a terra a ser germinada, 
Ariana a se entregar profunda e plena de carinho. 

Ficou o nome colado na língua, seguro na garganta, preso nos pul-
mões. Esperando o momento certo. Exato. Preciso. Para que não se 
assustasse, não perdesse a magia, que apenas a ela, apenas a Ariana 
pertencesse, momento único. Próprio. 

Até que o beija-flor aproximou-se da rosa. Circundando, procurava 
por onde se aproximar sem assustá-la, na simplicidade a tocou, a sim-
plicidade que não deixa marcas aproximou e se fez rei em santuário. 
Santuário que permaneceria durante todo o verão.

Ariana e a Imperatriz. A menina corava, os olhos já perdoados, 
sorriram nos recantos do rosto. Pediu certeza, a Imperatriz aquiesceu. 
Levantando, devagar, pé ante pé, passo a passo, suave, delicada, dança 
lenta, continuou, as mãos, os braços, a brisa, o som, canto do beija-flor 
apaixonado.

Conduziu, a Imperatriz a conduziu à biblioteca. Não trocaram única 
palavra. E não trocariam naquele dia. Apenas olhares, toques suaves de 
mão, nos lábios pedindo silêncio, maior, eterno silêncio. Eterno e finito, 
como se houvesse as duas possibilidades. 

Indicou livros. Anotações, desenhos e pinturas. Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Sandro Botticelli e O Nascimento da Vênus anunciando. 
Anunciando amor? Amor Perfeito? Apenas isso? Queria demais? Mas 
também os trovadores, pois deveria ser uma trovadora e cantar Canções 
de Amor Perdido? 

A Liberdade, seria melhor a liberdade desvairada de Delacroix? 
Mais apaixonante. Sim, existia mais paixão, vida nos românticos. E 
para onde iria a razão, pés no chão?

– Pés no chão, Ariana.
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Lembrava o pai. Ele possuía todos os livros. Seu Jorge possuía os 
mesmos livros, a biblioteca repleta deles. E por que, por que nunca os 
vira, lera, houvera interesse? Por que não os quisera antes? A encostar 
olhos, abrir ouvidos, enxergando possibilidades? Porque eram dele. 
Por isso, apenas porque eram dele. 

Pensava – os livros de Ária –, assim pensava. Mas não, sabia-os 
de Seu Jorge. E queria mais, tanto mais. Procurava, podia ser para 
sempre, não queria ser interrompida. Fechada, na biblioteca da Impe-
ratriz, podendo viajar distâncias nunca viajadas, permanecer, apenas 
permanecer, não precisar contato, revelações de Ariana, somente de 
Ariana, mais ninguém. 

Deveria ser feliz. Extremamente feliz, a Imperatriz. Possuía tudo 
que Ariana sempre desejara. Nada mais. Nada menos. Então por 
que sair, encontrar o outro, ir ao encontro do Príncipe Átila? Não 
precisava? Ou não queria? Uma preguiça mansa, branca, suave es-
tendia-se no corpo, convidando ao sono leve, um cochilo apenas, 
e reencontrar notícias, as novidades que já sabia, mas nunca antes 
reveladas.  

O barulho. Os ouvidos doíam em ter que escutá-lo, quebrando paz, 
desejava guardar, esticar essa paz até o máximo suportável, porque 
não se suporta por muito tempo. Ensurdece ouvidos, cega olhos, cala 
bocas, a tal da paz. E liga o infinito à natureza, também os faz uno. 
Então por que sair daquele estado de calmaria? 

– Porque o perigo te ronda, Ariana. Não podes permanecer na inér-
cia para sempre.

– Mas é tão suave.
Nem percebia palavras que não desejara, palavras ao vento. E nem 

diziam tudo, o essencial. Mas parecia que a Imperatriz não se impor-
tava. Permaneceu uma estátua do jardim que plantara, cultivando sol 
a sol. As mãos limpas, delicadas e arando terra. 

– Tens uma missão a cumprir. E sou a responsável.
– Então fiquemos, me ensine mais, traze-me novidades, mistérios 

que me esperam, aguardam calmos, resignados nessas prateleiras, en-
tre teus lábios, na pena que guardas embebida na mais escura tinta.

– Por mais que te dê, menos saberás. Apenas tuas descobertas con-
tam. De que te servem as minhas? Não poderás saborear aromas, água 
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tépida, seres mágicos. A magia está contigo, minha pequena. Apenas em 
ti descoberta. Aceno caminhos que somente teus pés tocarão. 

Os dias passando, as flores perdiam pétalas, os frutos não mais caíam 
das árvores. Ariana olhava os pés quando calçou botas. As calças de ho-
mem, não usara antes, apesar de Ama Lúcia tanto insistir. Agora entendia 
o porquê. O porquê de Ama Lúcia ensinar guerrilhas, lutas com espadas 
imaginárias, escudos inexistentes. Para aquele momento. Somente para 
aquele momento. Nada mais. 

De repente, uma raiva de repente invadiu. Foi para isso? Salvar um 
príncipe? Um simples príncipe que desejou um Amor Perfeito? Ora, que 
pretensão! Três vidas, três vidas foi o preço por capricho de um príncipe. 
A avó Tereza morrera, do mesmo jeito e motivo que Ária. Para dar à luz 
uma menina. Então era isso. Apenas que ali estivesse, tudo para que ali 
estivesse e fosse salvar aquele príncipe, o Mundo ao seu redor girava. 
Pois era o que ele era. Um príncipe tão e tão... Egocêntrico.

– Não o culpes por escolhas alheias, Ariana. Tua mãe e avó assim o 
desejaram. Tem gratidão, pois se não houvesse o medo, não estarias aqui. 
Não existirias.

– É tão injusto.
– Mas é a vida, minha cara. Tens que aceitá-la e vivê-la em dedicação. 

As respostas somente assim surgem aos teus ouvidos. 
– Não sei por onde começar, Imperatriz.
– O início do início. Não antecipes dores, nem menos alegrias. Deixe-

-as adentrar teu corpo, unir-se à tua alma e então as absorve, tira aprendiza-
do. Cresce, menina. Basta de lamúrias. Vamos ao que te interessa.

Ariana a acompanhou até a sala de estar. Em cima de uma grande 
mesa de madeira lá estavam: mapas, bússola, elmo e armadura. Com o 
astrolábio a Imperatriz traçava círculos na região cor de ocre do maior 
dos guias que Ariana vira em toda uma vida. O lápis de cera vermelha 
marcando trilhas, a mestra usava óculos.

Nem percebera aqueles óculos antes. Precisava enxergar mais de per-
to? Chegar, com humildade, mais e mais próxima da essência da vida, e 
então perguntava, fizera as mesmas perguntas, será? Poço profundo de 
dúvidas jamais solucionadas. Insolúveis. 

Enigmas a serem deixados, criando poeira na prateleira, ficavam. 
Quietos, calmos. Resignados. Tal deveriam ser. E ela teimando, insis-
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tia em retirá-los, bater poeira, limpando as bordas das capas negras, 
duras. Pesadas eram as perguntas. Um cesto repleto delas, interroga-
ções, apenas símbolos para quem nada sabe.

– Evita a estrada dos Fantasmas Ocultos. Eles tentam te sugar 
para o mais profundo pântano e te paralisar. Mas se não puderes evi-
tar, enfrenta-os. Convida-os a sentarem contigo, conversarem. Posso 
garantir: eles terão mais medo. Não mais hão de apavorar. 

– O que é esta marca em cruz?
– O local do Castelo. O Castelo do Rei do Amor Perfeito. 
– Onde ele está?
– Em uma das sete torres. Não penses ser a mais alta ou a mais 

bela. E em cada uma encontrarás perigos. Mesmo naquela em que o 
Príncipe Átila permanece há uma centena de anos. 

– Que perigos?
– Tantas perguntas. Onde está a guerreira que me dizes ser? E 

onde está a pupila que em ti criei? Não te reconheço, Ariana.
– Perdões, Imperatriz. Não me valem desculpas de minha huma-

nidade. Cada uma delas diminui o que contigo conquistei.
– Não te preocupes. Entendo teus sentimentos. E, saiba, os pe-

rigos por ti serão dissolvidos, porque tens a coragem, guia dos ilu-
minados.

Ariana corava, não conseguia enfrentar olhos, lágrimas brotavam 
quentes, escorriam no rosto delicado, morriam nos lábios de rosa. 
Rosa que desabrochava, o corpo vibrando de medo e deslumbre, ante 
o novo, o nunca imaginado. A maior das aventuras.

Uma fome roía estômago. Ariana foi ao pomar da Imperatriz. As 
frutas conhecidas, restavam algumas penduradas, gostava de deli-
ciar-se no pé, quando elas lá estavam, quase maduras, quase caídas, 
quase alimento novo da terra.

Segurou a laranja-cravo. Abrindo-lhe os bagos, únicos, diversos. 
Diferentes. Sentiu-se aquele bago de laranja diante de tamanhas dife-
renças. Meio fora do mundo, se pudesse, e se fosse de outro mundo? 
Será? Um ser de outro mundo? Tão e tão diferente. Não a entendiam, 
o pai não a entendia, Seu Jorge, até mesmo Ama Lúcia, a querida 
Ama Lúcia, a queria tal qual uma filha quer uma mãe. Mas não era 
mãe de Ariana. Ama Lúcia não era a mãe que desejava.
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A sombra convidando, há tanto não se deixava acolher pelos braços 
das árvores e cobrir-se em sono solto. O silêncio, qual um pedido, che-
gava em animais observando a menina, brisa alisando cabelos, como 
carinho para se fazer sonhos. Então Ariana a viu.

Não lembrava o rosto. Uma pintura, retrato que possuía no camafeu 
pendurado em corrente sempre consigo ao pescoço. A reconheceu. Ela 
mesma. A própria. Mais ninguém. 

As perguntas se empurrando na vã necessidade de pular língua afora, 
saltar e rapidamente encostar ouvidos, encostar nos ouvidos da senhora. 
Os cabelos, Ariana levantaria os cabelos cor de fogo para se fazer ou-
vir: as perguntas saltitantes. Sapecas e saltitantes. Sapecas, saltitantes 
e suaves. Porque a menina era só perguntas. Uma grande e profunda 
pergunta.

– Por que estás aqui?
– Chamaste. Como jamais chamou. Talvez não acreditasses que eu 

viria.
– Tu nunca vieste... Tanto chamei, sim, mas não ouvias, tanto pedi 

e não vinhas.
– Era preciso fé, Ariana. E isso ainda não possuías.
As lágrimas queriam também saltar da garganta. Mas Ariana não 

permitia. Não era hora para choros.
– Não me amas?
– Mas que pergunta. Por que assim o achas?
– Por que foste?
– Cumpri minha missão. Vim ao mundo para que tu nascesses.
– Somente? Eu queria mais, mais do mundo, mais de ti.
– Damos apenas o que temos. Não exijas demais das pessoas. Sê 

generosa.
– Mais do que tenho sido?
 A senhora ruiva se aproximou da menina e alisou cabelos. Os dedos 

finos alisando cabelos, suave, tocando sobrancelhas cor das laranjas, 
olhos de terra cobriam, enxugou uma lágrima teimosa, que de tanto 
insistir, e ao primeiro toque das mãos delicadas tomou coragem, força 
e foi ao encontro dos dedos, tal quisesse para sempre naquelas mãos, 
corpo, naquela alma permanecer.

– Estou com tanto medo.
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– Não temas, minha querida. Estou e sempre estive contigo. Nos 
momentos mais difíceis, quando teu coraçãozinho estiver quase sem 
a chama da esperança, nesses momentos pensa em mim e estarei mais 
perto, tal a tomasse ao colo, ninasse e a fizesse sonhar.

O soluço despertando, sono bom, sonho mágico. Insistia com os 
olhos fechados, tal procurando de novo a porta do cenário, de paz, amor 
e harmonia que encontrou, pela primeira vez encontrou, pela primeira 
vez que se lembrava de ter encontrado em toda uma vida, a primeira vez 
que se lembrava de ter encontrado Ária.

Anoitecia. As velas na sala de jantar estavam acesas. A mesa posta. 
Esplendorosamente posta. E das mais variadas iguarias. Delícias que 
Ariana, lenta e calma, aprendera a degustar. Naquele verão aprendera 
tanto.

Mas não queria sair, não queria cumprir missão. Perguntava com os 
olhos, que de tanto perguntar viviam secos. E a Imperatriz aquiescia. 
Não se importava com as perguntas da menina, quantas fossem, as que 
desejando perguntava. Por perguntar. Assim, solta. Tal chegou livre, ia-
-se livre. Pois não a prendia.

Ariana nem notou que não era presa. E não era. Só pedia ser. Pedia 
que a tornasse escrava. 

– Escrava de ti mesma.
Respondia a Imperatriz. Calma, sorvendo os sabores da última re-

feição. Ariana não sabia que assim o era. A última refeição. Por que não 
avisou? Por que não avisava nada? Quando estaria pronta, quando era 
hora de partir? 

– Saberás. Sentirás tão forte que não suportarás a presença.
Como não suportar a Imperatriz? Se era tudo que sempre desejou? 

Aprender. Saber mistérios. E o calor das tardes era de uma preguiça só. 
Gostava de ficar na beira do rio e tocar com os pés a água morna de um 
dia inteiro de sol. O sol forte do verão que sempre era. 

Já não era tão forte, o sol. Parecia brincar de esconde-esconde. Como 
se a chamando para brincar em outros jardins, paragens. E ela implicou. 
Ficou implicando com o amigo travesso. Fez de conta que não entendia. 
Deu uma de árvore.

Mas ele não era fácil. O amigo era muito esperto. Ia embora e a 
deixava à noite, cada vez maior a noite, pensando, sentia saudades. E 
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chegava cada dia mais tarde. Mais tarde e sonolento. Espreguiçava nas 
nuvens cor de abóbora, muito devagar. Nunca chegando. 

E Ariana se impacientava. Às vezes soltando palavras feias. Porque 
ele não obedecia. O amigo, treloso, teimoso, travesso, vencendo o jogo, 
a brincadeira. Ela não gostava de perder. Ele nem ligava. A Imperatriz 
não ligava. O pai, Seu Jorge, não ligava. Até Ama Lúcia não ligava. 
Mas à criada não perguntou.

Não perguntou nem se despediu. Talvez para lágrimas não gastar, e 
agora as queria tanto gastas. Atrapalhavam, as lágrimas presas durante 
todo o caminho até a casa da Imperatriz. Pois não deixavam outras nas-
cerem no mesmo lugar. 

Tipo uma casa de fazer lágrimas, o coração de Ariana era. Uma casa 
de fazer lágrimas, que antes não sabia que era casa de fazer lágrimas. 
Achava ser apenas uma menina. Uma menina que não teve mãe, com 
seis irmãos que nem conhecia, nunca conversavam, não sabia gostos, 
desgostos da vida. Apenas irmãos. Por que nunca os quis? Nunca dei-
xou que a amassem? 

Talvez o medo que também fossem embora, não mais retornando. 
E um pouco de ciúme também. Ciúme do tempo que estiveram com 
ela. Com Ária. Com a mãe. Mas de repente não havia mais ciúmes lhe 
roendo alma. Por que ela apareceu? Será que não mais ciúmes tenho de 
meus irmãos porque ela em sonho me apareceu? Por que a sinto agora 
tão perto? Por isso não mais ciúmes tenho? 

Então, se não mais ciúmes tenho, e se até conhecê-los desejo, até co-
nhecê-los e quem sabe amá-los, se até essa coragem me bateu no peito, 
e ronda, zoando e zoando meus ouvidos, e sussurrando mensagem de 
entrega, sem medos e cismas, deve ser o sinal. 

O sinal que pensei demorar fosse, fosse o que fosse não chegaria 
cedo, ficaria mais um pouco, não abriria as portas, não olhando para 
trás. Fosse o que fosse, sem ao menos olhar para trás, um único e último 
olhar, não abriria as portas da casa da Imperatriz e enfrentaria o Mundo.     
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O Mundo

O primeiro passo, o mais difícil. Sempre diziam, e escutou. Assim 
deveria ser? Até agora acreditava que assim deveria ser. Seguir o que já 
fora trilhado, caminhos desbravados? 

Diferente, agora. Os passos pareciam mais macios, a terra mais fofa. 
A luz, mais luz, o verde, mais verde. O verde das árvores cegava, pro-
fundamente cegava Ariana. E ela não se perturbando.

Sensação estranha de não se perturbar. Sentimento alheio esse de 
seguir caminho, independente de aonde se chegará. Acostumada em 
saber se chegaria, o destino outrora traçado, apenas executando ordens 
de Ama Lúcia.  

De propósito, não executava as ordens do pai. Só para ser do contra. 
Para provocá-lo. Ver o que diria. Dizer alguma coisa, qualquer coisa, e 
não a olhasse mais com aquele ar de culpa. Tal fosse culpada pela morte 
de Ária. Tal fosse culpada não ter nascido homem.

Não sentindo mais culpa. Desde o sonho não mais a sentia. Outro 
sentimento no lugar, uma sensação de bem-querer adicionado, não mais 
subtrações nem tampouco divisões. Apenas adições e multiplicações. 
Bastavam para sobreviver.

Nunca fora tão boa em matemática. Preferia a música que saía mais 
doce do bandolim enquanto, montada no cavalo Branco, caminhava em 
direção ao Castelo do Príncipe Átila. 

As árvores secando, as nuvens esparsavam, os pássaros pouco 
acompanhando a melodia que Ariana dedilhava. A melodia, única me-
lodia que aprendera... Tentara lembrar, com quem? Ama Lúcia não era 
de toadas, os irmãos... Não, os irmãos, mal os via ou ouvia, deixava 
ao tempo a tarefa de afastá-los cada dia mais de suas plantações, pedia 
pedaço de terra onde cuidava milho e gado. Para nem ter que lhes falar, 
nem mesmo saber nomes. 
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De repente, lembrou que esqueceu os nomes, de propósito os es-
queceu. Como se não existissem, tal as folhas caídas das árvores que se 
despediam do verão, não mais o fértil, suculento verão que deixa alma 
em plenitude. 

Antes achava que estar plena seria deles não precisar, jamais preci-
sar, nunca mais precisar. Não percebendo que assim não estava. Pare-
cia, mas não era em absoluto. Enganava a si. Tentava enganar os outros.

Então não estaria pronta para o Príncipe. Como poderia? Puxou as 
rédeas do cavalo Branco, viu a placa da estrada dos Fantasmas Ocultos. 
Nem percebeu que nela entrara, mas era tarde. 

A noite caindo nas mãos de Ariana feito presente. Não sabendo o 
que fazer com ela. Voltar? E a insistência? Ou enfrentar os fantasmas 
sobre os quais a Imperatriz falou? Será que a Imperatriz já os enfren-
tou? Ou era conversa jogada fora, tal vontade que a puxava para trás, 
um convite delicioso a desistências. Tão mais e mais fácil. 

Que deixe o Príncipe Átila. Já não dorme há centenas de anos? Não 
estou pronta. Preciso voltar, falar para a Imperatriz, enganei-me, tanto 
e tanto e tanto. O cavalo Branco não parava de embrenhá-los cada vez 
mais na estrada dos Fantasmas Ocultos, para longe deixavam o cami-
nho do retorno, da segurança, do tempo. 

Cruel Tempo. Seu Tempo, não esperas, não sabes esperar? Ainda 
sou uma menina. Não sou mulher como pensas. Pedes mais do que 
posso te dar. O vento assobiando no elmo parecia trazer murmúrios, 
segredos que o Tempo enviava? Serão do Tempo esses murmúrios? Ou 
os ouço do meu âmago, meu ser mais que ser? Minha voz ou a dele?

Porque o Tempo é um brincalhão. Travesso feito o Sol ou sábio feito 
a Lua? A Lua que tanto espera, e roda ao redor de si, e marca datas, 
quando crescer, diminuir, ou me sentir plena, ou mesmo vazia. Ela sabe 
do Tempo, controla, levanta marés, dá luz às crianças perdidas, enlou-
quece viúvos e une casais.

E no céu ela nascia. Redonda. Cor de fogo nos cabelos, se mistura-
vam, tornando-se um. Tal adivinhasse os pensamentos, angústias, inter-
rogações. Se estava pronta Ariana, qual estaria pronta a Lua para estar 
cheia? Como saberia que estava cheia?

A Lua apenas seguia o fluxo, deixando-se conduzir pelo sol. Ele sa-
bia, ele, o detentor do mistério. Mas não parecia assim. A luz lhe dizia, 
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a espada com que Seu Jorge matou os dragões, sempre os matara, e 
Ariana o admirava, secretamente admirava.  

Dele também havia ciúmes. Os ciúmes de todo o amor que pôde 
sentir da mãe. Ariana não pôde. Histórias contadas, isso que era a mãe. 
Isso que era Ária. Até o sonho.

Precisava lembrar o sonho. Ela disse que a chamasse quando o 
medo, as dúvidas e incertezas tomassem conta do corpo, saindo pe-
los poros, congelando vontades, insistências de uma vida. E ali estava 
Ariana, parada, entre o ir e o vir, entre desistir e continuar, mais um 
pouco, o cavalo Branco, um passo de cada vez, subia entre pernas, 
calça de homem, aquecendo armadura, e quase explodia cabeça presa 
ao elmo.

Pois se sentia presa ao destino. E nem ousava questionar. A missão 
é sempre maior que o homem. Apesar de não ser homem. Nem mesmo 
mulher ainda o ser. Como se devesse escolhas, naquele exato momen-
to devesse escolher. Continuar menina,  transformar-se em mulher. A 
menina mimada que sempre fora. Não pelo pai, não pela mãe, por si 
própria. Ela se mimara, protegendo-se, cuidando em não se ferir. Ah, 
estava tão cansada.

Cansada de sempre ser adulta antes de ser. Não lembrava infâncias. 
Meninices, trelas que desejava junto com os irmãos executar. E deles 
nem lembrava os nomes. Porque crescera velha. Uma criança velha. 
Não pôde soltar pipas, brincar de bonecas, nem mesmo bolinhas de 
gude que observava por trás do salgueiro; os irmãos e os meninos da 
Vila, todos brincavam de bolinhas de gude.

Sabia de cor, quando era brincadeira e verdade. E quando quicavam, 
venciam e perdiam. Duro de dizer, não queria assumir: perdia sempre. 
Porque com eles não brincava. Não saberia brincar, pois brincar é dar-
-se. E não sabia se dar.

A noite mais e mais escura. A Lua ainda era amiga. A mãe que a 
guiava. Branca e plena, tal o leite que nunca degustara do seio materno. 
Porque ela fora o seio. E ainda o era. 

Os acalantos, doces acalantos de Ama Lúcia não foram suficientes. 
Pareciam aumentar uma cratera cada vez maior em seu coração. Erosão 
de sentimento, um sentimento que não se mede nem se pede. Um senti-
mento que pensou morto.
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Ali, naquele exato momento, ainda atravessando a estrada dos Fan-
tasmas Ocultos, descobriu a verdade de um sentimento ainda ferido. 
Tão e tão ferido. O que fazer com ele? Ignorá-lo? 

Ou lançar espada, acertando-o em cheio, lançar espada? Retiran-
do-lhe força com o olhar direto, sem medos, culpas ou desculpas. Não 
quero mais sofrer. Decidi, está decidido. Então que não mais de mim 
ria, Seu Sentimento, o Tempo acabou. O Tempo em que reinavas aca-
bou. Agora, precioso presente, sou rainha de meu coração. Sou e quero 
ser a Rainha do Amor Perfeito.

Mas precisava contar para eles, ao Mundo, os quatro cantos do 
vento. Como? No meio da Estrada dos Fantasmas Ocultos? Não havia 
uma mísera pessoa a quem falar... 

Ah, arrependia-se, juntando corpo, alma e coração com os tempos 
que não voltavam mais. Os tempos em que havia tudo, tudo o que 
precisava para ser feliz, com os irmãos, o pai, apenas reconhecer-se 
amada. Deixar-se amar. Puro. Simples. Nada.

Nada que é tudo, nada que ilumina, aquece peito, faz dar mais um 
passo. E mais um. E mais um. E se embrenhava na noite escura, negra 
tal o fundo mais profundo do rio que se banhava. Só e se banhava. Não 
queria companhias. 

Boba. Poderia ter aceitado companhia quando... Qual o nome 
mesmo? O irmão a convidava a mergulhos, mergulhos na água doce, 
servir-se do tronco morto, o tronco da árvore morta no outro verão, 
um trampolim, dar piruetas mil espalhando gotas brilhantes, salpica-
das no mato, cheiro bom. Acolhendo-os depois da brincadeira, des-
cansariam ao final da tarde, chupando mangas, desenhariam bichos 
nas nuvens do céu, até o sol ir e ir e saber-se hora de retorno à casa 
paterna.

Bons filhos. Sempre retornando. O pai os abraçando, perguntando 
dia, as novidades, mesmo não querendo saber, apenas ouvindo as vo-
zes. O irmão, uma voz mais grossa, formando-se, quase um homem 
feito. Ariana, meiga, não se perdendo em brincadeiras. 

Por mais que brincassem, por mais rios atravessados, a voz, não. 
Único tesouro preservado. Nem a usava. Mas usando, nesse dia usan-
do, cantando ao pai. Dedilhando o bandolim e cantando. E os irmãos 
a admirando. Pedindo mais, ouvindo mais. 
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O cheiro do mar anunciava o Porto. Estava chegando montada no 
cavalo Branco ao Cais do Porto. Ouvira histórias, a cor, aroma, barulho 
do vem e vai. Jamais provara. Jamais, jamais. 

O dia começando a mostrar os primeiros olhares do Sol à Terra. 
Enviando a Aurora, tal uma preparação, prenúncio, oferecia o primeiro 
bom dia, seja bem-vinda, amada, minha mais que amada Terra. Porque 
apenas em ti semeei filhos, que tu geraste e crescem soltos, com toda a 
liberdade de bons pais.

As gaivotas acompanhavam a conquista. A Terra encabulada, pisca-
va o verde das árvores, nas folhas balançando ao vento, no cantar dos 
bem-te-vis, nas flores se espreguiçando, abrindo pétalas, um abraço 
que desejava do Sol, e apenas oferecia, sabendo da impossibilidade do 
encontro.

E o Sol retribuindo. O calor percorrendo o corpo, lento e quente, 
um afago, carícia delicada. Pois era delicado o grande Rei. Com toda a 
força, poder e domínio e era delicado. Porque respeitava.

Respeitando a quem ama, e sabe-se amado. Algumas desilusões. 
Dos filhos. Da Terra, não. Ela sempre fiel, guardando com tristeza, 
guardava com tristeza quando as peraltices dos filhos ofendiam ao pai. 
Eles seriam os mais prejudicados.  

Mas... O Tempo. Somente o Tempo os ensinaria. O que milhões de 
tempos ensinaram à Terra. A Terra ensinava, ou tentava ensinar aos fi-
lhos. A Terra tentava ensinar a Ariana.

As gaivotas se acalmando pousavam nos coqueiros, a areia da praia 
conheceu a menina-mulher, esparramou-se tal em uma relva. Sentiu-se 
partícula, minúscula partícula da imensidão do Céu, da Terra, do Sol. 

O rosto corando. Mas levantou o rosto de repente, viu as gaivotas, 
fechou os olhos. Fez a oração. Que, de alguma maneira, onde eles es-
tivessem, o pai e os irmãos ouviriam carinhos, sentindo murmúrios, o 
doce cantar de gratidão e a perdoassem. Porque também assim o sentia. 
Sol e Terra, a Aurora se despedindo, o amor que os unia convidava 
Ariana a também amar.

As asas brilhantes das gaivotas. Será? Podem? Perguntava ao Sol, 
à Terra. Nas mãos os grãos de areia escorrendo entre dedos finos. No 
rosto o queimor aquecendo coragem. Então entregou às aves. As asas 
das aves levariam: para longe levariam. 
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A mensagem. O pedido. De perdão e perdoados. Porque as lágri-
mas baniam culpa, carregavam nas faces ainda coradas, juntando-se aos 
grãos de areia desperdiçados nas mãos de uma menina.

Quase mulher, uma menina. Precisava continuar. Sabia um dia de 
caminhada até o Castelo do Príncipe Átila. Queria saber mais desse 
Príncipe. Se gostava de carambolas, mangas e sapotis. Porque ela gos-
tava muito mesmo. E como seria a Rainha do Amor Perfeito de um 
Príncipe que não gostava de carambolas? 

Vai ver está bem velhinho, o tal Príncipe. Está há cem outonos na-
quela Torre. Espero que ainda esteja vivo. Mas se não mais estivesse 
vivo o Príncipe, então, para que, Irmã Clara, Imperatriz, para que tudo 
isso?

Não. Ele deve estar bem vivo. Abriu o livro que retirou da sacola de 
viagem. A sacola que bordou com carinho. Gostava de bordar. Talvez 
fosse a única coisa de mulher que gostava de fazer. Não: também de 
pentear os longos cabelos e banhá-los com óleo doce, ou perfumes atrás 
das orelhas e nos pulsos. Nada mais. Nada menos. 

Nunca houvera bonecas. Não sabia se de Ama Lúcia ou dela própria 
essa ideia de não haver bonecas. Apenas que nem as olhava quando 
acompanhava o pai ao mercado da Vila do Castelo. 

O mercado. Adorava, não eram todas as vezes, algumas, poucas, 
quase nenhuma, mas quando ia, podendo comprar todas as guloseimas 
que desejasse. Balas de caramelo, pirulitos, os preferidos, enormes e 
coloridos. E o algodão-doce? Lambuzava rosto e vestido; sempre o 
vestido mais novo e limpo servia para acompanhar o pai. Então, mais 
tecidos. Não muitos, poucos. Um. Escolhia a cor, o desenho. 

Não mudavam muito de um ano para o outro, os tecidos. Às vezes 
flores, outras círculos, retas, listas. Mas houve um preferido. E só en-
controu uma vez. Uma única vez. Um todo, completo, inteiro de giras-
sóis, bem amarelinhos, com os caules verdes que doíam de tão verdes. 
E o pai não queria comprar.

Notou o nariz vermelho, os olhos piscavam com insistência, talvez 
estivesse com uma trave, cisco, grão de poeira. Pediu para soprar, Aria-
na pediu ao pai para soprar no olho piscante. Ele se abaixou. Olhava 
fixo, os olhos bem abertos. Disse-lhe a única frase.

– Você é tão parecida com sua mãe.
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Não era trave, nem cisco, nem grão de poeira, mas de repente, 
num repente, parecia ter pulado para os olhos de Ariana, ardiam, 
começou a coçar e as lágrimas eram as mesmas, sentidas, queridas, 
disfarçadas. 

Abraço, único e poderoso abraço. Poderia unir o Céu e a Terra. 
Unir corações, os braços no infinito, acolhendo o outro, mais que um 
beijo, mais que uma carícia, porque ali, naquele exato, precioso, con-
ciso instante, recebia o único e verdadeiro amor de uma vida. 

– Feliz aniversário, minha filha.
Entendeu, Ariana entendeu no momento em que o coração saltava-

-lhe à boca e saía pelos olhos, que ele não chorava a vida, mas a morte. 
A morte da amada, Ária. 

Mudou de assunto, Seu Jorge mudou de assunto, rápido, objetivo. 
Perguntou. Respondeu. Quanto. Tanto. Vamos. Foram. E não levaram 
o tecido de girassóis.

A subida ao Castelo era estreita e íngreme. Não havia estrada, uma 
passagem pequena que daria para Ariana. Somente. Nada de cavalo 
Branco. Teriam que se despedir e o coração diminuindo e diminuindo.

Se é que coração de bicho sente, mas o cavalo Branco parecia sen-
tir quando Ariana abraçou-lhe o pescoço, alisando a crina, delicada, 
puxava as rédeas até amarrá-lo a uma árvore de galhos longos e secos.

E lá ficaria, não se mexendo enquanto via a dona subindo, desa-
jeitada subia, com a armadura pesando, o elmo a suar-lhe cabeça, a 
sacola de viagem onde guardava o diário do Príncipe Átila.

Demorou muito para que Ariana subisse a estreita passagem che-
gando à beira do abismo. Uma vertigem fez rodar-lhe cabeça, corpo 
apenas seguro nas rochas da parede em que se encostava, cravando as 
unhas e sentindo o sangue escorrer, um fio de sangue corria nos dedos. 

Arrastando-se e arrastando-se foi até alcançar uma clareira. O Cas-
telo à vista. Enorme, o Castelo, a montanha, dois espelhos que se cru-
zam, e podem-se ver infinitos castelos. E Ariana tornando-se infinita 
em meio da eternidade de reflexos.

Sentou. Retirando o elmo, deixava escorrer os cabelos vermelhos, 
o sangue quase estancado nas mãos, limpou o rosto, limpando e su-
jando ao mesmo tempo. E quanto mais limpava, mais sujava, e não 
se importando com isso.
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Respirou o momento. Um momento daqueles se aguarda uma vida 
inteira, pensou. Mas o que encontraria? Aliás, o que estava buscando 
mesmo? 

O Príncipe. Esta seria a resposta mais fácil. E qual a verdadeira res-
posta? A cabeça rodando e mais rodando. Estranho... Sentira vontade de 
se jogar, ali, quando estava à beira do abismo. Mas amava a vida, estava 
querendo fugir? 

Se nem mesmo escolhera aquela missão. Se ele não fosse o que 
desejava? Fantasiava tudo por um Príncipe que nem conhecia alma, 
olhava e olhava aquele livro, o diário, lia, relia, mas não adivinhava 
essência. Era um risco tão alto.

Altas montanhas, torres. Contava, sete tal a Imperatriz anunciara. 
Em qual delas? Qual delas possuía – pois agora era teimosa, viera até 
ali, não fora? Então o que perderás, Dona Ariana?  

A vida? Pode ser que a vida. Mas o que me resta dela? A lembrança 
de uma mãe que nunca tive, um pai que não consegue perdoá-la por 
ter nascido, roubei-lhe o maior e precioso bem? Culpa de ter vindo ao 
mundo? 

Eu nem pedi para vir ao mundo. Somente peço consideração. O mí-
nimo de dignidade. Mas a dignidade não se recebe, se dá. Vem do mais 
e mais profundo âmago, de Ariana, não de ninguém. Pai, mãe, irmãos, 
preciso me respeitar antes deles. 

Precisava se respeitar. Antes de qualquer coisa, antes de escalar tor-
res, antes de procurar entre as sete torres da vida e da morte, enfrentar 
todos os dragões do medo, cruzar fronteiras, as fronteiras da alma, antes 
de esquecer para que veio, para onde iria, o sentido e o senso, antes de 
conhecer a força nunca imaginada, antes de descobrir que existia tal 
força e...

Lançar-se ao sabor do destino. Solto e leve destino. A quem nada se 
pede, somente se deixa levar. Então apenas se deixar levar, se lançar, 
antes de se deixar levar e se lançar ao sabor do destino, puro, doce, 
único, suave destino, guiando-a entre as torres do Castelo até encontrar 
o Rei do Amor Perfeito.
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O Rei do Amor Perfeito

Da janela, observava. Uma menina apenas. Não mais que uma me-
nina. Então foi isso que Irmã Clara e a Imperatriz conseguiram? Três 
gerações e somente isso conseguiram? 

Menosprezavam-no. Deveras de ser. Centena de verões a esperar e não 
havia nada melhor? Uma menina. Mais: uma plebeia. Deveria ser uma 
Princesa. Deveria ser? Onde estavam as leis, os parâmetros do Mago?

Lembrou o feitiço. A alma lhe pertencendo, cumpria o que prome-
tera. Até quando precisava se submeter? Em nome de quê? De quem? 
Para atender à missão de um Mago? Ou de um Rei? 

Porque deveria encontrar o par ideal, não uma plebeia, não uma me-
nina. Da mesma linhagem. Ou mesmo aquela que o amasse incondicio-
nalmente. Estava cansado de esperar. 

Esperar por alguém que o salvasse, livrando-o do feitiço, salvasse 
e conduzisse à vida. Pois dera a vida por esse Amor Perfeito. Será que 
existiria? Ou seria tamanha imaginação provocando erro?

Não que evitasse erros. Porque tanto aprendera com cada um deles. 
Com cada um dos livros que o Mago lhe dera. Os livros que o ajudaram 
a passar tempos, verões e invernos. 

Nem era preso, mas se fazia. Prendia-se ao Amor Perfeito tal se se-
gurasse à beira do precipício, o precipício que cada dia se aprofundava 
ao redor do Castelo. As ervas daninhas transformando-se em mudas, 
crescendo, árvores seculares. 

O Castelo perdendo o brilho dos tempos de antes, os tempos em 
que era apenas um tolo príncipe, um tolo príncipe e as brincadeiras de 
menino. Menino que nunca cresceu, imaginava então. 
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Porque somente de meninos que choram e sentem saudades é que se 
esperam sonhos. Sonhos impossíveis, inimagináveis, não cabem em uma 
única alma. Alongam-se, espreguiçando, tentam alcançar a linha utópica 
do horizonte. 

E nunca chegará? Nunca tocando, alcançando, e nunca vendo? Pois 
precisava ver. Ver que não existia, crer em tolices de menino. Vivendo 
cada um dos dias, longos dias, longos anos.

Esperando com esperança. Esperança de coração puro, inocente, olhos 
límpidos que procuravam motivos, razões nas escolhas. Outros felizes, 
outros se contentando com menos, outros casados, reis e rainhas.

Com súditos rendendo-se, reinos a perder de vista, céus sempre azuis, 
não procuravam saber. Acalmavam-se, na existência pequena acalma-
vam-se. Não vivendo como equilibristas, na corda bamba vendo dois 
caminhos, a vida e a morte. 

Preferindo sempre a vida. Qual preço fosse. E por que então o feitiço? 
Por que arriscar tão alto? A segurança lhe agarrava os pés e abraçava 
o pescoço, fazia-o sentar na cadeira do quarto, sentado feito um touro. 
Porque o touro não teme. 

Nada faz um touro sair do pasto verde e tranquilo. As patas, pesando, 
enfiam-se na terra, os músculos tensos, retidos, mantêm sempre a mesma 
postura, ereta postura de imponência. 

Nos olhos, a certeza que domina paisagem, ao menos um leão poderia 
atacá-lo. Quando vê ao longe o manto vermelho. Os cabelos cor de fogo, 
o sangue feito tinta no rosto. Um ritual? Seria alguma feiticeira, a menina? 

Sim, parecia uma feiticeira. Haveria feiticeiras com cabelos de romã? 
E se a sorte da romã lhe protegesse? Ao príncipe não interessavam escu-
dos. Precisava sentir a carne cortando em dor profunda e então saberia 
se era verdadeiro. 

O Amor Perfeito não se prova? Mas há de haver provas. Há de ter 
um mártir. Sabia-se vítima, não assumia o que lhe era cruel. Pois não se 
desejava algoz. Ajudá-la? Então deveria ajudá-la?

Dizer qual a Torre, mostrar o rosto, o rosto ainda jovem, o mistério do 
Mago. Talvez o Mago fosse o culpado. Talvez o Mago e Rades dando-lhe 
razões. E não mais lhe faziam visitas.

Mortos? Poderiam ter cansado de esperar. E ele? Cansara? Não, uma 
insistência tamanha batia o coração mais forte e se realizava naquela 
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menina. Porque fora a única. Tanto nascer e pôr de sol, as cotovias, 
mudando as estações, e a menina fora a única.

O melhor que faria era agradecer. Mesmo se não sentisse, o único 
disparar de pulso, um instante de calor nos ossos ou um arrepiar na 
espinha. Mesmo assim deveria agradecer. 

Uma questão de considerar esforços. Esforço dela, não do prín-
cipe. Não se moveria. O silêncio mais que silêncio. Ouvia com toda 
nitidez o barulho do coração clamando, exigindo esforço. Da menina. 

Uma estátua se formava no corpo e a alma querendo gritar. Emitir 
opinião, via calculando, a menina contando torres, criando expectati-
vas. Será Amor Perfeito o que por mim sente? 

Como pode saber? Como a menina pode saber se mal me conhe-
ce? O diário. Deve possuir o diário, a Irmã Clara levou sob o hábito 
na última visita que lhe fizera. E foram muitas visitas desde que se 
trancara na Torre do Castelo.

Fez de conta não notar o roubo do diário. Tal fazia não notar a me-
nina se aproximando do castelo, entrava no pátio, o príncipe correu à 
outra janela. Havia apenas uma única maneira de subir à Torre. Mas 
ela precisava descobrir sozinha.

O silêncio cortando o ar. Ariana não mais escutando pássaros, gra-
vetos quebrando quando os bichos a vigiavam. Porque de alguma 
maneira se sentia vigiada. Tal um jogo. Os dois lados do tabuleiro.

Amarrou os cabelos na nuca. Os cabelos ajudavam a pensar. Lem-
branças de um sonho tão bem sonhado, tão bem querido, tão bem 
amado. O sonho com Ária. Do Amor Perfeito. Da liberdade. 

O príncipe? O que importava era a superação. Própria superação 
dos limites e medos. Ariana, esqueça o que perdeu ou perderia. O 
hoje, sem o passado. O futuro não é seu. Dos outros. De Deus. Da 
vida.

Então fechou os olhos, os cabelos se desprendendo, os cabelos 
floresciam. Cresciam flores, flores cresciam dos cabelos de Ariana. 
E não mais sentia os pés tocarem chão. Os pés leves soltando-se do 
solo e subindo torre. 

A Torre, sentia força atraindo-a. Força que a levara até o Castelo. 
Força que a fizera alçar montanha, segurando nas rochas para não 
despencar. O Amor Perfeito seria um grande abismo? 
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O pensamento trazendo ao chão. Novamente ao chão por causa de 
um tolo pensamento. Fechava os olhos com insistência, teimava em 
continuar percurso. Os pés a flutuarem, agora com mais força, os cabe-
los crescendo trepadeiras azuis e róseas.

As trepadeiras a uniam aos tijolos antigos da Torre. Tal sempre lhe 
pertencesse. Fossem unas, matérias diversas de um mesmo ser. Ariana. 
A Torre. O príncipe. O príncipe desejava ser alcançado? 

O príncipe se encolhendo, a visão da menina alada assustava-o. 
Como crescera, mais do que uma simples mulher. Emendando galhos, 
tecendo escada cada vez mais próxima, perdendo as botas no caminho, 
pés nus escalavam alturas.

Sabia tudo e não sabia nada sobre a menina. Não sabia ser menina, 
pensava mulher quando Irmã Clara o avisou da chegada. As histórias, 
a mãe morta, educação de guerreira, os medos e as vontades. 

O príncipe pensava que a conhecia melhor que ela mesma. Conhe-
cia? Se não conhecesse? E como desejar sem conhecer? Ou deveria 
fazer diferente: desejar conhecendo? 

Única possibilidade, Ariana sabia ser a única possibilidade que lhe 
restava. Não haveria outra, arriscar tudo, lembra, Dona Moça? A Rai-
nha do Amor Perfeito. E conseguiria traduzir em palavras?

Porque se pudesse ser apenas uma letra, com uma simples letra se 
demonstra amor? Se a ela unindo-se, sem vontade unindo-se a outras, 
outras que mal conhece e pode ser devorada, não dizer a que veio, tra-
duzindo sentimento verdadeiro? 

A verdade? Verdade de cada um. Verdade do Mago, Irmã Clara e 
Imperatriz. Seria a dele? O Príncipe com seus pensamentos, aprendera a 
ouvir aquela voz dolorosa dele mesmo. 

E aprendera a confiar apenas em si. Escolha própria, reduzindo vida 
a uma Torre com livros, os livros e nada mais, prazer único e supremo. 
Porque o ser humano era por demais doloroso. Retirava-lhe forças, for-
ças sagradas para continuar.

Não desperdiçava uma gota das forças sagradas. Nada de gastar com 
bobagens. Talvez a menina fosse uma bobagem. Valeria a pena tamanho 
esforço? O esforço dela, Príncipe Átila? Ou o esforço Real tentando 
adivinhar essências? 

Essência de uma menina. Não se importava de ser apenas uma me-
nina e... E ele? Seria jovem? Pare de pensar tolices, Ariana. Dessa ma-
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neira nunca conseguirá alcançar janela e adentrar Torre onde acredita 
estar o Príncipe, futuro Rei do Amor Perfeito.

Porque assim será; os pés subindo mais tijolos; assim está escrito; 
mais passos precisos; é a minha missão e aqui estou; as unhas recome-
çando a sangrar; missão que alcançarei; é preciso trocar as unhas se 
quer ser Águia; o destino não me pertence.

A mão sangrando alcança a janela, o peitoril da janela, o Príncipe 
tem a primeira visão, uma pequena visão, um pequeno pedaço da me-
nina. Um pedaço sangrado, coração sofrido, em busca, tamanha busca 
daquele Amor Perfeito.

Ela levanta-se, endireita-se toda. Enxerga. Os olhos apertados da 
luz de fora, não consegue ver a luz de dentro. E dentro que tanto pro-
curou, tanto procurava, procurando durante quinze primaveras, prima-
vera que esperava chegar logo ao coração.

Então, os olhos. Olhos cruzando espadas, espadas do medo e da 
curiosidade. As perguntas tropeçando, tal se corressem um ao outro, e 
sem querer e desejar corressem, procurando o encontro.

Encontro das palavras e sons. Porque tudo era música aos ouvidos, 
aos ouvidos de dois seres que tanto desejavam apenas um pouco do 
infinito do bem-querer, o bem-querer recíproco, o bem-querer incon-
dicional.

Duas almas caminhando em paralelas, duas almas sem devorar ca-
minho do outro, deixando, permitindo o mais e mais de liberdade, e 
devoção. Porque eram santos um para o outro.

Imagens de altar, olhavam-se admirando, querendo reter cada deta-
lhe do rosto, das mãos, o cheiro. Qual sabor teria o beijo? Mas o beijo 
não seria trocado. Porque o medo do incerto prevalecia. 

Não poderiam deixar a perda mais uma vez, a perda de cem inver-
nos, a perda de uma mãe, a perda de uma vida. E se ali abandonassem 
medos? Passou, um relâmpago riscava o céu e os pensamentos. 

O trovão respondia, pedindo que a chuva acalmasse filhos. Porque 
o ódio vibrava agora nos olhos. O ódio de uma quem-sabe-perda. Uma 
futura-talvez-perda. Uma perda-que-poderia-acontecer. 

E parados ficaram uma eternidade. Os pingos da chuva engros-
sando, caudalosos, descendo tijolos da Torre, unindo-se ao rio que 
desembocaria na cachoeira do abismo. Ali descansaria, enfim des-
cansaria outra infinitude.
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Porque talvez assim devesse ser. Despertar sentimento, saber vivo 
coração, que podendo sentir batidas, sangue bombeado em todo o 
corpo, acreditar no inacreditável. Ter o que precisavam ter.

Fé. Os dois com uma fé de missionários, missionários de uma reli-
gião única, da qual apenas os dois eram os fiéis, ministravam rituais, 
conversavam direto com Deus. Porque Deus os ouvia e confiava.

Confiava que cumpririam a missão. Mas eles acreditavam ser ca-
pazes de tanto? Tanta coragem? Desprendimento. Doação. Pois sa-
biam que precisavam e precisavam doar. 

Doar corações, vidas, esperanças, sentidos. Sentindo como se es-
tivessem no corpo do outro. Os olhos piscando, o sangue escorrendo 
nas mãos, o calor emanando suores, a brisa da chuva acalmando cha-
ma.

Transformando um impulso, com o bom senso dos sábios, de im-
pulso à forma, serena forma, abrindo uma represa de todo o Amor do 
mundo, inundava alma, caudaloso rio corrente.

Mas era da paz que precisavam, aqueles dois seres tanto precisa-
vam de paz duradoura, paz de mais cem anos, paz de uma pequena 
vida. Pequena mas nobre. Pequena mas digna. Uma Princesa de dig-
nidade enxergou a angústia do Príncipe Átila.

Ele não estava preparado. Tantos anos e ainda não estava prepa-
rado. Tantos livros, ensinamentos, sabedoria... Seria sabedoria o que 
levou a Princesa a descer a escada de flores?

Deixava o Príncipe e os pensamentos pensando. Ele, permitindo a 
única chance de uma eternidade ir embora, lenta e suave, indo embo-
ra. Uma raiva de si, touro fincado ao chão, a estátua frondosa. 

Não se movera, não mandara nem um aviso. Aviso de que não 
desistisse, não descesse escada, Torre, saíndo da vida Real. Porque já 
lhe pertencia. Era uma Princesa por direito de coração. 

Lágrimas escorrendo no rosto da Princesa, soluços balançando 
corpo. Não imaginava, jamais imaginara tamanha dor. Nem mesmo 
se o perdesse, tal perda de Ária, a perda de não encontrar Amor nos 
olhos de alguém.

Não. Jamais sentira dor aguda, espada transpassando coração, nem 
conseguia olhar para trás, deixava sonhos e esperanças entregues nas 
mãos de um príncipe. Tolo príncipe que não enxergava sentimentos.
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Onde estavam os sentimentos? Não havia coração batendo no 
peito? De que servia a realeza, de que servia ser um talvez futuro 
Rei do Amor Perfeito? De nada me serve. Sinto-me um tolo, um tolo 
príncipe.

Mas seria muito a perder. E se não conseguisse reunir pedaços des-
feitos de um ser? Quando, sem mais nem menos, aquela que entregas-
se o coração o abandonasse? Ou que não sentisse o mesmo? Com a 
mesma força e profundidade?

No fundo sabia, alguma coisa lhe avisara de que assim seria, assim 
teria que ser. E para que subir torres, lançar arbustos de sentimentos, 
passando por cima de medos e pedras? Seria o príncipe um tolo?

Não era assim que o sentia. Perdido, o sentia. Procurando as res-
postas, o sentia. Sem mesmo as perguntas. Eram iguais, então. Tão 
iguais e tão diversos. Tão iguais no medo, tão diversos na coragem.

Porque ela teria coragem, coragem monstruosa de subir torres e 
arriscar morte. Coragem de jogar-se de peito aberto na cela que o prín-
cipe se fizera. O abismo que o príncipe se fizera. O abismo profundo.

O abismo vertiginoso. Vertigem que não lhe causava medo. Já não 
lhe causava medo, a tontura do abismo. A Princesa, estava ela mesma 
embriagada com a própria vertigem. 

A vertigem do encontro. Os desencontros da vida. Que as lágrimas 
perguntavam sentido, e não adiantava perguntar. Uma frase insistindo, 
tentava abrir-lhe boca, à força tentava saltar da boca ao vento.

A vida é assim. Não acredito nessa frase, Ariana. Não acredito no 
destino de uma menina. Um destino que não se permite escolhas? 
Aceitar como fato e dever? E a liberdade?

Pode-se escolher sempre? Tenho que me render aos meus capri-
chos? Ou seguir o que me é devido? Pois um Rei não tem escolhas. 
Mas fiz uma escolha. A escolha do Amor Perfeito, esperar por esse tal 
Amor Perfeito.

Esperei, esperei, esperei cem vezes e no momento, o momento em 
que os trovões e raios se uniram em coro, unos e prepotentes, unos e 
poderosos, unos e perfeitos, ressoavam ordens a um príncipe cego.

Cego, surdo, calado. Pois não houvera palavras. Pequenas palavras 
jogadas à ventania, pequenas palavras que explicassem. Explicar o 
que não se sabe, apenas se sente. Em uma dor rasgando entranhas.
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Dor maior vê-la se afastando, lenta e digna se afastando. Como um 
baile em que dançariam os dois, o salão vazio, os espelhos refletindo, 
vestido dourado e cabelos ruivos. Os cabelos ruivos emanando jasmim.

Todo o sangue, tanto sofrimento, e ainda cheirava a jasmim. Todos 
os gritos dos trovões, os espantos dos raios, cheirava ao mais doce jas-
mim da primavera. E não era mais primavera. 

A cabeça rodando, rodando e anunciando culpa. A culpa de não tê-la 
segurado forte nos braços, impediria que para sempre se fosse. Porque 
não havia forças para lutar. O príncipe menino era.

Quando menino existia esperança. E aprendi a esperar, sem cansaço 
esperava, e sem sair da Torre esperava. Mas uma espera vazia, sem 
sentido, sem a fé que encontrou nos olhos da menina. A fé de que era 
possível.

O Príncipe se levantou. Quis gritar e se levantou. Quis chamar e 
correu à janela. Quis dar nome ao sentimento e calou. Quis entender o 
que sentia e sentou. Quis encontrar caminho e chorou.

O Príncipe, humilde Príncipe, chorou da tristeza mais que triste. Da 
tristeza de si, da revolta, do grito sufocado em si. Do monstro que se 
formava, um monstro desgrenhado.

Um monstro que não se mostra, não se permite, não se apresenta. Só 
crescendo e tomando forma, rasgando pele e vestes. Retirando humani-
dade, o monstro que em si crescia, deixando de ser homem. 

Um Rei que algum dia será? Governando almas e a aquietar guer-
ras? Ou nada mais que um Homem, corpo e alma fracos e pequenos, de 
nada adiantando Realezas? Ou, simplesmente: O Louco?
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O Louco

O caminho, mais nublado que antes. Para onde retornar? Para que 
retornar? Nada fazia sentido, Ariana continuando, descia as encostas do 
abismo, não olhava para baixo descendo as encostas. 

Não olhava para baixo por desprezo, ao abismo, ao príncipe, à vida. 
Pregara-lhe uma peça, a vida. Mas pedira a descoberta do que era, o que 
era exato, o Amor Perfeito. O Amor é exato?

Matemático, limitado? Sinuosidades, sim, o Amor dançava no peito 
da Princesa, uma dança de fogo e luz. Saltitava alegre e triste, doloroso 
e sorridente. Tocava onde nunca fora tocado, perdia a inocência.

A inocência não tem volta. Jamais iria querer menos, porque menos 
é muito pouco. E preferia nada do que pouco. Também se protegendo, 
se protegendo de outra agonia, o suor escorrendo espinha.

Espinha ereta, não perdeu postura, nem na mais íngreme descida, 
nem na mais quente lágrima rolando rosto, ardendo alma. E a alma qua-
se a fazia olhar para trás. Quase a fazia insistir mais um pouco.

Alma que não se ama? Não se ama o suficiente? O suficiente para 
não permitir ofensas, não permitir a perda.  Perda da cabeça, erguida a 
cabeça continuava, erguida e os olhos sem enxergar, não enxergando 
caminhos, não enxergando razões.

Por que o Mundo a traía? E fora tão generosa. Dera a coragem, a 
força enfrentando os Fantasmas Ocultos, e era o que recebia em troca. 
O Mundo não tem consideração.

Não estivera pronta? Talvez a pressa, sempre a antiga amiga pres-
sa, companheira de uma vida, insistindo em permanecer outro Outono, 
quem sabe o Inverno, adentrando Primavera, aproveitando Verão?

Encontrava o cavalo Branco, querido cavalo Branco, ele não a 
abandonaria. Sempre presente, possuindo a coragem de amá-la. Por-
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que deveria ser muito difícil amá-la. As lágrimas persistindo nos olhos 
quase secos.

Ressecados de dor e perda, de solidão. A solidão quando não se é 
compreendida, e aceita, percebida? Sentindo-se fantasma, mais fantas-
ma que todos os Fantasmas Ocultos.

De volta para onde? Para quem? Não desejava pai, irmãos e Ama. 
A vida antiga já não lhe cabendo no coração maior que agora possuía. 
O corpo folgado, não era a armadura, o corpo encharcado de sangue e 
suor, lágrimas misturando as dores.

As dores eram insuportáveis. Dores de mãos atadas, não haver con-
dições. Sentia-se paralisado, o humilde Príncipe, frágil Príncipe, e tra-
zia a insígnia Real como aviso do poder que não possuía.

Não se sentindo merecedor do que lhe pertencia por direito e dever. 
Porque haveria súditos. Onde estavam, não importava ao Príncipe. Ou 
então não era Príncipe, digno de ser Rei. Rei do Amor Perfeito.

Espantava-lhe ouvidos, arrepiando cabelos. Que belo Rei do Amor 
Perfeito seria? Ao menos não conseguiu sentir o Amor Perfeito ain-
da Príncipe, avaliava um Reinado. A vergonha encobria-lhe os olhos e 
pensava no pai.

Ele teria sido melhor? Príncipe melhor em se tornando Rei? Mais 
justo e digno? Mais consciente do poder que carregava nas mãos e nos 
ombros? Crueldade fazer perguntas. Ele que tanto sonhou no diferente.

E nada mais era que uma repetição. Uma repetição imperfeita e sem 
o brilho do pai? Era um fracasso humano? Não, rebatia-se com energia. 
Sabia mudança, sabia quebra do antigo, clamava o novo.

Porque alguém naquela família teria que trazer o novo. E por que 
não ele mesmo? Apesar de ser uma menina, foi uma menina que veio ao 
meu encontro. Apesar de ser uma menina de cabelos rubi?

A surpresa, doce surpresa do encontro, inocente surpresa do encon-
tro, que não lhe saíam de uma memória há tanto esquecida. Voz espan-
tada, a imagem da menina, menina quase mulher, a Princesa.

Por que já a coroava e coroando se sentia Rei? Para que mais lhe 
serviria a Realeza? Mal-agradecido, sinto-me um Príncipe mal-agrade-
cido. Tantos dons, todo um Reino e não aceitava direitos.

Parecia que não lhe era de direito. Tal como ganhar um cavalo ala-
zão, novo cavalo alazão, crina longa, jamais podada, voando longe a 
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crina do cavalo, porque o vento lhe era amigo. Voava nas pradarias, lan-
çava coragem nas pradarias, encantando árvores.

As árvores sorrindo, mesmo desfolhadas, velhinhas árvores desfolha-
das, simpáticas velhinhas árvores desfolhadas, acolhiam o cavalo, potro 
recém-desmamado, carregava missão de alegria.

Encher a todos de alegria. O potro com elegância, livre e elegante, 
livre e nunca treinado, pois não caberia em estábulo. Preferindo morrer 
em tempestade, passar fome invernos e invernos, mas a crina ao vento 
não perderia.

Sem ser compreendido, o potro era. Cresceria, as árvores desculpa-
vam, o pequeno cavalo crescendo entenderia. O ciclo de uma vida, como 
os fatos se executam, imutáveis e não perdoados. 

Mas não querendo abandonar sonho, o Príncipe não queria. Tanto e 
tanto desperdiçado, tanto e tanto perdido, e chorado, e sentido, na pele, 
nos ossos, no sangue borbulhante ainda inocente. 

Que se perca a inocência. Tolices, Ariana. Não precisas desmanchar a 
imagem, desfazer o belo, desmentir verdade: és absoluta e relativa. Estás 
viva? Uma ciranda, carrossel, é o que vives.

Rodando, rodando, a maravilha dos novos olhares, a delícia das des-
cobertas, o erguer-se do chão à cela do cavalo Branco, o cavalo Branco 
o mais belo do carrossel, o carrossel de uma vida, carrossel de Ariana.

Apenas lhe pertencendo, apenas à Princesa pertencendo, não se im-
portando só, pois viera só e assim retornara. De onde veio, de onde to-
dos viriam. Para onde todos irão. Sem pressa, quando o Senhor Tempo 
convidasse.

Já não sabendo amigo ou inimigo, o Tempo que sempre lhe fizera com-
panhia. As mãos virando e virando ampulheta, brincadeira sem fim do 
Príncipe. O Tempo dizendo para não deixar passar impune e inocente.

Porque quando fora o momento, o Tempo de assim permanecer, senta-
do, a vigiar janelas e devorar livros, o liberou. Não permitindo velhices, as 
rugas expulsas na escada, rolando e rolando feito espumas no mar arisco.

A tempestade teimava em bater no rosto de Ariana, testando e trei-
nando, deixava marcas nas mãos, as mãos não mais se enxergando, não 
seriam as mesmas, nem sabendo quem eram, a quem pertenciam.   

O cheiro do mar convidando ao mergulho. E se nunca pudesse mer-
gulhar em águas salgadas? Mas o mar não está revolto? Somente um 
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pouco, sentir os pés suavizados, as mãos cicatrizadas, o coração mais 
calmo.

As nuvens respondiam, obedecendo ordens maiores, abrir espaço ao 
Sol, reverenciando chegada com tapete multicolorido em Arco-Íris. As 
nuvens não sabiam, pingos grossos de chuva não sabiam.

Ventania, trovões, relâmpagos inocentes de uma Princesa. A Prince-
sa do Amor Perfeito assim desejando, curvavam-se aos desejos secre-
tos, curvavam-se e resplandecia luz em toda praia.     

Retirava a armadura, liberando corpo, sangrado e doloroso. O toque 
de pés não mais inocentes, mas preservaram esperança. O sal queiman-
do feridas na busca da cura. Sentiu a efervescência das primeiras ondas 
salpicando rosto.

E o cheiro da maresia... Os pulmões se inundando, alma purifica-
da, estava a alma mais purificada com o branco da espuma, a espuma 
das ondas teimosas, teimosa era Ariana. A Princesa que teimava em 
acreditar.

Acreditar que não terminara, naquele instante acreditou que não ter-
minara missão, maior, dependendo dela, somente dela, e Ele tanto lhe 
esperava. Pois não fora ao Rei do Amor Perfeito que viera agradar.

Sentia-se filha, abraçada pelo mar imenso, o abraço morno e suave, 
Ele lhe envolvia e envolvia, carícias das ondas suavizadas, antes mais 
ariscas, as ondas. Pareciam brincar, fazendo-se novos amigos.

Estranhara a princípio, tal se escondendo e escondendo atrás de uma 
árvore. Olhou ao redor, ver se ali permaneciam, a surpresa do encontro. 
E riam, saltitantes ondas e menina-mulher Ariana.

E se existia felicidade, ou pequenos momentos apenas, porque não 
mais experimentara, não mais que pequenos momentos experimentara, 
ali se consumia, ali deixava marcas, marcas nunca apagadas nas areias 
da memória.

A memória lhe falando: descubra caminho, arrisca, já arriscaste an-
tes. O Príncipe rodopiando a cabeça, pedindo, implorava perdão às pro-
messas malfeitas. Quebrando trato maior com o Mago. 

Por que desistiria de esperar? E recebeu missão de esperar. Esperar 
alimentando sonhos. O sonho da chegada, a menina não mais o me-
nosprezava. Não seria menor, inferior a Rei, porque o coração já era 
bondoso.
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Não precisando conquistar valores, eram certos como os de um Rei. 
Um Rei mais digno e poderoso. Porque o silêncio calava bocas e os 
súditos se curvariam. Obedecendo não ao temor, mas ao pensamento. 

Fora o pensamento o que mais cultivou, desenvolvido e crescente 
em uma prisão que fizera ao redor de si, de vontade, aprendizado. Sau-
dades de uma prisão se sente?

Porque também se sente saudade na não liberdade. Será que somen-
te se é livre quando se abandona ao cárcere? Não seria mais uma loucu-
ra sem sentido? O Príncipe Louco – seria assim chamado?

Não temia nomes, não temia culpas, respondendo apenas a uma 
certeza, sentimento crescente que germinava em velocidade, galhos tí-
midos, mas corajosos, folhas ousadas, as flores esperando ordens para 
desabrochar.

Vento o empurrando à porta, trazendo memórias, toque nos objetos 
preciosos, livros e ampulheta. Acostumara-se a tê-los entre sonhos, mas 
não mais sonharia com os pequenos amigos.

Oh, pequenos amigos, não os traí. Apenas se unam, procurem um 
espaço nas memórias doces da minha caminhada, e sempre, sempre que 
desejar adoçar as negações da vida, ali os encontrarei.

Que eu possa sonhar com essa menina, a Princesa tão silenciosa, 
deixou o gosto de nunca mais vê-la, o gosto de partida antes de uma 
chegada, a chegada que sempre busquei. 

A porta teimando em não abrir, uma força puxando, outra o empur-
rando, o Tempo maior senhor, Tempo que liberaria. Permitir frestas de 
luz do ar ainda úmido da tempestade que incendiara corações.

A simples presença de uma menina. Não se sentia invadido? O Prín-
cipe servindo-se de desculpas tocava a maçaneta, abriu veloz, procura-
va o Tempo Perdido. Segundos, minutos ou foram horas em que tudo 
lhe passou como um relâmpago?

A poção mágica do Mago, a Torre, melhor refúgio, os livros em-
prestados jamais devolvidos, as visitas, tantas visitas, ajudas a quem 
necessário, guiando a todos em caminhos, cedendo pequena chama que 
ajudava a descobrir em cada um.

Mas a dele, a derradeira chama somente uma menina lhe trouxera. De 
maneira insuportável e irreversível. Ele que de tantos soubera, muitos sú-
ditos, alguns mortos, outros teimando em viver, a tantos abriu passagens.
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A passagem do Príncipe pela escadaria da Torre poderia ter sido 
mais fácil. Mas como impedir temores, os fantasmas rondando ouvidos, 
a culpa em se estar traindo quem lhe criou?

Que então devolva a dádiva, magia e gratidão de uma eternidade. 
Pois não mais lhe era suficiente, o infinito era-lhe muito, queria apenas 
a possibilidade. Queimando o pavio da única vela encontrada em um 
quarto escuro.

Em breve se apagaria, a vela. Em breve não passaria de uma lem-
brança. Não como tantas outras, lembrança que se guarda em cofre pre-
cioso, se admira, chora, ri e vive frações de segundo novamente tentan-
do perceber mesma sensação.

Deixava o ritmo das ondas acariciar-lhe corpo, apenas cabeça, mãos 
e pés flutuando, a dança lhe era divertida. Diversão de calma, amigos 
secretos, contavam-lhe mistérios na mudez dos ouvidos. 

Adivinhando-lhe paz, as ondas. Adivinhavam-lhe solitária, as on-
das respeitando solidão pedida, necessária, salvadora. Porque as fe-
ridas precisavam ser curadas. O Senhor Tempo acompanhava com os 
olhos sábios.

Poderia mais horas e horas e dias ficar, até o vazio da fome preen-
cher-lhe alma. Lembrando humanidade de uma Princesa, apesar dos pés 
de colibris, mãos de papoulas, cabelos cor de púrpura.

A mesma luz azul, o mesmo quarto escuro. As caveiras não mais o 
assustando, poltronas que não o convidavam, em pé sentia-se pronto. 
Pronto a falar, dizer verdades, discordando em essências.

Aromas não inebriando, o Príncipe antigo não mais vivia. Outro ho-
mem se apresentava ao Mago, o mesmo Mago, olhos tristes e profundos, 
barba branca, a boca presa, tal as palavras não mais pudessem lhe servir.

Pedia socorro, o Mago. Tanto fizera pelo Mundo e não encontrara 
paz. Escondendo-se na magia que entregava aos outros, e então a prote-
ção. Mas não vivendo a vida.

Deixando aos que o procuravam o direito de assim viver, o direito 
da finitude. Não mais queria uma eternidade. Desejava poder enxergar 
o outro lado da mente, adivinhar pensamentos. 

Talvez não houvera mesma sorte, o Príncipe sentiu piedade. Esten-
dia-lhe a mão, mostrava luz de entardecer, os novos caminhos. Porém 
era noite para o Mago. Porque já não havia alma para entender. 
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Alma para pedir perdão, subir montanhas e enxergar planícies ver-
dejantes. A busca voraz em descobrir quem era se voltou contra o Mago. 
Traição da Natureza. Amiga e fiel Natureza.

O pacto. Os olhos. A culpa. Os sentimentos se entendendo. Enlaça-
vam-se e soltando um do outro, um redemoinho de despedida. Porque 
preciso agradecer. Agradecer sem matar Mestre, quem tudo me ensinou. 

Poderiam se despedir sem aumentar perdas, sem haver perdas. Sim-
plesmente. A gratidão unindo mãos, frágil mão do Mago, mão decidida 
do Príncipe. Um aperto pequeno, mas sincero, as mãos se falando, os 
corações aceitavam.

Apenas um aviso, o último aviso do Mago: que não perdesse a Es-
perança. Nunca se afastando, lembrança do caminho. Quando só lhe 
restando lágrimas e a escuridão do destino, buscasse nas folhas das me-
mórias eternas a Senhora Esperança.

Uma surpresa para o Príncipe. Esperava uma condenação, castigo 
pior, proibi-lo de avançar, lutando pelo sonho do Amor Perfeito. Proibi-
ção seria mais seguro. Não precisando assumir responsabilidades.

Mas não desejava, com todas e todas as forças crescer? Tornar-se 
Homem, antes de ser Rei? Porque não o era antes, não antes da Prince-
sa, não antes de descobrir que existia força, energia em si para quebrar 
regras e fazer diferente.

A porta da casa do Mago nunca lhe pareceu tão suave. As teias de 
aranha se dissolvendo, as paredes branqueavam, o ouro retornando às 
molduras desbotadas dos quadros, o espelho grande na entrada era tão 
belo.

Os olhos no espelho eram mais castanhos, o cabelo mais macio, as 
mãos perderam as luvas de metal, nunca foram tão fortes, e altivas, e 
persistentes. As mãos juntando-se às pernas. Longas pernas e longas 
caminhadas faria até encontrá-la?

Tristeza assombrando pensamentos de permanecer, ficar mais um 
pouco não seria suficiente. A Princesa Ariana precisava do mar, cal-
marias ao se despedir. Ondas amigas, gaivotas que nos pés pousaram, 
sentiam o adeus.

Um até logo, até logo breve, desculpava-se ao coração miúdo de 
saudades. Saudades do que não vivera ainda, saudades de caminho 
novo que se descortinava nos olhos e rosto que se erguiam d´água.
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Uma felicidade tonta, e não queria terminar tal felicidade. Bem-que-
rer ao Mundo, aos seres pequenos e aos poderosos, ao mar que antes 
não experimentara, e já não era mais Ariana, era mar e Ariana correndo 
no sangue, sangue leve e morno.

Corria nas veias, e queria correr. Queria cantar canção do Amor 
Eterno, as nuvens riam. As nuvens, o Arco-Íris, abrindo-se mais, dei-
xando passar os raios de quem os enviou.

Os raios acompanhando Ariana, ombros, corpo e pernas se pondo à 
mostra. Os pés não queriam deixar, poucos os segundos de adeus. Per-
corriam a beira da praia, misturavam-se, Ariana e a areia fofa e pegajosa. 

De alguma maneira permaneceriam, os grãos da areia acompanhan-
do a Princesa, as gaivotas, ondas e raios. Da menina não retirando olhos 
agudos, não permitindo sombras, nem medos, nem suspeitas.

Querendo que o caminho até o suave pouso fosse bom, limpo, claro 
e doce. Doce como as frutas coloridas que Ariana caminhando ao lado 
do cavalo Branco apanhava delicada, sorvendo carnosidades e expe-
riências novas.

Novas aquelas experiências, caminhar descalça ao lado do cavalo 
Branco, provando sapotis e graviolas, mangabas e caquis. Expondo-se 
ao novo, acostumando e não se importando com o nome das novas bo-
bagens.

Bobagens acompanhadas, infinito olhar de doçura, o maior dos Reis: 
O Sol.  
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O Sol

A culpa afundava pés na Terra, pedia perdão e os olhos não perce-
bendo. Nos olhos se revelava, a Imperatriz assim saberia. Verdades, 
mentiras, e as palavras eram vãs.

Raiva e perdão lutavam em um corpo maior e forte. Mãos de uma 
mulher nova, mas não era amarga. Conservara pureza, ao menos a pure-
za dos quinze verões, os verões que convidaram o outono cinza dourado 
das folhas caídas e belas.

O jardim antes coberto de frutas e flores estava solitário e murmu-
roso. Vento carregando os últimos traços do Paraíso que Ariana elegera 
como morada eterna, onde plantara suas mudas. Morada que sabia ser 
passageira. Passageira da vida e da morte.

Mesmo assim querendo ficar, pedia licenças e perdões. Não precisa-
va. A Imperatriz abriu-lhe os braços, o perdão no calor das mãos dadas. 
O cheiro bom de lavanda aconchegando lágrimas.

Preparou um banho no tacho de madeira. Água morna, pétalas de 
rosas e óleos de carinho. Ajudava a retirar nódoas e nós da vida, esfre-
gou as costas da Princesa, trazendo toalha branca e macia para enxugar.

Conversavam em silêncio. Os pensamentos se encontrando no calor 
da lareira,  sorviam um chá de ervas de calma e paciência. A cura assim 
viria. A Imperatriz não precisando desperdiçar palavras. 

Ariana bem soubera, as respostas abrindo-se em pétalas de sabedo-
ria. Desbravando florestas, vales intocados de dor, perdão, despedida. 
Despedindo-se do Príncipe. 

Nas chamas da lareira deixava ao Tempo as devidas providências. 
Se assim tivesse que ser, assim deveria ser. Não impedindo mais o fluxo 
da pequena grande vida que se iniciava.
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Havia tanto a resolver nesta nova vida. Consertar cercas, derrubar 
muros de incompreensão com os que eram seus, à Princesa pertenciam. 
Não os queria súditos: Amores Eternos. Descobrira que os Amores 
Eternos não se perdem.

O Outono se apresentava. As chuvas grossas e insistentes. Ventanias 
lembrando cuidados, janelas que deveriam se fechar, por horas apenas. 
Dias apenas. Meses apenas. Valeria sacrifício?

Sempre valendo sacrifício quando a chuva partia e o Sol mandava 
notícias. E precisava avisá-los. Avisar que cresceu, que os queria co-
nhecer. Descobrir histórias e nomes. Então se lembrou dos nomes dos 
irmãos.

Um, Mateus, os outros, Marcos e Tiago. Ainda havia Lucas e Felipe. 
E o último? Agoniava-se em tentativas, riscava com a pena azul embe-
bida em tintas, tentava adivinhar, pois não mais se lembrava.

Justamente o mais próximo, o que mais queria conhecê-la, o que a 
chamava em brincadeiras e esconde-esconde. Ao que não dava ouvidos, 
nem pronunciava palavras. Não o queria porque o queria tanto.

Queria e amava demais o irmão mais próximo. Amava o irmão mais 
próximo tal a ela mesma. Com os cuidados que consigo possuía. Com o 
carinho velado e contido, mas presente, nunca esquecera calor no peito 
ao vê-lo.

Fora o único que acreditara. O único pedindo presença, considera-
ções. Contava histórias, tentava alisar-lhe cabelo. Ela fugira, tão boba, fu-
gira. De que maneira saber? Hoje sabia, hoje a certeza revelada no rosto.

O nome lhe aparecendo, vivo e iluminado. Cores na memória des-
ciam ao papel branco e se escrevia, o nome mais doce e precioso, aque-
le a quem daria o maior abraço, o abraço de boas-vindas, a bem-aven-
turança de ser irmã de Pedro.  

A carta a se fechar, selada, não mais retornaria às mãos duvidosas. 
As mãos não mais duvidando, a crença instalava-se no bem-querer de 
irmãos. Pais e filhos seriam, uma família seriam. Até o encontro defini-
tivo com Ária.

Não mais sonhando, os pesadelos afastaram-se da casa da Impera-
triz. A lembrança do Príncipe desfazendo-se, ocupava-se com os pre-
parativos. No final da jornada, pensativa sentava ao lado da Imperatriz 
na lareira.
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O fogo aquecia pés, mãos e espírito, voltava os pensamentos para 
a Torre não muito distante. As perguntas retornando tal vindas de uma 
Cruzada, montando cavalos sedentos de respostas e paz.

No Inverno as perguntas vigorosas inquietando-a mais, sopravam 
ouvidos e gelando alegrias. A Imperatriz nem sempre presente, Ariana 
sentia-se mais que só, não havia medo. Uma certeza enfrentava per-
guntas e as desafiara.

Mergulhava em livros, aguardando resposta. Do pai e irmãos. Res-
posta da Vida e do Sol. O Sol não vinha, escondido nas nuvens negras 
e carregadas de lágrimas de chuva. 

As lágrimas secavam, um dia secariam. Mesmo tanta mágoa, um 
dia secaria. Tornando-se fértil, abraçando sementes e terra nua, transfor-
mando-se em milagres. Esperaria meses, as noites maiores que os dias.

Os livros eram os maiores amigos. O Tempo os unindo, fortes e 
inseparáveis, mostrando generoso à Princesa que neles encontraria as 
respostas às perguntas insistentes. 

Os cabelos de Ariana tão crescidos, deixavam cachos rubi exalan-
do cheiro do vinho que experimentara pela primeira vez com a Impe-
ratriz. Um vinho rubro, rubro o vinho e fechado.

Fechada estava a Princesa, fechada às pessoas e aos sons. Não mais 
emitia palavras, as palavras precisando ser poupadas. Para hora certa e 
exata, quando teriam serventia. 

Sem desperdiçá-las, o vento não as carregaria para longe. Não mais 
buscando, mas fazendo a parte que lhe cabia. O que era preciso e ne-
cessário. Um passo, outro, respirando apenas o ar que precisava.

O ar era um tesouro, um tesouro que as árvores lhe pediam, ela o 
doando com prazer. Para que mais? O egoísmo tentava entranhar-se 
sob as cobertas de lã na noite escura.

Não pensar nos outros, nos irmãos que viriam? O pai, Seu Jorge. 
Viriam? Seriam perdidos? Tarde para o encontro? Um encontro, seria 
ele próximo, data e hora, dia e Sol?

Porque seria em um dia de Sol que eles viriam. Assim queria e de-
sejava. Não mais tempestades e agonias, não mais lágrimas de chuva 
e raios de pensamentos tortuosos. A calmaria sendo a maior das mães.

Antes... Uma mudança. As chuvas, aos poucos as chuvas ces-
sando, o vento encontrando pousada, a terra aparecendo depois de 
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tantas águas. E lento, lento e sempre, a desaparecerem como nuvens 
viajantes.

O dia a nascer mais e mais e mais cedo, despedia-se na noite, um 
pouco e um pouco mais tarde. Os bem-te-vis tocam árvores ainda nuas 
e tímidas. Eles, generosos, não as deixariam solitárias.

Abria uma cortina de névoa, o Rei Sol. Humilde, o Rei Sol era hu-
milde ao fim do Inverno. Humilde e silencioso. Tocando a Terra sua-
vemente, para não despertá-la inteira. Apenas avisando da sua breve 
chegada com a Primavera. 

Ainda não chegando, pousando nuvens, convidava brisa a espantar 
ventanias. Colorindo em lilases e ocre o entardecer em pincéis delica-
dos. O presente pedia perfeição. 

A Terra, feito noiva em dia de festa, arrumava-se toda, enviando 
pombas de boas-novas, a todos convidando, a todos abraçar, dos mais 
belos aos mais tímidos, dos risonhos aos mais descrentes. 

Porque a Esperança brotava nas sementes que Ariana, obedecendo à 
terra, plantava, e escavando sujava mãos, mãos que não mais se impor-
tavam, ser Princesa, o nome que não iria desperdiçar.

Que viessem, o pai, Seu Jorge, e os irmãos. Porque os sabia a cami-
nho. Não recebendo resposta e os sabia a caminho. O coração revelan-
do, dizia o pouco que precisava agitado no peito.

Na doação que sabia, no Amor Perfeito, Amor sem querer nada em 
troca, apenas pelo simples e óbvio prazer de amar. Recebendo o suave 
calor dos braços. Porque amava.

O calor suavizando mágoas, envolvendo feridas, alisando cabelos 
pouco acarinhados, pois tão pouco pedia, um pouco, tal um copo de 
água mendigado e querido. 

As palavras mais e mais áridas, porque nada se fala na plenitude. Es-
gotam-se os assuntos e permanece inebriada em um mar de bem-querer, 
suave mar, suave rio de venturas, a silenciosa paralisia da Felicidade. 

Quer assim permanecer, por toda uma vida, não se permite o término 
de um ciclo. Deste modo deveria ser: um ciclo apenas. O início claman-
do pelo término antes mesmo de percorrer um meio de ser.

Passando da água para o vinho, do maior dos erros, egoísmo supre-
mo, para uma caridade de querer seguir vida afora, inaugurando reli-
gião. Religião casada com a Verdade, a Verdade de Ariana ao centro.
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A Verdade que descobria, cada momento, a cada nascer e pôr do 
Sol, semente florescida, girassol abrindo-se, tímido e corajoso, piscan-
do pétalas em chamar atenções, um pequeno menino se mostrando.

Nem mais menina era, as dezesseis primaveras se aproximando e 
a Esperança, a doce Esperança em encontrar Amores que não foram 
vividos, na intensidade e no dever. Porque se deve amar. 

Motivo e missão de toda a vida da Princesa, coroava-se por ter se 
descoberto, o Reinado que possuía no âmago mais que âmago e queria 
a todos os súditos entregar graças e dons.

Não se Reina sem a entrega. Entregando-se descobria luz e cor en-
feitando uma coroa de valores bons. Generosa, a Princesa, doando-se 
fazia amigos, poderia abrir as janelas do quarto agora. 

Não havendo mais medos, temores de feridas e encolhimentos de 
desconfianças. Ao cair, se assim fosse, sabia se levantar, cabeça ao 
alto, levantaria-se, insistente, levantaria-se. 

Uma loucura tonteava olhos e trazia aos lábios o mais aberto dos 
sorrisos. Sorriso de criança se fazendo mulher, dançando ao redor da 
Imperatriz desaparecida, que a entendia, pois era sábia.

A menina abrira os olhos e agora enxergava Vida e Amores. Estava 
pronta, a sua menina, a sua doce e pura Ariana, a suave e desiludida 
Mulher, a corajosa e insistente Princesa.  

Joaninhas descobrindo verdades nos grãos da Terra que revelava 
segredos, nos passos miúdos sussurraram em sonho, e deixavam pega-
das a serem seguidas no jardim de Ariana. Os passos leves e seguidos, 
leves e persistentes, não desistiam no caminho. 

O caminho seco, sem rios para acarinhar, o Verão que se apresen-
tava. Forte e seco. Porque das frutas se tirariam néctar e mel. Antes já 
foram regadas as flores das árvores frutíferas.

O suficiente para os que a procuravam, atravessando veredas que a 
Primavera deixara por bondade. Amiga de Ariana, a Primavera, tam-
bém sabendo ser no Verão quando as mãos de Ariana estavam mais 
plenas.

Seu Jorge no cavalo Alado pousava o último passo. Seu Jorge sem 
os dragões da culpa e do juízo. As lágrimas secas e curandeiras da 
carta de Ariana atravessando distâncias e se aquietando nas mãos do 
pai sempre amado.
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O Amor nunca o abandonando. Nem com a partida de Ária, nem 
com a perda de Ariana, perda de um momento, instante celebrado nas 
quatro estações. Trouxera os filhos, varões que precisavam do carinho 
da Menina-Mulher.

Abrindo portões, cansados e pensantes, os portões se abrindo e 
deixando momentos não vividos, palavras não seladas, olhares não 
trocados, o suave dar-se de mãos.

Os abraços entre lágrimas, a mesa posta de alegrias no universo 
possível e utópico da Princesa. Que fez, construiu sem pedir licença, 
como se fosse possível apenas pedir à Vida.

A Vida lhe retribuindo. Por ter-lhe plantado Terra, regado flores, 
enamorado Sol, banhado Rios, respirado Aromas e sorvido Mares. 
Com o sal entre os lábios a dizer-lhe o sabor do mel. 

Porque era preciso distinguir. Os bons dos maus momentos, as 
alegrias e tristezas vieram umas para engrandecer as outras, haveria 
sentido em possuí-las. As chuvas reconhecendo Sol. O Sol brilhante e 
vigoroso que os aquecia em abraços.

Traziam à mesa. Pães, doces em compotas. Frutas e vinho. O leitão 
assado, tanto teimara em comemorar. A chegada. A Família. Agora era 
uma Família, a Princesa Ariana, a Imperatriz e, de repente...

Avistou Irmã Clara, seguira os passos dos amigos, a curiosidade 
empurrando hábito alvo e luminoso. Que mesmo em trincheiras peri-
gosas temeu infortúnio. A sorte lhe sorrindo.

A memória envolvia a todos, nas orações, dádivas do Deus no qual 
acreditaram, procurando se esquecer das lembranças de Ária. Mas 
naquele instante nunca esteve tão presente. Unia a todos, os amigos, 
filhos e filha. 

A filha salvadora, porque os salvara da maldição. A maldição de 
nunca descobrirem Amor Perfeito, Amor que dá e recebe, troca sem 
perceber e se adianta em mais ofertas. 

As palavras livres em serem ouvidas e tocadas e acariciadas e to-
madas para si, guardando um tesouro escondido e agora apresentado. 
Não mais temiam sentir Amor no peito aquecido, sentir que o outro 
existe, olhar-se no espelho. 

Um orgulho de ser apenas quem é, um orgulho mimado e doce. 
O mel lambendo lábios, os lábios brilhantes e delicados, agora pa-
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lavras delicadas deles saíam e saltavam aos ouvidos sedentos de 
considerações.

O respeito era a única lei. Respeito às diferenças acertadas e re-
solvidas, as respostas às perguntas nunca feitas e dolorosas. O Silên-
cio não mais se fazendo presente. 

Não fora traído, o Silêncio. No final do dia esperava, Ariana pre-
cisando manter Felicidade, guardar que não esvaíssem mãos e dedos 
finos. Sábio Silêncio ensinando-lhe entrega, deixando ir a quem se 
ama.

As pombas deslizavam com o mais belo dos voos, as lágrimas 
de Saudade de Ariana, Saudade pedindo que agarrasse com todas as 
forças e não permitisse despedidas. As pombas em mais um suave 
voo rasante.

Iam e voltavam, as pombas. Sempre retornando, nas Primaveras e 
Verões. Nas celebrações da Vida. Família para sempre seriam e Aria-
na não mais duvidava. A Fé lhe estampando rosto sereno e em Paz.

Recolhendo pratos, copos e talheres bem postos, numa mesa bem 
posta. Pratos brancos enfeitados de corações vermelhos. A limpeza 
dos pecados e destinos deixando-a mais calma e sorridente. A hora 
da colheita chegando e precisava ser colhida.

Os ramalhetes se formando, aos poucos, lentos e fogosos, os ra-
malhetes das flores que a Princesa plantara, três estações se passaram, 
e completando Ciclo. As obrigações que ainda possuía. Não mais lhes 
reclamava.

Fechava os olhos e sentia aromas. Poderia saber, andando de 
olhos fechados por entre flores, quais eram: Orquídeas, Jasmins e 
Bem-me-queres. Conhecia pelos nomes e corações em botão, quan-
do em primaveras as plantara.

Nos Girassóis fez moradia. Encontrava Ária e seus segredos. Os 
mistérios da mãe, mistérios que eram desvendados a toda Menina-
-Mulher, ali entre flores tão amadas na Vida de quem lhe possuía.

Girando cabeça ao redor do Astro-Rei, flutuando ao encontro do 
trono da Rainha que se tornara, a Rainha descansando da jornada.  A 
missão de Amor Próprio antes de todos.

Ao mesmo Tempo a todos amando, ao mesmo e imediato Tempo. 
Que sorria invejoso, pois ela poderia permanecer e o Tempo passa-
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ria. Mesmo em idades, rugas que lhe marcavam rosto, o rosto da Rai-
nha. Mesmo assim permanecendo em espírito.

As Joaninhas insistindo à procura do caminho, o Salgueiro onde 
Ariana sonhava. Porque não se pode sonhar sozinha. E o doce sorriso 
trazendo lembranças. O doce e tímido sorriso jamais roubado. 

Não o querendo roubado: entregue de corpo e alma, coração e von-
tade. Para que assim eterno fosse. Tal eterno era sentimento que lhe res-
tava, embora o Tempo insistisse em apagar pegadas. Pegadas de areias 
do Mar.

A brisa carregando perfumes tão conhecidos, perfumes de apenas 
segundos, minutos de encontro. Encontro que não imaginavam mais 
possuir, saudades do que não se tem.

Porque se pode sentir saudades do jamais vivido, saudades do nunca 
tocado, do sempre sentido, e guardado, escondido, e negado, possuído, 
e em toda e misteriosa alma presente.

Os olhos, meigos e preguiçosos, abriam-se os olhos da Rainha. A 
Rainha do Amor Perfeito que tanto sonhara, os sonhos se desfazendo 
em realidade sonhada, desejada, alcançada.   

E entre os Beija-flores e Querubins, Sabiás e Bem-te-vis, Bem-me-
-queres e os Girassóis rodando e girando pétalas em reverência, no Jar-
dim das Borboletas, exalando cores e Jasmins, anunciando, chegando... 
O Rei do Amor Perfeito.

As Joaninhas Não Mentem. 
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Grãos
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O Reino de Deus é parecido com um grão de mostarda que um 
homem toma e lança na sua horta; ele cresce, faz-se árvore e as 

aves do céu vêm pousar em seus ramos.
Lucas 13 18-19
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Intervalo

Atravessei a avenida ao encontro da praia. O sol ainda nascia, uma 
leve brisa tocou o pescoço descoberto dos meus cabelos pretos, lisos; 
arrepiei. Juntei a barra do vestido rodado, descalçando as sandálias me 
sentei num tronco caído de coqueiro. 

Na carteira de cigarro importado havia apenas um, minha última 
chance. Acendi com cuidado, sorvia cada molécula; procurava o sabor 
da canela travando nos dentes brancos. 

Passei um longo tempo olhando a pintura se desenhar à minha fren-
te, os pensamentos me levavam distante, mas estavam ali do meu lado, 
presentes como um amigo fiel. Pensava no que pensar, trazia as recor-
dações para tão perto que se tornavam insuportáveis; a briga com Mar-
celo, o pedido de demissão.

Repórter do Diário da Manhã. Uma profissão meio diferente para 
a minha época. Enquanto as outras moças casadas, com uma fileira de 
filhos entrando e saindo das saias, subindo ao colo, salpicando beijos e 
ouvindo canções de ninar, perguntava para que tudo isso, essa vontade 
de ser independente, a diferença se estampando na primeira página.

Uma mulher no jornalismo.
Não sei se fiquei triste ou alegre, não sei. O que pareceu ironia tam-

bém me agradava, soando estranho até mesmo aos meus pais. Acostu-
maram-se à minha irreverência e isto me provocava. 

Alisei os grãos da areia à minha frente, fumava devagarzinho, o ci-
garro na metade. E cada segundo gasto me parecia roubado, voava com 
a fumaça e nunca mais o alcançaria. 

Uma criança desceu com a babá de um prédio do outro lado da rua, 
acompanhei cada passinho hesitante, cada murmúrio pedindo braço e 
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a moça não cedia. E se eu estivesse no lugar dela? Tentei por um 
instante pensar e o pensamento continuava fugidio. Foi quando o vi.

Achei engraçado o jeito de andar, alto, o cabelo assanhado, barba 
comprida. Era magro também. Não uma magreza seca, esturricada, 
uma magreza fina, elegante. O casaco bege puído deixava mostrar 
uma camisa amarela desbotada de malha, a calça de brim azul. 

Procurei na bolsa minha caderneta, não a encontrava. Por que bol-
sa de mulher tem que ser tão apertada, tão cheia de coisas? Ele se 
sentou na calçada, no banco de cimento, cruzando as pernas longas, 
colocou uma caneca ao lado.

As pessoas se aproximavam. Um senhor jogou a moeda na caneca. 
Ela rodava e rodava até bater no fundo, ouvia o ruído e o brilho me 
ofuscava os olhos; sentei alguns metros, fiquei como distraída. Ouvi 
o nome pela primeira vez.

– Há quanto tempo, Seu Mateus.
Mateus. A palavra ficava rodando e rodando em minha cabeça. 

Será bíblico, Mateus? Será católico, eu que sou judia? De sabás e 
mandamentos, os sábados pertenciam aos rituais. Mas não devo me 
perder, volto à palavra, agarro-a, prendo na mão.

Os dedos dele são longos, longos e grossos. Será músico? Pianis-
ta quem sabe. Desses que tocam no Banana Café, entre blues e jazz, 
a nova música, talvez bossa, talvez. Quais serão os gostos, gosta de 
fumar também? 

Ah, como desejo um cigarro agora... Deixei o meu pela metade, 
ainda no tronco do coqueiro, imagino-o se consumindo, o vento o 
apagando, levando embora um prazer emprestado. Mateus começa 
a falar.

Nem quero ouvi-lo, e ouço a voz rouca, pausada, um leve sotaque 
mineiro, a minha mania de realidade impondo notas na caderneta. Se 
me cansei de realidade? Se para isso me sentei aqui, nesta praia, de 
frente para este mar, ouvindo o som dos pombos que me avizinham 
pousando nos ombros do casaco de Mateus. 

Porque não quero sabê-lo e desejo-lhe o toque. Aproximar-me 
mais e mais e descobrir segredos. Quem foi, o que é? Mas precisava 
de classificação? Para ver em que parte do jornal o enquadraria? O 
livro de Rilke nas mãos.
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O que faria um velho, gasto, usado livro de Rilke nas mãos do 
homem? De onde tirou tamanha poesia? A caixa de madeira, deveras 
ser. A caixa de madeira descansava sob os pés de sandálias de couro 
cobertas de poeira. Discutia o tratado do amor com o senhor amigo, 
Mateus discutia. 

Que sabia mais de amor, ele vivera? O que ensinar para mim que não 
mais acreditava? Uma Cecília sem fé, eu me dizia. Seria agnóstico? Eu 
não me deixava  perguntar, e queria perguntar, fazer entrevistas. Ele não 
me percebia. Com roupa de festa, saia rodada e ele não me percebia.

Será que me queria percebida? Invejava a transparência? Eu que até 
prêmios ganhei, e de repente nada fazia sentido, nada se coloria à minha 
frente e não me espantava mais. Perdia pouco a pouco a inocência de 
uma criança que abre o presente, e desfaz a fita dourada em laço, desen-
rola do papel seda, a caixa de papelão grosso, a minha primeira boneca.

Brinquei com Sofia até quase namorar. Meu primeiro presente, com 
um mês de namoro, foi uma boneca. Parece que ele me adivinhava, 
sabia que não poderia competir, era muito mais velho que eu. E numa 
sabedoria grega perguntava para o meu oráculo, um novelo que se des-
fiava lentamente. E já estava lá: a minha boneca, o namorado, a primei-
ra noite, separação; vai e vem de amores, sair de casa; o jornalismo, 
páginas policiais. O encontro com Mateus. 

Tudo projetado como se fosse um filme na tela da minha vida, o no-
velo se desfazendo, e fora antes escolhido, estava dentro de mim. Um 
destino plantado feito semente. Criando raízes, alastrando-se, e me pu-
xava para mais perto numa louca atração pelo personagem, queria ga-
nhar forma, pular da caderneta, irromper em vida própria. Me dominar.

E antes que acontecesse, antes que em mim mandasse, puxei-lhe as 
rédeas, afastei-o. Fechando o bloco de anotações. Guardando na bolsa. 
Ele tirou do casaco um maço de cigarro, a mesma marca do meu. Sentei 
e fiquei esperando. Ele me olhou. Talvez um segundo, uma fração e já 
não me olhava. Implorei perdão. Bateu de leve no joelho, retirou um 
cigarro. Me ofereceu. 

Tremi. Meus dedos finos quase o encontravam, tocava a mão que me 
oferecia, deixava-se seduzir. Ele continuando, talvez soubesse da minha 
desistência, de que estava pronta para entrar nas águas e me afogar, dei-
xar o sal embeber meu corpo até ficar inchada, os lábios ressecariam se 
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cobrindo com algas, os caranguejos carregando meus restos mortais para 
bem longe, além da curva  da praia, outros mares, minha consolação. 

Um pouco  de  mim sendo repartido com outros, eu me daria enfim, 
não seria mais minha, inteira e unicamente minha, a outros pertencendo 
até virar pó.                                       

 O vento faria a parte dele, me traria de volta a Mateus, sujaria de 
novo seus pés, entranharia em suas roupas. Moraria na caixa de madeira.
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O Banho

Lara rodou a chave lentamente na ferrugem da porta. O ranger que-
brava o silêncio do apartamento alugado, chão de madeira velha, quarto 
cozinha banheiro sala se misturando nas cores do fim de tarde. Encos-
tou o cavalete na pia, guardava a aquarela no armário empoeirado.

Esquentou um guisado de outro dia, os vapores acordando fome, 
poros se atiçavam e gotas pequenas, salgadas. Ainda havia um pouco 
de cabernet. Completou o último gole, juntando com as garrafas verdes, 
azuis, amarelas no canto da lixeira. O perfume inebriando trazia a noite, 
a noite que o via, ouvia o cantar do violino, fino, denso. Tocava as cor-
das brincando, o menino. O menino homem. O menino vivo. 

Deixou o vestido amarelo, longo, o avental cair em tubo, rápido, 
convincente. Trazia mostra do desenho, o quadro original não lhe sain-
do do espírito. Embebendo pincel na creolina, retirava a pasta grossa e 
concisa de cada pincelada, cada canto escondido, que descobrira, fizera 
luz, criatura nascente das mãos delicadas. 

Estava úmida a pintura. Poderia mudar os contornos, fazer outras 
formas, desrespeitar o artista. No realismo cruel, sanguinolento, tiran-
do-lhe a chance da novidade, haveria inspiração? E buscava, buscava 
o minuto, os dedos correndo o pescoço, espuma lavando um dorso, a 
nuca, um ventre. A odalisca descendo véu, outra virgem lavando-lhe 
as costas, os óleos escorreram até o sexo, quente o sexo, flamejava em 
pedidos dúbios, trazendo a origem do mundo para mais perto, micros-
copicamente mais perto, nos óvulos e espermas perdidos, nas carnes 
trêmulas de anseios negados.

As moças do harém levam os sagrados mantos, a cerimônia de núp-
cias inicia. O linho branco a enxugar-lhe pele, cabelos arrumados em 
colar de tranças, douradas tranças de fim de tarde. Morde uma cereja, a 
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noiva morde. Deixa o mel entrar-lhe âmago, destempera a silhueta pura, 
preparada ao senhor das armas. 

A espada cortando o tecido desvanece sobre os lençóis de cetim ró-
seo, roçando cadente a cada investida. Um líquido trilha as pernas de 
Lara enquanto encosta a cabeça na banheira de louça branca.
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Três Quartos

– Que horas é a aula amanhã?
Não é da sua conta.
– Às sete.
Aula de sábado às sete?
– Quer que eu lhe leve?
Não venha estragar o meu programa.
– Não, senhor. Um amigo ficou de me apanhar.
Ou será que está namorando?
A mesa longa, o brilho do lustra-móveis, jogos americanos coloridos 

forrados em retângulos exatos. Barulho dos talheres de Laio, acomodou 
nos pratos brancos.

– Vem almoçar? Sua mãe vai fazer um pernil assado, do jeito que 
você gosta.

O cliente vai pagar o almoço.
– Estou de dieta.
Pediu licença, levantando-se observou se alguém lhe enxergava. En-

trou no quarto do pai. Procurou na gaveta do criado-mudo, lá estavam. 
Escondidas entre folhas soltas de páginas impressas de internet. 

Pega o isqueiro, aquece a embalagem de plástico, aos poucos se abre 
revelando o círculo de látex lubrificado. Retira da caixa de costura da 
mãe uma agulha. Fura, fura e fura o objeto precioso. Coloca de volta 
no quadrado de plástico, fecha com a cola bastão. Sabor framboesa, lê 
no verso.

Guardando no bolso do casaco, abriu a porta e verificou se ainda 
estava só. Pegou a mochila na mesa do hall de entrada. Despediu-se.

Esperando na porta do hotel cumprimentou o cliente, dessa vez um 
senhor de barba, óculos escuros, pareciam com os do pai. 
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Subiram sem trocar palavras ao quarto reservado, retiraram as roupas. 
Ofereceu a embalagem escura ao homem barbudo que aceitou, abriu, re-
tirou o conteúdo, pediu-lhe ajuda para vestir da maneira adequada. 

Não sente dor. Nem mesmo o roçar da barba nas costas duras, ar-
ranhando o pescoço, deixando cicatrizes que precisaria disfarçar no 
banho tomado ao se despedirem, o dinheiro posto do lado esquerdo 
da cama, os lençóis primorosamente arrumados como sempre fez na 
infância: o pai ensinara-lhe tudo.

No laboratório, esperava com paciência, folheando de trás  para  
frente  uma  revista. Um casal entrou com uma criança no colo; se   
aproximava   da  mesa  dos  legos  e quebra-cabeças, o pequeno ser não 
possuía cabelos. Nem mesmo um, os olhares se trocavam, pedindo para 
participar do mundo do outro, entrar na alma e entender mistérios.

A enfermeira chama. Levanta-se, dá adeus à  companhia, anda de-
vagar até o box de recolhimento de sangue. A seringa sendo preenchida 
em três quartos, um sorriso se formando, esparadrapo estabelecendo 
limites no braço.

No telefonema avisaram o resultado ao pai. Laio levantou-se, a per-
gunta queimando a língua.

– Você está com Aids?
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Consulado

Cheguei antes das oito. Havia muitas pessoas, sentadas, aguardavam 
pacientes. A mim não parecia passar, o tempo, as vezes, aqueles acima 
de sessenta calados.

Olhava os rostos e todos submissos. O colorido de um tempo antigo, 
buscando em memórias, nas folhas do livro de Fernando Pessoa.

Mergulhava, sem admiração ou me restringindo. Um passatempo 
dos privilegiados, pensando eu, a camisa branca, tão suada e ainda não 
passara das nove.

Deixando-me levar, navegando e navegando, adorava tantos Es en-
tre as frases. Ele era tão parecido, eu, me igualando ao poeta. Ousadia. 
Mas nas palavras igual sentimento vivíamos.

Os dois, juntos e os mesmos. Senti a dormência, dormência de escri-
tor. Eu, uma simples aprendiz. E deveria sentir? A dor. Surpresa? Êxtase.

 O guarda, sério o guarda, chamando para a outra sala. Eu nas mi-
nhas manias de sorrisos,  sempre  pedindo  aprovação.  Os olhos mei-
gos, fazendo meu teatro. O teatro abrindo as cortinas dos olhos.

– Gosta de Fernando Pessoa?
O susto meu a estampar o rosto. Não deveria partir de mim? A per-

gunta, fazia parte da minha fala. A velha e conhecida peça que pregava 
a todos que me imaginavam a moça educada.

– Gosto. E muito.
Ele, parecendo que não deveria falar, olhava-me com o canto dos 

olhos, enquanto lia o título da Poesia Completa de Alberto Caeiro. Eu 
queria mostrar-lhe páginas de O Guardador de Rebanhos.

– É a minha predileta. 
Imaginei: o que um guarda tem a ver com poesia? Se bem que de 

Fernando Pessoa... Mas ele voltava os olhos tímidos, será? Não poderia? 
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Indicou outra cadeira.  Não  demoraria muito, afirmou. Será em bre-
ve atendida. Não o vi fazendo cortesias às outras damas presentes. Nem 
mesmo às senhoras, mas houvera preferências?

– Estudei muito Fernando Pessoa.
Tentava se desculpar? Ou puxaria mais conversa? As tentativas me 

agradavam. Ao menos um conhecedor de histórias. O silêncio se que-
brando, a teia se formava.

– Estudo Letras.
Mais eu me interessava. Um estudante de letras. Conseguiria anga-

riar votos? Trazê-lo para o lado do eterno e profundo? Pedia ajuda ao 
meu poeta. Comecei.

– Há pouco entrei nessa estrada.
– É longa.
– Infinitos são os caminhos.
– Suaves são os caminhos.
– Mas o sol nos guia.
– E nos traz esperança.
– Um dia sem barreiras.
– Um mundo sem armas.
– Um livro sem palavras.
A minha vez e eu nem queria. O último olhar, olhar de quem não se 

vê, armas, fardas e lágrimas. Nunca mais nos veríamos? Mas sentia, de 
alguma e misteriosa maneira sentia.

Em algum lugar, no âmago de meu peito, carregava um pedaço,  al-
gumas  letras, frases e sentidos. Um pequeno, precioso, jamais esque-
cido pedaço de poeta em forma de guarda no Consulado Americano.  
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O Sétimo Quadro

Suzanne colocou o velho vestido, manchado de tinta de outras ve-
zes, outros dias, outros sonhos acordados. Pegou uma xícara de chá 
borbulhante, o quadro vazio bem posicionado diante do jardim na casa 
da Provence.

Procurava na memória qual pintura reproduziria, quadro, a obra de 
arte que a arrancaria do primeiro gole de chá preto, emoção viva que a 
empurraria em direção ao quadro branco.

Os girassóis de Claude Monet brilhavam sob os raios de sol, o verão 
no Jardim do Artista em Vétheuil. Procuravam a luz necessária para 
crescer, o pequeno menino se perguntava em que direção se lançar. Não 
havia medo, ele pensava em quantas descobertas possíveis, caminhos 
plenos de luz. Fala a Suzanne: Vem! Lança-te neste mar de plenitude. 
Não há o que temer, eu te dou minha mão.

Havia lugares sombrios e de claridade. Os vasos de flores prepa-
rando uma aventura encantada. O céu azul, as nuvens avisando: será 
um belo dia. Lembra o caráter efêmero daquele momento e depois não 
haveria nada além do que um doloroso vazio, o quadro branco diante 
dela mesma.

Lembrou-se de um amor perdido, um amor inacessível. O quadro 
de Caspar David Friedrich negava a certeza: o verdadeiro amor existe. 
Sobre o Veleiro, o casal olhava uma chegada, uma saída, os olhares 
de esperança, acreditando num amor para sempre, o instante mágico 
e eterno que somente as mãos dadas permitem suportar. Eles não sa-
bem do futuro, têm um ao outro, nada mais, nada menos. E sem saber 
qual seria o próximo passo, navegam tranquilamente juntos no mar da 
existência. 

Uma questão de doação. Viveu sem provar o salto no abismo. Sem 
saber qual é a sensação de nada saber. Os homens vinham e iam e ela os 
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deixava escorrer entre as mãos, água viva e apaziguante caindo no solo 
seco, árido, infértil.

A pintora que não pintava. Procurou o rosário. As palavras não che-
gando, onde estava a fé daquela quase carmelita? De onde vinha a 
coragem de São Francisco de Assis, abandonar toda a segurança, os 
limites do corpo por se doar aos menos favorecidos? A começar pela 
Doação do Manto, o próprio manto doado e se sentindo mais leve, 
livre, mais humano. Sentia o egoísmo prendê-la ao mundo material, 
o mundo que se mostrava mais e mais obscuro, sombrio, sem um fim 
por que lutar.

A cabeça à direita, A Mulher de Vermelho, ou Boudeuse, de Paul 
Gauguin, pensando em alguém, numa perda de sentido ou de coragem. 
Partilhava a mesma dor, o lenço mostrava as lágrimas escondidas na 
brancura; no anel da mão direita, um compromisso adiado. O olhar per-
dido a transpassava encontrando lugar atrás do corpo, no passado, na 
melancolia do início da felicidade. Mas devia lutar, travar uma batalha 
com ela mesma, batalha de frio e vento cortante que dilacerava a pele, 
na Entrada dos Tropeiros, de Pieter Bruegel. Permanecer imóvel, se 
arrependendo de toda uma vida, isso não valia a pena. Devia caminhar, 
subir aos estágios mais altos da alma, transpor cada dia de infelicidade 
na  esperança de um sol que viria uma vez mais, queimaria de novo a 
pele branca lhe dando calor, vivacidade, aceitação. Porque devia aceitar  
o  momento. Mesmo que as nuvens cobrissem os sonhos, mesmo que 
as árvores não lhe dessem frutos maduros, o verde houvesse fugido da 
paisagem dos dias, ela devia aceitar.

A noite chegava rápida, negra, densa. O quadro permanecia intocá-
vel na espera da primeira pincelada. A pintora vazia, de um vazio que 
nada poderia preencher; olhava o céu de estrelas brilhantes, A Noite 
Estrelada, de Vincent Van Gogh. A solidão era o início da loucura? Uma 
loucura que começava a tomar o corpo magro, pálido, contraído no can-
to da velha cadeira diante do cavalete de pintura. As estrelas brilhavam, 
fogos de artifício em ondas ao redor da casa, o único ser humano que 
poderia compreender o que se passava era ela mesma. E com uma dor 
louca, a cabeça em chamas, tomou o pincel com raiva e determinação: 
devia agir, cessar de arrependimentos, de se apegar ao passado, tomar 
as rédeas do destino.
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Não sabia o que pintava, que figura aparecia sobre a tela se trans-
formando em azul, lembrança de um lugar tranquilo, onde queria per-
manecer sempre, e a brisa lhe fazendo um carinho no rosto, carinho de 
paz e bem-aventurança, um tempo de reconciliação, construindo outra 
imagem. Ela usaria um vestido azul-claro, flor presa na cintura, um 
chapéu cobrindo o sorriso nascente, em torno de um jardim ao vento, 
jardim efêmero e com esperança, jardim que aceitava os pés na terra e 
ao mesmo tempo sonhos que a faziam entrar no quadro, trocar de lugar 
com a outra Suzanne e esperar por alguém.

Chegaria.   
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A Adulta

Porque não era mais criança. Mas desejava ser. E desejando conti-
nuava. Desobedecia, teimosa no arrumar dos talheres.

A mesa posta e os talheres malpostos. De propósito, para que notas-
sem. É certo, porque devo ser certa. Correta. Perfeita.

Ela joga o cabelo, e jogando o cabelo para trás perde culpa. Nova-
mente os talheres malpostos. 

Porque ainda não era adulta, pedia licença para crescer, o mundo 
não permitindo. Havia de se tornar o que já está feito. Pronto. Pleno. 
Na felicidade não se cria. Na dor, sim. Toca essência, revela mistérios. 

Infinito eu. Diante da Criação. Observa nos talheres o reflexo do ros-
to. Nem tão belo, um rosto. E se pergunta: quem sou, o que serei. Ser-
vir? Perdão. Amar? Receber. Porque não estava preparada para doação.

Precisava preencher vazio. Vasculhar alma. Encontrar saída. Res-
postas que nunca vêm. Perguntas jogadas no ar.

E na educação se formava. Porque desejava aprender. Não esgotara 
o inesgotável. Porque não houve limite. E o limite estava posto.  Tal  
posta  a  mesa,  com  os talheres malpostos. 

Então a porta se abriu. E as crianças correram felizes ao encontro 
da mãe. 
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A Onda Cinza

Deixo passar meu olhar através da janela do quarto. Vejo o mar de 
um azul tão azul quanto o céu que o cobre. A linha do horizonte é quase 
imperceptível, faço esforço para distinguir um navio cargueiro, corta 
o imenso oceano em direção ao que ignoro. Leva alguma coisa para 
alguém do outro lado do Oceano Atlântico.

Retornei faz duas semanas ao Brasil, meu país natal, o lugar onde 
construí toda minha vida. Permaneci na França, Paris, durante quatro 
meses, quase cinco, mas parece um outro tempo. Penso que era outro 
tempo quando ainda estava lá, do outro lado do Oceano Atlântico, do 
outro lado do meu país.

Porque não me sinto nem aqui nem lá; sinto-me a caminho, não 
pousei meus pés em lugar algum. Estou em viagem.

As ondas tombam na praia, uma após a outra, elas tombam. Vejo a 
brancura que brilha sob o sol do verão brasileiro, o verão do nordeste 
do Brasil. Jamais vi, em qualquer outro lugar do mundo, esta brancura. 
Fui ao Caribe e ela não estava lá. E mesmo em Paris, A Cidade Luz, não 
existe a mesma claridade. 

O coração está dividido, entre a solidão no meio de meus amigos, 
filhos que me tocam e não me sinto totalmente plena; um toque de anjo 
que vem, levanta-se ao mais alto de sua força e cai novamente com todo 
poder sobre a areia da praia.

A onda morre, recolhe-se no mar infinito, busca uma força absoluta 
para continuar uma existência acabada, uma ressurreição.

E eu, eu que não sei onde habito agora, no país da névoa cinza, no 
país do sol que corta com a luminosidade, eu que desejo o momento 
de ser acolhida pelo absoluto e permanecer eterna, suspensa, efêmera.

Uma simples onda cinza.
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Infância Perdida

Tenho de fazer sozinha ou não me chamo Ana. A entrada da casa, 
tijolos amarelados, uma maçaneta metálica, suave rangido, o tempo 
comendo ferrugens, mato teimando em crescer. 

Na frente o coqueiro baixo, não dá mais frutos, porta que me convi-
da, alguns degraus e de repente meus braços e pernas mudam de tama-
nho, apequeno, vejo a sala enorme que antes me parecia.

Os móveis não são os mesmos, modernos demais, madeiras me aco-
lhiam, aguentavam traquinagens, dia em que cortei o lábio na mesinha 
de centro, mamãe gritava, chamou papai no telefone preto.

Ficava em cima de um pequeno tapete quadrado, o telefone, numa 
mesa alta e redonda, os pés de ferro. Precisava me esticar e então alcan-
çá-lo. Ali também ficavam as chaves da despensa, da casa e do carro, 
perdidas no meu esconde-esconde de horas erradas.

Os rodapés brancos, na cozinha sentia o cheiro, doce de leite em-
bolado que Maria Lúcia não parava de mexer, o ponto certo e nunca 
aprendi.  Bastava  sentir  nos  lábios, com queijo branco, o tempo pa-
rava.

No quarto parecia ver o armário onde sempre me escondia, brin-
cadeiras com os primos, uma casa sem irmãos. Quando brinquei de 
médico e nem podendo, não entendia intenções. 

Então vi. Inerte e vivo, as trepadeiras não permitindo os espaços 
vazios na parede de cimento. Pedras roliças descansavam no chão, ro-
liças e leves; podíamos brincar no pequeno laguinho que se formava 
debaixo da ponte de madeira.

O gabinete de alcatifa, bege, podia sentir o cheiro de quase mofo, as 
revistas proibidas de papai. Mamãe fazendo que não as notava, entor-
tando o rosto com meu interesse.
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Rosto vermelho e estático, a barriga grande anunciando companhia, 
um perfume forte atravessava o jardim de inverno, forte e doce. A visão 
de meia noite, visão que rondava meus sonhos, embaçada e presente.

A mão de papai levantada e o estalido da alcatifa recebendo mamãe.
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Reverência

Hoje na escola me perguntaram qual a história mais rápida que vivi. 
Bah, eu me acho um bom contador de histórias. Não é à toa que os guris 
do mirante no bairro de Santa Tereza me chamam quando os gringos 
vão ver a vista da cidade.

É Gabriel pra cá, Gabriel pra lá, não dão sossego. Mas essa pergunta 
da professora me fez encafuscar as ideias para achar alguma que presta. 

Olha que minhas ideias não atrapalham. Minha mãe me chama de 
um Pretinho inteligente, eu encho o peito e levanto a cabeça: sei o que 
sou. Lá vem a pergunta... Vai, volta nos meus pensamentos e não me 
deixa em paz.

Que bom seria se eu não soubesse contar histórias! Iriam parar de 
me chamar assim, toda vez que estou fazendo nada, só olhando pro céu 
com a cabeça vazia. 

O passarinho voou bem perto, logo quando estava na Praça da Ma-
triz com o estilingue de lado; preparei a pedra, a pontaria certeira – o 
poeta me puxou a camisa, balançou a cabeça e disse pra eu passar mais 
tarde n’A rua dos Cataventos.

Eu que não me meto com poesia; deixa pra lá, só sei contar histórias. 
E a mais curta? O sino da Igreja de Nossa Senhora das Dores vai tocar 
daqui um pouquinho; correndo chego a tempo de ficar embaixo, de cos-
tas, o tilintar no pé da barriga.

Feito quando ficava boiando e boiando no rio Guaíba, a Rua da Praia 
ainda nem existia, a gente pulava e o sol esquentando rosto, os pés e as 
mãos, a água entrando pelos ouvidos e se guardando no coração.

Bum-bum-bum, o sino e o coração conversam, esta igreja é muito 
velha e nunca acabou de construir. Dizem, foi por causa de uma maldi-
ção: um escravo que foi preso por engano lançou.

Não acredito em fantasmas, não senhor. Eu até faço em noite de lua 
cheia uns assustados para as minhas primas. É assim: pego uma abóbo-
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ra, faço dente, faço olho, coloco uma vela dentro e visto um corpo de 
lençol. As gurias correm pra valer.

Os cavalos soltos na pradaria da Jacobina não me metem medo. Saio 
do rio nu mesmo, não me importo, monto neles e seguro a crina, e galo-
po, galopo, o frio vai escorrendo devagarzinho pelas costas.  

Dá tempo de ainda pegar a comunhão. Fiz catequese, sim senhor. 
Me preparei bem, não perdia uma aula. E quando a hóstia branca bateu 
na minha língua pela primeira vez pensei que ia chegar nas nuvens.

Mas eu acho que cheguei. Só um instante e cheguei. Quando a me-
nina, aquela de tranças vermelhas, o senhor sabe, da escola domini-
cal... A menina de tranças vermelhas colou um beijo na minha boche-
cha quente.

Foi quando senti que meus sapatos floridos se levantavam na direção 
do céu.  
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Café Insular

Izabel deixou-se tocar mais uma vez pela última página do livro, 
fria, intransponível. A mesa do Café Insular não lhe permitia exageros, 
virava e revirava a mesma cena, os heróis lhe eram estranhos.

Preferindo os bandidos mascarados, na porta vai e vem do bar entra-
vam dois rapazes. Olhando ao redor e entrecruzando olhares, verdes e 
oblíquos licores sendo preparados pelo barman.

Retiravam moedas antigas do bolso, as coroas espanholas valeriam 
o suficiente e não deixariam suspeitas. Sentaram-se à mesa vizinha da 
donzela, o corpete rubro ajustando-lhe seios vibrantes.

A respiração cortada, o amargo do licor embebendo lábios finos do 
rapaz de chapéu escuro. Barba malfeita, procurava informação com a 
mocinha que lhes servia. O rosto corado indicando malícias, alguns tro-
cados enfiados no avental.

A moça do corpete vermelho, pressentindo perigo, puxava o livro 
mais e mais perto, evitando o confronto com a última página.
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A Prova

Eu queria dizer que em cada amor existe ódio e em cada ódio, um 
pouco de amor. 

Vou logo lhe avisando: essa história não é das melhores. Se tiver co-
ração mole ou preconceitos racionais, procure outro passatempo, veio 
ao lugar errado. Mas se for dos meus, daqueles que persistem sem nun-
ca perder a esperança...

Então vamos lá, você que insiste. Meu nome é Charles, os mais ami-
gos – se bem que não os possuo em quantidade – me chamam de Char-
lie. E eu posso considerá-lo um amigo: não chegou até aqui?

Para variar, trata-se de uma mulher. Não se ofenda, cara amiga; verá 
que não sou de todo mal. E os homens que estão quase me deixando de 
lado, façam um esforço, valerá a pena.

  Ela se chama Lívia. E não é uma mulher qualquer. Tivemos um 
relacionamento tempestuoso, daqueles que não têm hora, lugar ou pro-
blema para se encontrar, e sempre era muito bom. Não me leve a mal, 
se veio ler cenas quentes e de volúpia, ligue a TV, alugue um filme: não 
é de meu feitio.

Mas   onde   estava  mesmo?  Ah,  Lívia. Acho   que   sempre  pensou  
que  eu  a   amava.

Ligava para mim, lá estava eu, mandava o motorista me apanhar, 
qualquer situação, trabalhando ou não – se bem que ultimamente ando 
meio desocupado. Mas nesse dia foi diferente.

Fumando meu charuto cubano – gosto de umas regalias – à beira 
da piscina de um hotel que não vem ao caso nome e lugar. Bem, estava 
eu, tranquilo, fumando meu charuto e uma taça do melhor Cabernet 
Sauvignon, safra 1996, chileno. Era uma festa de três, meu caro. E eu 
comandando. 

Quando num repente... Não, foi suave, leve, tal ela sempre é, saindo 
de um mergulho, subindo as escadarias da piscina, a água se despindo 
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de seu corpo, um metro e oitenta, pernas longas e delineadas por mui-
ta musculação, a cintura a que tanto me enrosquei, e os seios, ah, os 
seios...

É melhor parar por aqui: prometi que não iria contar cenas picantes. 
E não vou, sou um homem de palavra. Permita-me voltar à minha his-
tória, que é o melhor que faço. 

Lívia pareceu não me ver, enrolou-se no roupão, branco e felpudo, 
caminhava folgada, os quadris em uma louca dança – boa dançarina que 
é. Notei que falou alguma coisa ao garçom. Fiquei perdido em meus 
pensamentos quando a vi entrar no hall largo do hotel.

Se deveria segui-la, fazia tanto tempo. A última vez que a vi usava 
um vestido vermelho e decotado nas costas, o colo liso e estonteante 
quase saltava para mim naqueles dois seres imaginários... Calma, Char-
lie, olha a empolgação. Os cabelos soltos – os cabelos dela são de um 
tom que não sei descrever, meio ocre, meio mel, sempre perfumados, 
um doce e inebriante perfume.

Mas os olhos... Cor daquela piscina que em visão me apareceu, uma 
visão rápida e derradeira, talvez não devesse receber o bilhete do gar-
çom, talvez não o lesse e inquietasse a alma com o convite para subir à 
cobertura do hotel luxuoso.

E quando apertei a campainha, percebi minha perdição. Estava re-
petindo o que me havia prometido jamais repetir, e por um instante,  
um  ínfimo instante, decidi que daria as costas e conseguiria chegar ao 
elevador antes que aqueles demorados segundos passassem, e ela, ainda 
de biquíni, abrisse a porta e me convidasse para entrar. 

Tudo acabou: promessas, dizeres e maldizeres. As palavras não con-
tam numa hora dessas. O gosto de seus lábios me fazia retirar o blazer 
bege de linho e desabotoava a gola da camisa quando a maldita campai-
nha tocou. Novamente. 

Mas não era eu. Um rapaz – muito mais novo, é verdade – alto, mo-
reno, bem apessoado, tenho de confessar, entrou com ares de dono do 
apartamento, Lívia nos apresentou.

– Este é meu namorado, Joel.
Não preciso dizer mais nada, caro amigo. Seria um grande e tolo 

desperdício de palavras. Mas lhe peço, humildemente: não se vá. Espe-
re mais um minutinho, não vai se arrepender.
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A mesa estava bem-posta na varanda, Lívia nos deixou conversando 
– agora, imagine sobre o que conversaríamos. Mas sou um cavalheiro, 
nunca, jamais me verá fazendo confusão, não faz parte de meu voca-
bulário. 

Conversamos sobre tudo e parecia que não havíamos dito nada um ao  
outro, acendi mais  um  charuto.  A vontade era de lhe dar algumas bafo-
radas, mas mantive a classe em cada um dos longos minutos que Lívia 
tomou seu vaporoso banho, a porta do banheiro um pouco entreaberta.

Foi então que tive a mesma visão, o vestido vermelho – deveria es-
tar me provocando –, sentou-se com o leve sorriso desenhado entre os 
alvos dentes na cadeira vazia entre mim e Joel. 

As trivialidades desfilando, tal intermináveis desfiles que de Lívia 
assisti. As garrafas de champanhe Veuve Clicquot indo e vindo, caviar 
Beluga e foie gras entrecortando nossas risadas. Sim, meu caro, porque 
eu estava me divertindo.

Se tem uma coisa que nunca perco é o bom humor. E naquela hora 
não me era esforço algum usá-lo, e da melhor maneira. A refeição foi 
deliciosa.

Nos licores, entre Frangélicos e Amarulas, o nosso amigo se des-
pediu. Disse-me que foi um enorme prazer, mas precisava fazer uma 
sessão de  fotos  na  piscina, a equipe de jornalistas o esperava.

Bem que achei o rosto familiar: deve ter sido em alguma sessão de 
filme pornô de segunda categoria. Mas eu não assisto a filmes porno-
gráficos.

Lívia, adivinhando os pensamentos, retirou as minhas dúvidas; fazia 
filmes de ação, o tal Joel. 

– É uma boa pessoa, me faz companhia.
Mas eu também fazia companhia e por que me deixou? 
– Charlie, você deve estar se perguntando por que está aqui.
Ela estava adivinhando mesmo todos os meus pensamentos.
– Faz muito tempo que desejava falar com você, e não havia a co-

ragem.
Este nunca foi o seu forte, meu bem.
– O tempo está se acabando.
Não gostei dessa última frase. Mas às vezes o diálogo nos foge do 

controle.
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– Estou com um tumor cerebral. E não tem jeito, Charlie, tentei de 
tudo, o melhor que a medicina pode oferecer.

É nessas horas, meu amigo, que tudo para. O segundo elastece, os 
minutos congelam e a paisagem vira uma grande e insolúvel fotografia.

Não sabia o que sentir. Se há alguns minutos queria estrangular aque-
la mulher, agora desejava levá-la no colo, à cama e fazer como sempre 
o mais suave dos amores. Entendia tudo, o porquê da minha presença 
naquela cobertura à Luiz XV com vista para toda a Baía da Guanabara. 

– O que vou lhe pedir só pode ser feito por você, meu querido.
Não me chame de meu querido...
– Joel não sabe de nada.
E porque não disse para o seu namoradinho?
– Ele não me ama como você.
Estará sendo cínica? Por que esses olhos de lágrimas?
– Quero que me prometa algo.
Promessas, promessas.
– Quando estiver no hospital – o que provavelmente acontecerá em 

breve – peço que dê um jeito de desligar os aparelhos. Não quero viver 
em cima de uma cama, quem sabe lúcida e sem poder falar, andar, ser 
quem eu sou. 

E aqui estou eu, meu amigo. Na UTI mais cara que vi em toda a 
minha vida, em frente à mulher que amo, os olhos parados, brilhantes, 
como se soubessem por que estou aqui.

Tudo ficou claro. Eu sabia o que fazer. Em passos leves me aproxi-
mei da cama, dei-lhe um doce beijo na testa ressecada, mas ainda bela 
– vi uma pequena lágrima escorrendo por sua face pálida. 

Olhei para a parafernália de botões da máquina que a mantinha viva. 
Fiz o que meu coração mandava, dei alguns passos e saí sem olhar para 
trás. 

Eu queria dizer que em cada amor existe ódio e em cada ódio, um 
pouco de amor. 

Foi um prazer conhecê-lo, meu caro.  
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Montmartre

Um artista pinta ao lado da minha mesa. É tão leve, pinceladas ver-
ticais me tocam em suaves dedos alisando o rosto. As cores traçadas ao 
acaso? Não, ele as sabe; e como um deus ateu descobre linhas incertas, 
uma régua definindo os caminhos, limites do imaginário se acendem.

A carícia explica as razões da arte. 
Uma nuvem passa trazendo a sensação de infância, acalanto de ven-

tre materno, que não quero deixá-lo, mas a luz me chama, abrindo a 
cortina de um espetáculo primoroso, o artista me inspira.

A caneta acompanha a espátula e o pintor vende uma aquarela. As 
vestes simples, um anel na mão esquerda, lembra a esposa que o espera, 
no domingo ele encontra prazeres, l’argent e aceitação dos passantes.

Admiram a tela, Vins Fins que não existe? Apenas um terraço, os 
crisântemos vermelhos. E toca a tela a mesma ideia, um café de outros 
tempos que o artista imaginou. Pergunto-lhe o nome.

Ele sorri. Ajeita os óculos no rosto.
– O que faz uma dama aqui sozinha?
Nem me importo com a pergunta. Nem a ouço, apenas escrevo.
– Não é daqui?
Uso o meu francês na dança das sílabas, a sonoridade nas ligações 

das palavras. Desenho um sorriso misterioso.
– Quer um retrato?
Deixo ele pegar tela limpa; preparando aquarela com minhas cores, 

meus olhos cintilam, lábios que mordem nos cantos da espera, será que 
me capta? A alma perdida entre mundos de línguas diversas, aromas 
fortes, amistosos, trazendo passado ao presente.

Um casal ocupa uma mesa entre nós. Invejo-os e volto ao mundo da 
admiração. Porque não o quero tocar, apenas assim, distante, para que 
não haja perigo. Guardo a melhor parte para um príncipe encantado – 
solto um sorriso irônico porque ele jamais virá.
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O pensamento vai bem distante, quase o esqueço. E volto o olhar à 
tela, a admiração se quebra quando novamente me fala.

– Não se mexa.
Pensei que havia me esquecido. Se desejo o desenho, pergunta.  Co-

meça  a  juntar o material de trabalho. Quase falo, um pouco falo e 
quem sabe ele fica alguns instantes e descobriremos o grande mistério.

Porque se escrevo deve haver algum encontro: a arte escrita, a arte 
pintada. Senão, o que é essa dor que nos une? E faz viver cada cor, cada 
linha, o mergulho sem volta de uma vida não vivida. Imaginada, nas 
sombras desvela o que não mereço.

Guardo a caneta; os amantes sabem a hora da partida. O sol se es-
conde atrás de uma nuvem escura.
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O Tempo

A grande verdade descortina em azul

E a cor dos teus olhos esvaece 

No horizonte perdido dos meus dias 

Sozinhos.

Na áurea da juventude esquecida

Nos poucos rubros que escondo

No rosto exposto que vejo

Na flor que murcha e se esquece.

E tudo o que fui me aparece

A tela pintada se agita

Vendo a distância construída

Na efêmera fumaça perdida.
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Estrela

Não me encontre, não me encontre

Apenas me deixe escondida em um sonho

Pegue aquela estrela distante

Prenda no seu peito

E orgulhe-se de um dia tê-la conhecido.



102

Fotografia

Fotografia se perdendo

Nos caminhos vivos, verdes

Linhas procuram contorno de um rosto

Amarele-sendo, amarele-sendo

Descobre que não mais se sabe.
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Wanli

O que em ti guardas
Nem bem o sei
Será quimeras
Outros perfumes
Sonhos roubados
Prece esquecida
Talvez costumes
Roupas de baile
Velas queimadas
Pontas de salto 
Parece aberto
E está escondido
O teu segredo
Fica comigo
No meu armário
Mesmo sentido.
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Colagem

Nós somos fragmentos de nós mesmos

Procurando onde está o pedaço

Em que podemos nos encontrar   

E repousar de nossa essência.

Eu dou minhas mãos 

Para lhe ajudar neste banho

De água rápida, viva, purificante. 

Você não me percebe    

Porque minhas mãos 

Minhas tão dolorosas mãos 

Vos desmontam sempre  

E não há nada que eu possa fazer.    
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Id

...me retirou de um sonho, quieto, morno                 
Profundo
Levou com mãos fortes, frias, alucinadas
A um lugar seco, cálido, inquietante
Deixou marcas na terra escura, solta, perfumada
Cobriu-me em lençol fino, próprio
Não tentei soltar-me, permaneci, obediente
Sem me incomodar voltei ao sono antigo, 
Fraterno, em outro espaço
Senti meu corpo estranho, leve, sem limites
Cresciam pernas braços, dedos
E nem previ caminho torto
Em busca de ar, luz; provocante
Procurei sentido, nem encontrei
Vibrei minhas folhas, miúdas, voaram ao vento
Para outro espaço, suaves
Abrindo flores, frutos, novas sementes
E ao meu redor tudo, menor, humilhante
Tentei revê-lo, alto, velho, sábio
Então fagulhas, fogo, clarão alado
Trazia incenso, névoa, dragão selvagem
Por cavaleiro, homem, tão semelhante
Olhos fechados, oblíquos, quase esquecidos
De um tempo antigo, amigo
E outros deuses, templos, a alvorada...  
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O

Ele se deitou nos meus pensamentos e fiquei acarinhando até desco-
bri-lo inteiro.

Toda parte tocada aparecia como imagem do meu próprio corpo, 
cansado de procurar abrigo, mas se estendia num abraço morno, suave e 
pareceu eterno. Cada segundo era uma nova vida vivida, podendo acer-
tar nas minhas falhas, consertando os caminhos escolhidos, repetindo 
as mesmas frases, palavras soletradas lentamente como se as descobris-
se e fizesse delas um outro signo.

A dor insuportável, permaneci esperando que me salvasse do que 
impunha. Aceitei o sacrifício porque confiei nos olhos plácidos.

Saía dos meus pensamentos e eu já não via, preencheu meu peito. 
O coração quase parando daquela presença, honrava graças, pedia mais 
instantes. Porque então descobria o gosto das maçãs, de acre se trans-
formava em grânulos macios, na língua se perdia, trazendo à garganta 
a sede saciada. 

Fiquei horas, talvez mais, degustando aquela doçura, um vai e vem 
de sucos entre meus dentes, na amídala ainda jovem, arrastando-se  até  
descansar no canto do estômago: pediu moradia.

Por pouco tempo apenas, misturou-se com minhas células em os-
mose, transfigurado em luz amarela incandescente, formando novos 
modos de sentir.

Não sei como voltou ao meu pensamento, deitou-se na minha cama, 
vive comigo até hoje.   
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Yang

O chá queimou as bordas da porcelana branca que descansava no 
pires largo, redondo azul. As linhas leves de escritos ambíguos dese-
nhavam no rosto pálido uma expressão preocupada.

A fumaça levantou-se, rápida, e perfumou a sala em penumbra, vela 
amarela queimando lentamente o pavio esguio.

Deslizou as chinelas no chão de mogno até guardar o bule da família 
no armário: desenhos nas dobradiças cercam armaduras, espadas samu-
rais, trancadas nas chaves douradas a tradição de gerações.

Ajudou o pai sentar-se no lugar devido, ritual iniciando.
O sol se põe no horizonte.
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Ying

Aliso teu relevo e me arrepio inteira. Levo a saliva aos olhos, incon-
sequente.

Desvio o pensamento um instante, volto ao fim da linha e recomeço 
no círculo dourado, avermelhando ao encontro do verde-pera. Descan-
so aí meus dedos e um frio entranha as unhas curtas bem-feitas, em 
cuidados me preparei ao teu toque.

Fiz minha toalete pensando se irias me ver, achar-me bela. Mas a 
surpresa me tomou em repente, tirando do peito meu descompasso.

Previ o mesmo instante há milhões de anos quando te escavei, reti-
rando terracota e gravetos descobri tua face magna. 

Na imortalidade perdi meu nome e agora encontro nas tuas abas.
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Plat

A serpente se enrosca num ciclo, fazendo piruetas ao encontro do 
centro. 

Deita o veneno redondo nos lábios da moça sedenta de beijos. O 
guerreiro protege a última gota perdida, enquanto um velho homem 
espera com o sono entreaberto.

Goteja lentamente o rumor do cavalo, que sela o dono e o perturba 
silencioso.

Cai a morte na sala rósea.
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Sonho

Ele se aconchegou no seio materno, respiração lenta, forte fez um 
eco nas paredes do quarto aos primeiros raios de sol. Nada havia além 
deles, silêncio interminável, o calor de dois corpos enquanto dormiam 
abraçados.

As flores da janela traziam o perfume da acácia, crescia ao mesmo 
tempo que o pequeno menino. Ele olhava todos os dias a mãe regar as 
plantas de um jardim inteiro, onde o adolescente podia correr, saltar e 
se sentir o mais livre dos homens.

O grito do pequeno menino caído no quarto ressoou em toda casa. 
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Ao Sul de Lugar Nenhum

Silenciosa, saiu do hotel e não queria saber seu nome. 
Pegou um táxi, disse ao motorista qualquer endereço para responder 

a pergunta.
A cidade estava toda iluminada para o Natal. A moça, loura, grandes 

braços e longas pernas viu de seus olhos verdes o barulho dos carros, o 
abre e fecha das avenidas, um aroma dos crepes de presunto e queijo, 
nutela, marrom invadirem a janela aberta do táxi.

O motorista parou diante da ponte escolhida, ela pagou a conta. 
De tempos em tempos chegava àquela ponte, procurando um banco 
vazio, à espera de qualquer coisa que ignorava. Sabendo somente que 
chegaria. 

Mas o desejo de esquecer o último encontro, de quem não sabia ao 
menos o nome, de onde era, não perguntou o número de telefone, por-
que não queria mais um amanhã de chamadas não atendidas, um outro 
nome escrito no caderno, esqueceria apenas no momento que escreves-
se. Como se não lhe pertencesse  mais,  e  a  brisa  de  outono levaria 
para um lugar longe, desconhecido.

Acendeu  um  cigarro. A fumaça subia se encontrando com as fuma-
ças dos passantes, unindo-se às nuvens cinza da poluição. Uma parte 
tentava esquecer um rosto, a outra prendia no pensamento e ele fugia 
com a fumaça. Sem palavras para explicar, caminhos a escolher, sentia-
-se vazia, sem objetivos para encontrar.

Um menino sentou ao lado. Comia uma maçã caramelizada, verme-
lha e brilhante. Cada mordida fazia um eco estridente, como o ventre 
vazio depois de várias horas sem degustar um prato quente, preparado 
por mãos hábeis e doces: havia esquecido o gosto de uma maçã carame-
lizada. O gosto que sentia todos os meses de dezembro, nos quiosques 
da festa de Natal de sua pequena cidade de origem no sul do país. Lá, 
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no meio dos adultos altos, fortes, barulhentos, não se sentia vazia, era 
preenchida pelas vozes dos outros, o calor, a pressa para comprar os úl-
timos presentes de fim de ano. Mas os pensamentos não lhe pertenciam. 
Havia um acordo entre ela e os  passantes,  um  acordo    de    cavalhei-
ros:  mais fácil para a menina, mais silencioso para os adultos.

O barco estava livre, aproveitou o seu balanço,  a  brisa  fria  levan-
tava os cabelos mais alto, os deixava cair, o pai a empurrava com toda 
força. Sorria, dava-lhe o mais belo sorriso, ele respondia com carinho, 
os olhos falavam muito mais que as palavras.

O menino terminava seu jantar de maçã caramelizada. Ele  a  olhou,  
um  olhar de alguns segundos e a havia capturado. Como se não houves-
se ninguém sobre a ponte, as estrelas brilhando mais forte, silêncio ao 
redor, os olhos verdes e azuis estavam sós na noite sem lua. 

Ela se lembrou das inumeráveis noites, os homens e seus corpos 
quentes, beijos molhados, as promessas de amor perfeito, um amanhã 
inacabado. Mas não havia nada parecido àquele olhar de primeira vez.

Silencioso saiu da ponte e ela não queria mais saber seu nome.
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O Travesseiro

Todos os dias, assim que o sol nasce, eles vêm me dar um beijo na 
cama. Passo a passo chegam, como se não quisessem nada, ou simples-
mente como se quisessem fazer uma surpresa. Então abro os olhos, a 
decepção estampada nos rostos, a peça está montada.

Quando meus filhos entram no meu quarto para dizer um Até logo, 
mamãe, nós vamos à escola, eu provo um prazer inesquecível, tanto nos 
dias em que estou cansada quando chego muito tarde do trabalho, quan-
to naqueles em que saí com meus amigos. Eles vêm com a lembrança de 
um tempo distante e ao mesmo tempo tão próximo.

O tempo em que eu também era pequena, quando entrava no quarto 
de meus pais e me escorregava entre os dois sob os lençóis de algodão, 
procurando um carinho, um beijo nos meus cabelos, o cheiro de jasmim 
de minha mãe, um perfume de lavanda de meu pai, e eu me sentia a 
pessoa mais segura do mundo.

Meus filhos partiram para a escola. Uma lágrima toca o travesseiro.    
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O Espelho

Eu me vejo inteira: sou uma mulher adulta. O corpo envelhece cada 
dia um pouco, rugas se desenham no rosto, o tecido da pele, os cabelos 
embranquecem.

Abro a janela azul. Meus olhos perdem a inocência, guardam o ho-
rizonte mais largo e brilhante. As mãos podem dar mais que pedir, as 
pernas atravessam distâncias inimagináveis. Posso sair e entrar em casa 
sem dar satisfações: cresci.

Mas tem alguma coisa que me faz falta. Um abraço, um beijo de boa 
noite, a certeza de que tudo irá bem, ninguém vai me machucar.

Eu fecho a janela, não saio mais, não dou minhas mãos aos outros. 
A luz foge de repente e tenho frio. Estou só.

E na solidão procuro meu salvador; ele não está lá, ninguém está lá. 
Somente uma pequena menina no corpo de uma mulher adulta que se 
olha diante do espelho.
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Acrobata ou Madame X

Ela tocou o fio cinza esticado que unia os dois espaços vazios. Sen-
tia-se solta, braços equilibrando um mundo inteiro, olhos fixos a acom-
panhar travessia.

Os dedos presos na sapatilha vermelha vibraram em formigamento 
crescente, deixando apenas toques na corda rija e fria.

Um vento norte pendeu o ombro esquerdo na direção do abismo 
e um O parecia lhe acolher em abraço. Equilibrou-se. Procurava mão 
invisível, levantou até esticar a cabeça.

Gotas de suor lamberam-lhe o rosto, colaram no seio jovem, o bico, 
arrepiando pelos. Alguns passos e chegaria, tocando a tenda encardida 
do circo.

Os tambores rufaram. 
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Chuva

Fecho os olhos e vejo teu nome. Alguns instantes de relâmpago e 
deixo a água rolando, passiva, penetrar meus cantos escuros.

Não te pertenço mais e um frio gela minha espinha travando os den-
tes, espero alívio que tarda a chegar. E da paralisia abraço vazio, absor-
vo essência, te vejo inteira.

Te vejo, compreendo, absorvo, aceito. Liquidificas meus tecidos ri-
jos, jovens, inocentes. Perco a virgindade em dia claro, a olhos vistos. 
Provo desta liberdade muda de nada saber e me aprovar assim mesmo.

Retiro os sapatos. Pulo, pulo, pulo nas poças paradas do inverno 
rochoso que se derrete ao meu toque. Porque te esquento na minha hu-
mildade sincera, não quero mais lutas, vou me encolher inteira, desapa-
recendo nos esgotos.
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A Festa

Pensava chegar atrasada e causar efeito. Nas abas da saia segurava 
medo e indecisão: ele não virá. Mas não podia meter-se no carro e co-
brir-se em proteção.

Chegara até ali; os sapatos de cristal provocando calos que aguenta-
va no silêncio do sorriso. Faria tudo ao contrário. Ao invés de príncipe, 
princesa. Ao invés de conquistas, batalhas. E afastara, apesar da beleza 
grega, todos os pretendentes da dança.

Porque se ele houvesse contraposto e me fizesse enganada às minhas 
certezas... Seria mais fácil, deixando-me ser guiada e acordava no outro 
dia arrependida, escondendo meus pertences com gosto de nunca mais.

E deixaria o quarto aceso, apagando as lembranças e terminando no 
amanhã nunca vivido, numa ausência do agora, suspensão de realidade.  
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Nome

Eu queria prender teu nome    

E guardar na profundidade de mim  

Onde possa procurar teu sentido e descobrir

Porque não sais dos meus pensamentos

Encontrando um lugar tranquilo            

Para ali deixar anônimo

Eu pergunto e não respondes 

Porque tu sabes, oh, meu querido

Tu sabes que não existe a verdade.
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Quatro Cantos

Abro o armário, indecisa:
Que roupa encontro comigo?
Azul? Cores cintilantes, alegrias vividas
Rosa? Amores encantados, beijos ao entardecer
Ou Verde? Esperança do impossível, cortinas de outros tempos
A Negra... Abisma e me perde, pântano que suga
Mas na Branca, ah, na Branca te encontro, realçando contornos, florin-
do jardins
E só assim me vejo, através dos teus olhos de bruma, hálito de hortelã
Do teu beijo de heras, mão amiga, morna, mesmo horizonte
Porque me acho no teu encontro, me perco na ausência
E eu que tanto queria comemorar sozinha, vejo a última gota se eva-
porando.
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Chacras

O tempo passa rápido pela minha cabeça

Seu rosto me clareia

Sinto um toque doce

Chegar e ele segue nulo

A ausência me preenche de repente

Fecho este sentimento nos meus dedos finos

Fecho estreitamente quase ao insuportável

A dor queima minha carne clara 

O sangue salta, as veias pulsam  

Meu coração para  

E sobre a janela 

Longe, longe e que me queima

Sinto a verdade atravessar meus chacras.
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Terror

Costuro tua boca 
E não deixo passar palavras vãs
Insisto na clarividência de
Te prender, possuindo alma
Encarcerando corpo
Amarro tuas mãos sangradas
Em uma viga de mármore
Retiro cada um dos teus cabelos
Lento, calmo, frio
Me lanço contra teu corpo rijo
Em facas corto tua carne
Dilacero
Restam poucos espaços
Onde me misturo
Ossos, carnes, sangue
E agora somos corpo uno.
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Aborto

Não mais vives em mim
Senti teu calor fugindo entre as pernas
Meu sangue esvaía inteiro
E não mais me pertenço
Vejo tudo do alto
A sala branca, um homem de avental
Teu pai aprovando o ato
E eu pálida, muda, olhos serrados, lábios roxos
Deixando a lágrima partir-se em duas
Na direção da minha surdez
Sinto o bloco maior sendo sugado
E como um espírito santo
Puro do pecado original me acusando:
Devassa! Que se deita em camas e me faz Amado
Partícula de um amor impossível
E deixas que não se realize
Permites que eu coagule
Até se putrefar inteira.
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Pernas

Me dispo diante do teu mármore

E corro os dedos na tua pele fria

Acaricio teu sexo enquanto me observam na 

Câmera da recepção

Lambo meus lábios, me sinto tesa

Uma camisa um lenço

Levanto a saia, rasgo virgindade

Mergulho no espaço vazio.
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Labirinto

Catherine chegou atrasada ao Museu de Belas-Artes em Aix-en-Pro-
vence. Atravessou a recepção de boas-vindas iluminada por uma grande 
janela de vidro. A primeira aula do curso de História de Arte Moderna 
havia começado quando fechou o guarda-chuva preto, cabo de madei-
ra, as botas vermelhas molhadas, notou que os outros alunos estavam 
com os sapatos encharcados de água de inverno. Viu um par de botas 
vermelhas no meio das pessoas atentas, elevou os olhos e encontrou os 
de Christine.

A professora, magra, grande, os cabelos curtos, de uma cor tão ver-
melha quanto as botas que mexiam inquietas a cada palavra pronuncia-
da. Falava lento, claramente, um sotaque parisiense a denunciava: ela 
não é daqui. O movimento da boca mostrava o suficiente dos dentes 
brancos, uma sinuosa linha terminava sobre os lábios finos de um brilho 
rosa.

Christine falava sobre um pintor canadense que ficou conhecido há 
alguns anos. A aluna anotava. A primeira vez que saía da Biblioteca  
Municipal  para  fazer uma coisa que não  catalogar  os  livros,  escolher  
o tomo certo para o aluno de literatura, estar sentada o dia inteiro a es-
perar uma novidade que a arrancaria da cadeira negra, velha, pesada, a 
recebera durante vinte anos.

Olhava os casais de namorados entrando e saindo dos bancos vazios 
da biblioteca. Uma vez sonhou com uma família. Uma vez e nunca 
mais. Porque ela queria se proteger atrás das ideias dos outros que es-
corregavam pelos cabelos longos negros e tombavam no caderno de 
anotações.

Christine mostrava pouco a pouco os quadros do pintor canadense.
– Sua pintura não era do automatismo psíquico dos Abstracionistas. 

Ele não gostaria de ser classificado assim.
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A amiga de Catherine perguntou por que havia começado a estudar 
a Arte Moderna em vez da Arte Clássica.

– Estou cansada de sonhos. Quero a realidade.
E ao fim de uma tarde de setembro, um rapaz, cheio de espinhas, 

sorriso indeciso, deixou  sobre  o  balcão  a  pilha  de  folhetos do curso   
de Arte Moderna no Museu de Belas Artes.

 O quadro seguinte se chamava Terror. Havia qualquer coisa de co-
nhecida naquela pintura. Sentimento que Catherine teve na primeira 
vez que um homem a tocou, rejeição; e ali, olhando o quadro, um cho-
que elétrico a atingiu. 

Os pontos negros, amarelos, azuis pediam aos vermelhos para dar a 
vibração necessária, trazendo  o  essencial da presença, num corredor 
fechado, estreito, não havia ar suficiente para respirar, o fôlego e o pul-
sar do coração ficando mais rápidos, o ritmo num círculo louco ao redor 
dela mesma, os dedos da mão esquerda não estavam mais lá, desapare-
ciam os limites; das unhas saía um sangue azul, frio, quase sólido, uma 
pasta mórbida e sem sabor que a cobria lenta e inteiramente, o braço 
direito  evaporava se juntando aos pontos amarelos, eles dançavam num 
carrossel frenético e divertido, mas o medo a lançou de volta num fogo 
de inferno, luz de salvação e boas-vindas.

–  A senhora está bem ?
Os cabelos vermelhos de Christine brilhavam  na  direção  da  janela  

do  museu. A aluna perguntou se poderia ir ao banheiro. A professora 
mostrou a porta verde, Catherine não entrou do lado feminino. Ali havia 
um senhor baixo, grande nariz, o bigode grisalho, gravata à antiga; ela 
retira o casaco, o vestido negro tomba sobre o azulejo branco, o homem 
avança, ele a possui, rápido, forte, sobre o piso de azulejo, fecha o zíper 
da calça, sai sem lavar as mãos. Catherine permanece imóvel enquanto 
o sangue escorre entre as pernas, escorre mais e mais, não sente a ca-
beça, o corpo não a pertence. Se vê do alto do banheiro dos homens e 
flutua pela abertura da janela.

Ela saúda a luz de boas-vindas.   
  



126

Grafite

Caroline sentou no café coberto e pediu um cappuccino. Olhando 
o caderno novo, escreveu uma palavra. A cada letra abria-se mais um 
sorriso no rosto de cabelos curtos. Esperava a companheira.

Mudou-se fazia pouco tempo para o apartamento dois ambientes de 
Sheilla, se conheceram no trabalho. Caroline, designer gráfica, fazia 
logomarcas para empresas do varejo. Desenhava cada peça com aten-
ção voltada para o detalhe, a tonalidade do limite desaparecia até voltar 
com uma vibração estonteante, crescendo cada vez mais a carteira de 
clientes.

Sheila fora recém-contratada. Escrevia os slogans das campanhas; 
no tempo livre, pequenos contos publicados num blog da universidade. 
Não havia sardas no rosto da irlandesa, muito menos cabelos louros 
quase brancos. Morena de virar o rosto dos colegas rapazes quando 
passava no corredor.  Mas foi no rosto de Caroline que encontrou abrigo 
e ficaram minutos sem trocar palavras, enquanto o chefe as apresentava.

Passaram    a    tomar    café   juntas   nos intervalos, as ideias se 
casando e riam um riso solto nas coincidências. As tardes se alongavam 
e um dia se encontraram conversando bobagens até quase meia-noite. 
Caroline se assustou com a hora, morava no subúrbio, perderia o ôni-
bus.

– Por que não dorme lá em casa?
O convite de Sheila, um pesadelo que rondava noites insones, nos 

dias a apreciar o corpo belo da colega, as linhas suaves do rosto cobre, 
os dentes alvos de um brilho incerto. 

– E por que não?
Não conseguiram nem ao menos fechar a porta, as roupas eram ar-

rancadas aos solavancos, lágrimas rolavam entre gemidos, os cabelos 
curtos enlaçados na negritude quente, descia os dedos finos ao encontro 
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do sexo ardendo, pedindo toque, línguas e beijos, noites que se repetiam 
e pairavam nos olhares do trabalho.

Sheila mudou para outro escritório, os comentários poderiam atra-
palhar a carreira da amante; se viam à noite, às vezes viajavam nos 
finais de semana. E uma angústia invadiu Caroline enquanto esperava 
a companheira no café.

Olhou o caderno. Limpo. Branco. Ensaiou uma apresentação, ar-
rancou a folha, amassando. Procurava dizer o que lhe era fugidio. A 
palavra certa. Que sentimento? E se descrevesse? Com os limites que 
o corpo impunha? Fizesse paredes e o prendesse inteiro, sem espaço 
vazio? Poderia deixá-lo ali, fosco, sóbrio, como um cão raivoso em 
quarentena?

Procurava o nome. Uma tentativa riscava a outra, mais ausência. 
Deixou  o  grafite descansar na mesa. Então sentiu uma vertigem de 
abismo e perguntou se não seria aquele pedaço de carvão inerte o motivo 
do abandono. Voltou a segurá-lo feito um crucifixo, um objeto sagrado 
que reverenciava entre as mãos manchando os dedos de cinza-noir, que 
mais escrevia, mais se entranhava, e não perguntou o porquê, apenas 
continuou escrevendo, gastando pontas, apontador, madeira prensada 
em folhas alvas: derramou-se por inteiro. Não pensava nos passantes, 
no cappuccino frio, na noite próxima, as nuvens que limpavam o céu 
sem estrelas.

Até uma mão tocar-lhe o ombro esquerdo.
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Amar é reconhecer-se incompleto.
João Guimarães Rosa

2009
A mulher pela metade
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: há palavras que retiram o melhor que possuímos; outras, o pior. 
O zigue-zague desta caneta Mont-Blanc, o papel grosso da caderneta 
de capa escura, você escreve e me remete a sons, a boca seca, aroma 
de giz branco sobre quadro-negro, a mão de Augusto perto da minha 
debaixo da carteira escolar, a vontade que aquele momento nunca ter-
minasse.

O céu azul invade a janela, nas árvores verdes as cigarras por pouco 
não explodem. Traço a linha entre o que fui e o que você me escreve, 
não parece haver conexões nem cruzamentos, um antes, um depois, 
uma série de signos passam por mim, carros velozes na cidade grande.

Do semáforo vermelho poderia vê-lo com nitidez. Empunhava pan-
fletos xerocados, fitinhas do tipo Nosso Senhor do Bonfim, a velha bar-
ba longa, olhos baixos, as sandálias de couro empoeiradas. Repetia a 
mesma ladainha, as pessoas fechavam as portas do carro e aumentavam 
o ar-condicionado. Poucas palavras ele dizia.

 – O tempo está chegando.
Acho que ouvi o tilintar das moedas brilhando no fundo do caneco 

enferrujado. Parou na minha frente. Olhou como de costume. Ensaiou 
se aproximar. Mais um passo e o sinal abriu.

No ateliê procurei o esboço abandonado entre os crayons – Preciso 
fazer uma faxina –, as páginas de papel São Fabriano.  

De seis em seis meses me proponho a arrumar os quadros por or-
dem cronológica, separar as tintas que doo às instituições de caridade, 
fotos das vernissages, recortes de jornal com meu rosto mais ou menos 
amarelado, tons sépia ou pastel. Descobri que as fotografias não me re-
presentam bem quando ouvi o filho de uma amiga dizer o que era óbvio 
a todos que chegam à minha idade.

– Oi, tia.
– Peguei no colo, esse menino!
De uns tempos para cá torna-se cada vez mais difícil fazer a arruma-

ção. Colo em cada fotografia, anotação no diário, cada croquis, os livros 
lidos e estudados e passo horas num simples esboço, numa simples fra-
se de um autor desconhecido, ou na citação extraída de algum ensaio, e 
me pergunto por que sublinhei aquela frase em 1997? Ou por que disse 
oh, essa sou eu? Talvez fosse melhor ter deixado ao autor o simples fato 
de escrever o que escreveu e, para mim, a ternura de abraçá-lo a noite 
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inteira e brincar de amante misterioso. Ou cair na realidade de Zé Car-
los no semáforo da esquina.

O esboço atrás da fotografia de Augusto. Devo tê-la escondido tão 
bem que nem lembrava onde, assim como acordo no outro dia com a es-
cultura pronta em cima da mesa de trabalho e não lembro de que forma 
chegou lá. Não acontece sempre, os lapsos de memória, algumas vezes 
ao ano. Isso até ano passado. Agora se tornou quase diário, e o meu 
medo é que se torne mais frequente não me lembrar do que lembrar. 

Abri uma tela nova com a parte detrás do retrato de Augusto na me-
sinha das tintas, paletas, creolina, pincéis. Ele ficou em pé, enviesado, 
da maneira como olha enviesado do lado de fora do carro. Passo alguns 
dias sem vê-lo nas ruas. Por causa da chuva, será? Por causa do vento? 
Sei que tem ido à padaria receber a sacola de pão e mortadela que pago 
ao senhor Aparício. E que não pergunta mais quem o ajuda.     

Os traços não são bem definidos – mestre Samuel dizia que a primei-
ra etapa da pintura deveria ser água que jorra sem impedimento. Depois 
do vômito, vem a limpeza, os detalhes do rosto, o brilho no olhar, o 
lábio inferior preso, alguma palavra sagrada, a palavra que me daria 
sentido e paz perpétua diante do que me demanda. O que me pergunta 
Zé Carlos? O que de mim quer roubar? Dizendo a todos nas colunas 
sociais a minha verdade? O lado podre que escondo, os segredos da 
minha arte? Os segredos da minha vida. 

Na parte de cima da cabeça deveriam voar alguns fios de cabelo 
branco, a barba a flamejar, a camisa entreaberta nos primeiros botões 
– uns faltando, bem certo, uns remendados com linha de cor diferente. 
Mas a originalidade do personagem seria imaculada quando o tocasse, 
quando o transformasse em realidade. E eu não quero perdê-lo na ima-
ginação. Por isso não o termino. Por isso torna-se mais um esboço.

 Não que minha arte seja pura e cristalina. Ela não sou eu. Ou ao 
menos a parte de mim que os outros conhecem. A parte nobre, elegante, 
mitificada de Séphora Lamartine. Aquela que expôs na Bienal, vende 
quadros para Europa, Ásia, Estados Unidos, cantores de rock, prince-
sas, presidentes, modelos, artistas de cinema. Essa Séphora é o lado que 
posso mostrar. O lado obscuro de mim, esse derramo na arte, nos meus 
quadros incongruentes, feitos de colagens, abstrações, cores fortes, coa-
guladas, para deitar ali a alma inteira, a alma que não conheço, que me 
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acorda com o quarto revirado à procura de algo que não sei definir. 
Sirvo-me de uísque.

– A senhora já foi assaltada antes? 
– Não que eu me lembre.
– Preciso falar com a sua empregada.
– Não tenho empregada. Não preciso.
– Mas alguém, uma faxineira?
– Delegado, ninguém entra aqui, a não ser agora o senhor e os seus 

subordinados. Queira fazer o favor de anotar tudo o que precisa para a 
sua investigação e me procurar somente quando tiver um suspeito.

Da janela do décimo segundo andar a viatura se afasta com as luzes 
circulares, fazendo um barulho cada vez mais distante, cada vez mais 
estranho, cada vez menos eu e mais o mundo. E como o mundo dói nos 
meus olhos abertos, sem cortinas no apartamento, sem cortinas para 
escondê-lo da minha alma, apresentam-se em carne viva, a alma e o 
mundo, e eu não sei por que se detestam tanto, por que não fazem as 
pazes, por que não se tratam feito irmãos gêmeos, tão parecidos. Uma 
paixão imediata, como imediata deveria ser a dor que sentem um pelo 
outro. Nascem juntas, a paixão e a dor, ao mesmo tempo, no mesmo 
instante, sabendo que não podem se separar uma da outra, isto as levaria 
à morte, ou à submissão, que é tudo a mesma coisa.

Na prateleira mais alta da biblioteca estão meus diários e álbuns de 
fotografia. Não sei até hoje por que ainda os guardo, se não vejo estas 
pessoas há tanto tempo e nem parece que as conheci, convivi todos os 
dias, dividi sonhos, a cama com algumas, copos de bebida com outras, 
Jaqueline, Fábio, Gabriel, Márcia, Amanda. Das páginas viradas saltam 
imagens do que fui – não me encontro mais nelas? Por que então as sin-
to tão próximas quando as revejo? Que pedaço de mim se ergue quando 
as revelo no espelho dos meus olhos? É pela simetria dos meus pensa-
mentos que se acordam? Ou por que não são absolutamente simétricos 
esses pensares, totalmente sem controle, e se autofabricam tão rápido 
que paro de piscar e perco os sentidos?

Menti para o delegado – Maria chega com a lixeira, a pá, a vassoura 
e me ajuda a retirar os papéis rasgados, fotos que não rasgo para não 
dar azar –, informou-me a taróloga que lia minha sorte quando eu ainda 
acreditava.
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– Ele virá a você, minha querida. Pode esperar, ele precisa antes 
resolver o problema com a família. É muito delicado.

Da delicadeza retirei espinhos, e toda a vez que a lua fica cheia, es-
queço que um dia esperei por Vinícius. E esperei. E esperei.

Vinícius era casado com minha melhor amiga. Não, não éramos 
amigas, eu e Lúcia. Nos conhecemos na faculdade, eles casaram muito 
jovens porque ela estava grávida. Passamos a sair sempre juntos, os 
três. Às vezes preferia a companhia de Lúcia, com citações de poetas 
que eu não conhecia, morando no apartamento dos pais, a cobertura, 
trazendo para mim champanhe, caviar e viagens ao redor do mundo.

As fotos de Paris. Colei uma a uma na parede vazia do ateliê. Fica-
ram um pouco tortas, dei preferência às curvas e um dia me vi em uma 
delas a decidir se esperava mais um pouco ou viajava a Paris. Seria 
preciso me despedir de mestre Samuel, beijar Jaqueline, amar Gabriel, 
beber muitas Margaritas com Márcia e Amanda, escrever a Fábio. E no 
meio daquelas linhas me desejar sorte, coragem e força para cruzar o 
Quai Voltaire em direção à academia de Beaux Arts, sabendo que não 
seria tratada da mesma maneira que no Brasil, e que às vezes seriam 
dias e dias de chuva para se ver ao menos um fio de sol, bateria tão 
suave no meu rosto, seria uma carícia, quase poderia senti-lo a despir-
-me no quarto de solteiro do Boulevard Saint-Michel, entre o guarda-
-roupas e o lavabo, onde preparava as refeições, bebia sopa congelada 
e uma taça de vinho todas as noites.

Marco Antônio praticamente mudou-se para meu apartamento as-
sim que nos conhecemos nas aulas de História da Arte Ocidental. Na 
turma havia três brasileiros, eu, Marco Antônio e Débora; dois filipi-
nos, Laíde e Amros. Partnos e Irna da Grécia; Francesca, Luigi, da 
Sicília; Pierre, Jean Philipe e Magdalene moravam no décimo sexto 
quartier. Eu me perguntava olhando tantos rostos novos quem se apro-
ximaria primeiro, quem me estenderia a mão em socorro de língua e 
conhecimento. 

Se mestre Samuel havia me ensinado as linhas, os traços mais per-
feitos de Michelangelo, Raphael, Da Vinci, Ticiano – se ele pousava 
nos italianos o pincel, deixava-me todo um mundo de possibilidades 
à descoberta, ali, prestes a me engolir, prestes a me fazer arrumar as 
malas e voltar para o Brasil. Mas uma teimosia me retinha nas aulas no 
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Louvre, de cavaletes defronte aos italianos – os mesmos italianos –, ou 
até os espanhóis de Velázquez, os músculos de Caravaggio.

  Éramos conduzidos por Madame Leffroy. Ala por ala do museu 
carregando os cavaletes, copiávamos, copiávamos. A princípio, copiar. 
Retornar várias vezes para um retoque no braço esquerdo do persona-
gem, ampliar os olhos da menina de laço azul ao piano, fazer a músi-
ca brotar da harpa de Eros conquistando Psiqué. Mas aquilo não fazia 
sentido algum. Se ao menos eu fosse um dos dois. E se eu fosse Eros? 

No jardim do palácio de Afrodite, driblando as ninfas para soprar 
segredos ao ouvido de minha amada. Despi-la na bruma do pôr do sol 
beijando cada parte de seu corpo descoberto, acariciando-lhe com a lín-
gua os seios virgens, sorvendo o oceano profundo que emanava de seu 
sexo, das suas nádegas, meus cabelos emaranhando com os cabelos de 
Débora, duas crianças soltas no banheiro da academia, brincando de 
esconde e mostra, sabendo que haveria punição, se não de Marco Antô-
nio que me abandonava e ao curso, Madame Leffroy nos expulsaria se 
não a convidássemos para uma festa íntima no apartamento de Débora.

  Toda semana depois da aula descíamos a Rue de Saints Pères em 
direção ao Café de Flore, os estudantes, às vezes Madame Leffroy, às 
vezes algum professor de Civilização Egípcia. Débora me convidou 
para uma festa que daria aos colegas da Aliança Francesa. Não me lem-
bro qual a razão de não poder ir. Talvez estivesse doente, talvez Marco 
Antônio não quisesse, talvez tenhamos ido ao Odeon assistir a um filme 
de arte qualquer. Então uma outra festa, um outro motivo. A surpresa 
não foi o tamanho do apartamento numa cidade em que o metro quadra-
do custava cem euros o aluguel. A surpresa foi a naturalidade com que 
ela nos recebeu. As pessoas pareciam as mesmas que sempre frequen-
tavam sua residência, tribos diferentes, conversas desconexas. Débora 
servindo cabernet, champanhe, camembert com tâmaras.

– Vous voulez um peu plus?
– Parla, caro mio!
– Do you want a glass of wine?
O fluxo do rio seguia, livre, límpido, inteligível, de sorte que as ho-

ras não eram vistas, nem ao menos o nascer do sol. Sentíamos um amor 
supremo por aquela menina de cabelos cor de fogo enquanto fumava 
incessantemente um cigarro de canela ou hortelã. 
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Fumávamos juntas depois do amor supremo. Brincávamos de roubar 
a fumaça tênue da boca alheia como se isso fosse possível, eu tentava 
captar sua essência pintando tal os impressionistas na aurora do domin-
go; após o petit-déjeuner, Débora me pedia para ir embora. A desculpa 
eram os vizinhos, o exercício de Madame Leffroy a terminar, a missa 
na Église de Saint-Germain-de-Prés – na maioria das vezes ela me con-
vencia nesta última parte, sabendo que eu acreditava que aqui termina 
a matéria, mesmo nas minhas desaparições quando reaparecia com o 
corpo suado e o quadro pronto. Um nu feminino deitado, os órgãos 
reprodutores transparentes. Os seios fartos de leite ligados aos ovários, 
ao útero, e no sexo repousava uma pequena criança amamentando. Per-
guntei diversas vezes a Débora, que estava tão assustada quanto eu, se 
ela havia pintado a cena. Ela negava e negava. Talvez tenha sido ali 
onde nosso elo se perdeu. Naquela imagem de uma criança que nem eu 
nem ela reconhecia.   

Não lembro bem de meus pais. Sei que me deixaram no sítio de 
minha avó materna ainda pequena, por volta dos três anos. Faço um 
esforço e quase vejo aquele rosto alvo de batom carmim, olhos da cor 
do céu, ele de chapéu panamá, bigode negro, cabelos primorosamente 
penteados para trás, quase acredito, quase toco, e posso sentir o calor 
desta imagem, passa por entre os dedos, areia de deserto, concentra-se 
no grafite das aulas de Educação Artística da professora Mariana, mi-
nha primeira professora.

Mariana não foi a minha primeira professora. Antes disso passei 
quatro dias no Colégio Imaculado Coração de Maria, três horas no 
Santo Inácio e dez minutos no Santo Agostinho. Por mais que minha 
avó repelisse o que acontecia como se repele um inseto venenoso, eu 
conseguia descobrir os esconderijos das escolas, bem em cima do pé 
de jabuticaba, o banheiro dos funcionários, debaixo da mesa da madre 
superiora, ou no armário de troféus dos irmãos maristas. Todo lugar 
seria melhor que a rodinha com uma dezena de crianças estúpidas e 
choronas, que não dividiam o lanche nem emprestavam os lápis de cera. 
Mas no colégio Santos Dumont, Augusto emprestou por debaixo da 
carteira escolar.

Vovó ficou apreensiva e explicava à professora Mariana que por um 
lado era bom aquietar a criança.
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– Pobrezinha, você sabe, sem os pais para educá-la. Ao mesmo tem-
po um menino como ele talvez não seja boa companhia. 

A professora tranquilizava a senhora de cabelos brancos apesar de 
ainda jovem.

– Um excelente aluno, Augusto. 
Minha avó teve de se satisfazer com as poucas palavras.
A mãe de Augusto mandava sempre bolo de milho no lanche da 

tarde. Uma vez mandou dois pedaços porque o filho insistiu, queria 
dar um pouco à nova coleguinha, ela dizia que era bom. Amélia pedira 
à patroa mais um pedaço do bolo, levaria para casa, subindo o morro, 
virando à esquerda, número vinte e seis do andar de cima. Dona Silvia 
prendeu o lábio inferior, soltou um suspiro; acenou com a mão direita 
e que andasse logo, tomasse mais um pedaço do bolo partido, ofertado 
aos céus e abençoado. 

O menino repetia a oração na hora do lanche, a toalhinha estendida 
na mesa da escola. 

– Séphora, quer mais um pedaço? 
– Séphora, quer casar comigo?   
– Séphora, ontem tive mais um sonho com você.
Augusto notou minhas primeiras desaparições. Um dia ele sonhou 

que eu balançava na rede da varanda, a lua banhava minha camisola, 
transparecia os botões de seios, a calcinha de algodão abrigava um pe-
queno tufo de pelos, eu cantava a música que ele me ensinara sobre 
a Mamãe Lua. Vovó me apanhou quando a rede passava da sacada a 
ponto de me jogar sobre o canteiro de rosas-silvestres. 

Não sabia da história por mim mesma, vovó contava, coincidia com 
a de Augusto sem ao menos trocar olhares. Criou-se uma aversão entre 
ambos que eu não podia evitar, por mais que os amasse, por mais que 
os desculpasse, minha avó não o reconhecia meu, ele não a reconhecia 
minha. Estavam afastados por um sentimento que não me pertencia; 
resolvi deixá-los livres para seguirem seus próprios corações na espe-
rança de um dia eles se encontrarem com o meu e entenderem quanto 
tempo foi perdido. 

*
O que você escreve? Um traço da minha personalidade obscura? 

Uma palavra solta ao vento? O que de mim quer descobrir? A vida que 
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não me lembro? Meus pensamentos giram e giram, quisera poder entrar 
nos pensamentos de Augusto e me fazer questionar...

*
Sempre achei Séphora uma água-viva encontrada na praia e por mais 

que a retornemos ao mar ela insiste em permanecer na areia, queimar 
os pés desavisados, deixando marcas que nem o tempo poderá apagar. 
Trago no corpo e na alma essas marcas e não sei se as amo ou odeio, 
tatuagens de alguém que nunca me pertenceu.

Acompanho o sucesso, fotos nos jornais, exposições, capas de revis-
tas de moda. Os namoros, vai e vem de escândalos – nos intervalos me 
procurando, enviando cartas, bilhetes escondidos nos camarins dos tea-
tros, casas de show, bares onde canto o dia em que a vi pela primeira vez.

A impressão que tenho ainda é a mesma. Existe por traz do véu 
da fama, das esculturas e quadros milionários um pedaço de Sépho-
ra intocado, alcanço nos sonhos que tenho, nas letras das músicas que 
componho, quando entro no mar e deslizo nas ondas bravias. É este 
pedaço que me interessa, este pedaço que me atingiu naquele dia de 
tempestade quando voltamos do colégio juntos e descobrimos as roupas 
encharcadas, sua pele transparecendo sob a farda branca de colarinho 
azul, a brancura se mesclando entre meus braços negros, nossas pernas, 
bocas até se transformarem numa cor opaca, cor totalmente nova, nem 
minha nem dela, uma terceira nota, um bemol sustenido ou na ausência 
de som que melhor nos definisse – assim, suados, intensos, sufocados 
por nós mesmos, sufocados pela loucura de nos querermos num corpo 
alheio ao nosso.

Ainda guardo o colar de pérolas falsas, comprei quando comecei a 
trabalhar no bar da esquina. Iria dá-lo a Séphora na estação rodoviária, 
antes de ela embarcar para o Rio de Janeiro. Viajava escondida da avó, 
ela e Vinícius, para estudarem com mestre Samuel – eu não entendia, 
estivemos juntos fazia pouco tempo e em pouco tempo estava na estra-
da com aquele que não era eu. Se me houvesse convidado, se me hou-
vesse falado desse sonho que não sonhei, talvez fosse eu no seu lugar, 
talvez ainda acariciasse seus cabelos longos, talvez minha cor ainda 
realçasse seu ventre mármore, talvez ainda pudesse atingi-la feito um 
dia me atingiu no pátio do colégio Santos Dumont.
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Segui-a por todo o recreio. Onde pararia aquela que não para? Onde 
estenderia suas raízes e faria morada? Onde permaneceria imóvel para 
que eu a captasse ao menos uma vez? Séphora, Séphora, saindo dos 
lábios da professora Mariana, Séphora fugindo nas horas sérias em que 
lhe impunham limites. Séphora, fumaça de ônibus que a levava para 
longe de mim – para sempre, eu pensava – por um tempo, meses, anos, 
e depois retornava à praia, água-viva em mar aberto.    

O que me preocupa é a falta de Deus em sua vida. Se para mim era 
um alívio saber que existe algo além da morte, para ela nada mais que 
terra e vermes a lhe corroer o corpo. Tentei diversas vezes fazê-la acre-
ditar que não é à toa que temos essa sensação de imortalidade, busca-
mos um infinito dentro de nós, isso é prova de uma existência superior 
e quão mais suave é abdicar da matéria bruta em prol da transcendência, 
da transversalidade que apenas o Espírito nos dá. Ele nos atravessa, Ele 
nos direciona para dimensões outras que nos desvenda a verdadeira ori-
gem, incalculavelmente superior, insuportavelmente maior, e eu, nessa 
mente restrita e teimosa, sou incapaz de supor, incapaz até de imaginar, 
mesmo nos sonhos mais absurdos, mesmo no sonho em que previ o 
final do mundo quando as pérolas falsas do colar de Séphora se perde-
riam no vazio do seu corpo sem crer no espírito. 

No sonho meu, que era o quadro dela, mostrava todo e qualquer me-
tal se desfazendo no momento em que se desfaria o colar. Entendi que 
não seria possível uma sobrevivência da espécie humana, tão acostuma-
da com a tecnologia de aparelhos telefônicos, fax, internet, as indústrias 
de produtos possíveis de criar e manipular. 

Luto por um retorno à natureza. Ao despir-me de vaidades, orgu-
lhos, bens desnecessários à real sobrevivência humana. Por que não nos 
juntamos, eu, você, e quem mais conseguirmos convidar numa aldeia 
indígena em uma das poucas praias de mata virgem do litoral brasileiro, 
antes que o sonho se realize? O sonho que se transforma em realidade. 
O sonho que sonhei de Séphora, o sonho em que ela é a emissária do 
poder divino, eu sou um simples captador de imagens, interpreto-as 
cada vez mais próximo da verdade, e a verdade me transformará.

No começo soletrava as imagens como metáforas. As metáforas nos 
fazem olhar de lado o que não suportamos olhar de frente. Tamanha a 
dor encontrada nos sonhos e que linguagem traduz melhor a dor que a 
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poesia? Agarro a metáfora e vou lá para o início, lá onde a escada do 
conhecimento me permite galgar um degrau por dia, esforço-me mais 
um pouco, buscando alguma luz nos livros. Leituras diversas se tornan-
do válidas quando eu resolvo parar tudo – shows, viagens, namoros – e 
ir a uma praia distante para pensar. Pensar em tudo, pensar em nada. 
Corro quando não desejo mais pensar, a falta de fôlego me rouba os 
pensamentos. Então, sim, quando me esvazio de qualquer sinal de vida 
humana, quando retorno aos primórdios da civilização – o que é civi-
lização para mim além de aceitar o que não pensei? – faz-se em mim 
o silêncio essencial. Talvez Adão o tenha escutado assim que saiu do 
barro, assim que lhe foram criados os ouvidos. O ruído agudo entre o 
passivo e o ser a vir, responsável pelo girar do mundo. E o mundo girou. 
Talvez o primeiro pensamento tenha sido de Adão para Eva quando a 
viu tão bela saltando da jabuticabeira para se esconder debaixo da mesa 
na secretaria da escola, com aquelas trancinhas miúdas e laços verme-
lhos na ponta, na face, vermelhos nos lábios, sobrando sangue nas veias 
a pulsar quando repousávamos na cama do meu quarto antes de ela ir 
embora pela primeira vez da minha vida.

Se as imagens eram para Séphora, por que eu as captava? Se com 
elas pintava quadros, esculpia, qual a minha função nisso tudo? Re-
cuso-me a fazer parte de um projeto que não me pertence e às vezes 
penso se ela tem razão quando escolhe não acreditar no que está por 
trás de tudo isso. Talvez realmente sejamos manipulados e tenhamos 
aquela sensação de que fomos nós que compomos a música, pintamos 
o quadro, dançamos a dança, escrevemos o livro. Daí a ter sido real-
mente nós existe um abismo. É esse abismo que por vezes questiono 
e brigo e luto para tentar entender, desmoronando sobre a mesa do bar 
nas últimas horas da madrugada. Se eu sou instrumento para que lhe 
seja feita a vontade, por que a mim atinge e não a outro? Por que divide 
a humanidade em etapas quando poderia fazer-se inteiro? O retorno 
depois de dois mil anos? Por que esperar tanto tempo? Não seria mais 
prático falar diretamente com Séphora sem me usar de intermediário? 
Mas se não sou o intermediário, para que sirvo? Sou o espelho que 
reflete a opção dela por um quadro a óleo, uma aquarela ou uma mo-
delagem em papel machê? Existe uma aproximação maior das artes 
do que imaginamos. Quando um pintor fala em cores e um músico em 
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timbres, não estão falando a mesma coisa? Aí se encontra a resposta 
dos meus sonhos? Mas não estamos juntos, varro os olhos sobre o pla-
neta e a pontuo em Nova York, Paris, Hong Kong, num cruzeiro nas 
Ilhas Gregas, no meio do Oceano Pacífico ou margeando o Bósforo 
à procura da ilha de Patnos quando são João Evangelista entreviu o 
Apocalipse. Seria eu um filho de João? Daqueles predestinados a ter 
visões sem compreendê-las, ter de pôr em letras e músicas e que façam 
sentido para alguém? 

Não as faço para mim, faço a princípio para Séphora, faço pensando 
em Séphora e nos sonhos que para ela sonho. Depois percebo que não 
foram para Séphora que sonhei – pois se não estamos juntos, como lhe 
comunicar, como ela os recebe e transforma em arte? Para um outro 
destinatário decerto foram sonhados. Saio procurando de porta em por-
ta, assim como mostrei a minha partitura, Veritus Dei, os nãos que ouvi 
e insistia mais ainda, com força nova. A certeza se instalava em meu 
ser por me pensar diferente de todos aqueles vermes com seus estúdios 
glamorosos, negando um autor iniciante – eu que nunca imaginei um 
dia possuir meu próprio estúdio e ter de dizer àqueles olhos brilhantes 
de esperanças vãs que as músicas que compunham Não fazem parte do 
perfil da gravadora. Eu sabia que me afastava do jovem que um dia fui, 
afastava-me para sempre, e por mais que o buscasse nos retratos, mesas 
de bar, pessoas corrompidas, nunca mais o acharia, nunca mais saberia 
da sua verdade.

Entrei no mundo de Séphora para tentar entender o que a movia, o 
que a fazia migrar ao Norte à procura de água quente e proteção. Fui a 
uma de suas festas. Bandejas de cocaína circulavam nos jardins, vidros 
com crack e pílulas de ecstasy, corpos nus na piscina, entrelaçando-se, 
procurando no outro a alma que faltava em si – o gozo, as drogas e be-
bidas os preenchiam a menor parte do tempo deixando o vazio colado 
contra a parede do ser.  Ela, belíssima num vestido cor-de-rosa – seu 
aniversário de trinta e cinco anos. Eu apostava que todos os seus su-
postos amores estavam lá. Vinícius, Samuel, Débora, Madame Leffroy, 
uma lista que se perdia. De minha parte trazia apenas o colar de pérolas 
falsas para lembrá-la uma época em que éramos puros e fazíamos dos 
nossos dias os únicos, assim como era único o nosso amor. Para sempre, 
Séphora. Para nunca mais.    
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*
Se pudéssemos controlar feito marionetes o destino dos personagens 

de nossas vidas, prever o futuro, adivinhar pensamentos, saberia antes 
o que sei agora, enquanto você toma as notas do que lhe digo, olhando 
por entre as grades que a mim impus, grades que um dia enferrujarão, 
desfazendo-se nelas mesmas assim como meu corpo se reduzirá a pó. 

É possível ter sempre o controle? É possível influenciar vidas com 
palavras medidas e calculadas ou elas trabalham à nossa revelia? Você 
coloca a mão no queixo, sob os óculos na ponta do nariz, não sei se vejo 
um sorriso ou um rosto sério. Olha-me como à parede da janela de céu 
azul, árvores verdes, cigarras cantantes. No seu silêncio as palavras se 
alojam e por mais que eu insista em soletrar as minhas, não encontro 
refúgio em seu olhar. Vago por um mar de lágrimas, tentando lhe con-
vencer, pedindo refúgio, clemência. Mas a graça me é dada até que eu a 
justifique. E você pergunta pela minha avó.

Talvez minha avó diga o que você deseja ouvir.
*

O que ninguém sabe e que irei revelar é o fato de Séphora não ser 
única no mundo. Se para uns isso parece vir de uma avó rancorosa 
abandonada pela neta, para outros pode parecer uma tentativa de con-
ciliação. Não que perdoar seja esquecimento, nunca o é. Mas saber 
de um segredo na minha idade e guardá-lo apenas por precaução ou 
por temer as consequências não é do meu feitio. Séphora nasceu com 
Sahra. 

Eis o motivo de evitar que Augusto interferisse ainda mais na sua 
vida, ele o sabia. Houve um sonho por ele revelado de um espelho, tão 
nítido, tão claro, que não poderia ser outra pessoa a não ser Sahra, pois 
de Sahra Séphora retirava inspiração, a razão de ser. 

E se não a conhecia, a causa foi a verdade imposta por seus pais 
quando as deixaram pequenas ainda, dormindo ainda, o dia nascia para 
Séphora, Sahra e para mim, uma parenta distante, uma avó de coração 
– eu conhecera a avó das meninas num pensionato e ali travamos uma 
grande amizade. 

Notei meu erro em não contar a verdade no dia que acolhi uma delas, 
em pleno voo, no canteiro de rosas silvestres. Eu teria de escolher entre 
Séphora e Sahra e meu coração gritou por Séphora no instante último 
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em que poderia perdê-la. Jamais amara alguém feito aquela menina e 
se a salvei foi a mim mesma que salvara, da minha eterna passividade.

Esperei o acontecimento extremo quando o melhor de mim viria e se 
apresentaria inteiro, sobrepondo os sonhos com a vida, transformando 
em carne o que me era espírito. As folhas caíram, as chuvas lavaram, 
o sol fustigou cada pedaço do meu corpo jovem até perceber que me 
enganara e enganara Séphora com a avó de mentira, de que ela era es-
pecial e única no meu coração. 

Poderia amar duas iguais ao mesmo tempo? Se guardava Sahra no 
porão, trancada a sete chaves, saindo para o mundo à noite, enquanto 
Séphora sonhava uma realidade ao vê-la diante de si feito a um espe-
lho? Brincavam e brincavam, as minhas meninas, brincavam de trocar 
de lugar e assumir o outro que nelas habitava. Já não sabiam mais quem 
era uma, quem era a outra, misturavam-se em beijinhos e carícias, eu 
mesma a colocá-las na banheira de espuma, nuinhas, os cabelos na cin-
tura. O meu corpo árido acalentava a água tépida pingando em mim en-
quanto enxugava suas pernas, e elas não sabiam, elas não adivinhavam 
o que delas escondia.  

Sahra habita perto do canteiro de rosas-silvestres desde o dia vinte 
e nove de fevereiro e todos os anos bissextos ali brota uma rosa da cor 
de seus cabelos, os fios sobem da terra em direção ao céu, buscando 
liberdade, buscando ar puro e o perfume de Séphora, a doce irmã que a 
sonhava acordada e que por um destes (des)encontros do destino pedia 
socorro nos sonhos de Augusto.

*
Eu poderia deixar vovó falar em minha defesa, culpá-la por algo que 

me pertence. Mas, toda vez que via Sahra, podia sentir que uma porta 
se abria no mais profundo do ser. A sua ausência indicava a minha pre-
sença. Eu descansaria de mim, planaria por sobre as nuvens de algodão 
e outra representaria o meu papel aqui na Terra. E se tantas vezes in-
sistisse para ela vestir a farda do colégio Santos Dumont, eu, descendo 
ao porão, riscaria um universo inteiro nas paredes, nomeando planetas, 
continentes, nações, criaria idiomas colecionando-os em dicionários? 
Mostraria à Sahra quando retornasse e se despisse de mim, encarnando 
ela mesma. Os cidadãos de um universo cada dia mais real. E o tocaria 
como uma premonição que se aproxima?  
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*
– O tempo está chegando.
Cada vez mais próximo, homens, mulheres, ouçam, vem cercado de 

anjos e serafins, trombetas o anunciam, uma chuva de meteoritos risca 
os céus, eu digo, eu ouço, eu vejo. 

Não me deem razão, apenas escutem. Se o verbo se fez carne e habi-
tou entre nós, em forma de verbo retornará. Dessa boca fiel não haverá 
palavras soltas, somente aquelas que me foram confiadas. Escrevo com 
a voz o que não posso escrever de punho. É próximo o tempo em que 
pelo ar não passarão mais signos, códigos, pois tudo o que é de metal 
derreterá a olhos vistos no dia em que aquela a quem foi destinada a 
imagem destravá-la do peito e resolver partilhar com os irmãos de san-
gue e espírito. 

Basta que a toquemos enquanto passa pelo semáforo fechado e ela 
perceberá. Quando amarrar na sua mão esquerda a fita de boa sorte, e 
olhá-la bem fundo nos olhos por baixo desta barba antiga. 

Então se instalará um novo tempo. O pão será repartido por José, por 
Maria, cada um carregando um dom único e inalienável, fazendo parte 
da mesma família e se perfazendo sós, como sós vieram, sós retornarão, 
prestando contas de cada suspiro lançado, mão estendida ao próximo, 
sorriso entrelaçado de esperança na alma humana.

– O tempo está chegando.
*

Como seria viver em um mundo onde o metal não existisse? 
Seria possível ainda construir arranha-céus luxuosos enquanto as 

palafitas se acumulam nas favelas? Seria possível viajar até a lua en-
quanto não se visita a pracinha ou o único museu da cidade natal? Co-
nhecer terras estrangeiras sem ao menos conhecer de onde viemos? Se-
ria possível contar histórias às crianças na calçada das ruas sem temer 
um revólver empunhado ou um canivete roçando o rosto? Como seria 
viver sob um mesmo teto com alguém que penso ser tão diferente de 
mim, apenas porque não recebeu escola e oportunidades em vez  de pão 
e circo? Andar léguas em noite de lua cheia, a pé, a cavalo, sem mais 
monóxido de carbono emanando dos carros, dos ônibus, caminhões, 
porque eles não mais existiriam, cessando de rasgar o buraco na camada 
de ozônio? 
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Pode riscar e riscar, um dia sua caneta não escreverá mais minha his-
tória, você ajeitará os óculos na ponta do nariz, temendo considerarem 
loucura e o expulsarem da congregação. Mas se quase lhe toco por entre 
as grades é por buscar algo de humano entre nós. Todo relacionamento 
traz alguma coisa boa, mesmo o nosso. Toda pessoa tem algo bom a 
oferecer. O que acontece é que o sofrimento é mais lembrado que a dor, 
mas a alegria está lá, brilhante, intacta. Um raio de sol.

*
O dia amanheceu como outro qualquer. O quadro – que não lembro 

ter pintado – pronto sobre o cavalete, o café servido à mesa, no jornal 
leio que choveria. Eu sempre acerto as previsões. Hoje não chove. E 
não chovia. Mas não soube dizer bem ao certo o que me esperava. Um 
dia adolescente.

As chaves do carro deveriam estar em algum lugar na sala, no sofá, 
é possível, por debaixo das almofadas coloridas, por debaixo do tapete, 
talvez, no aquário junto aos peixinhos dourados, quem sabe. O último 
lugar que procurei foi no porta-chaves da cozinha.

Tomei o elevador de óculos escuros e quase não percebi a maneira 
que a vizinha do quinto andar me olhava. Poderia ser porque eu saíra 
com o marido dela? Poderia ser que ele se apaixonara? Deixaria bem 
claro na próxima vez que ele subisse à cobertura.  

– Volte para a sua mãe, meu bem, preciso de homens mais resolvi-
dos.

No rádio tocavam todas as músicas menos a minha, aquela que me 
despertaria trazendo o início da manhã chuvosa, pingos finos, suaves; 
deixei que pela janela entreaberta entrasse o cheiro de terra molhada, 
terra seca que ao se encontrar com a água exalava seus perfumes mais 
profundos, seus segredos antes nunca revelados.   

O dia em que te perdi
Céu chumbo
Estrelas prata
O rio em mim corria
Deixando gosto acre em minha boca
De algum lugar longe
Perdido
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Onde lhe estendi a mão
E não sei bem se me ouvias

O dia em que te perdi
Passeavas a beira-mar
Deixavas rastros do que dissemos um ao outro 
O vento levou
E fez morada em outra ilha

O dia em que te perdi
Meu coração gritava
De imensa dor
E não sei se vi
O sol fundir-se à lua
Quando entendi
Não havia te perdido

Nunca estiveste aqui

A voz preenchia uma palavra, um nome que eu forçava esquecido. 
Augusto. Teria ainda algum significado para mim? A música coincidia 
com o que me disse quando o vi pela última vez e entregou aquele 
colar de pérolas falsas, uso até hoje ao redor do pescoço, como se elas 
pudessem continuar me cantando uma despedida, e somente então pu-
desse compreender a perda. Porque eu não sabia lidar com ela. Preferia 
abandonar os relacionamentos de um por um, não atender telefonemas, 
desaparecer por uns tempos somente para não olhar nos olhos e proferir 
a verdade. Impossível a entrega quando não se tem o que dar, quando 
não se constituiu em si um pai, uma mãe, mesmo quando Débora insis-
tia que assim o fez, anos e anos de terapia, primeiro com um homem 
para refazer o pai, depois com uma mulher para refazer a mãe. No que 
foi feito, não havia retorno. Os pais não lhe devolveriam o que lhe fora 
roubado, o que não lhe fora entregue de maneira incondicional. Mas eu 
temi e tremi diante da possibilidade de desfazer aquela imagem cons-
truída por tanto tempo, papai, mamãe tão belos, inatingíveis, e agora os 
abandonaria em troca da realidade? E o que era a realidade para mim? 
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Uma música na voz do único homem que realmente me amou na vida? 
Um semáforo vermelho, carros ansiosos que abrisse e pudessem correr 
e correr – como no quadro pintado na noite anterior –, numa velocidade 
que não tem fim? Correndo para não chegar a lugar nenhum, correndo 
para morrer e terminar tudo aqui? Correndo e não vendo o velho de 
barba longa que se aproxima com as fitinhas do tipo Nosso Senhor do 
Bonfim e olha-me profundamente nos olhos, olha-me como jamais al-
guém me olhou, os olhos, espiões da alma, varrendo meu ser à procura 
de um lugar onde se plantariam, germinando e germinando, criando 
raízes, aprofundando-se mais e mais até chegar ao cerne, encontrar a 
chave e invadir de vez meu coração? 

As pérolas invadiram minha pele alva, misturando-se com o tom 
rosado que o calor provocava. O calor derretia tudo ao redor? Não im-
portando se o semáforo estava vermelho ou verde ou amarelo, ele não 
mais estava lá alertando do perigo que se iniciava, saltei do carro como 
se salta de um camelo no deserto, tão quente nele quanto fora dele, e as 
peças do motor, a lataria misturavam-se ao asfalto fumegante. Pressenti 
tudo aquilo quando pintei o quadro na noite anterior? Vi aquela nuvem 
trazida pelo velho de barba longa, cabelos esvoaçantes, evitei aquele 
olhar a vida inteira achando que evitava entregar moedas; eu evitava 
entregar-lhe a alma. Corri o mais que pude como se quisesse sair do 
sonho – o sonho do quadro fora sonhado também por Augusto? Seria 
acaso ou destino ter ouvido a música de despedida no momento exato 
em que tudo desmoronava? Seria preciso que o mundo desmoronasse 
para eu enxergar o que agora me parecia óbvio? 

E se não houvesse mais tempo? E se ele tivesse morrido como os 
motoristas teimosos do semáforo vermelho? Preferiram permanecer 
agarrados com o que lhes era posse do que se ver com as mãos vazias. 
Somente se Augusto tivesse mudado muito. Somente se ele tivesse de-
sistido da sua própria essência, pura, cheia de um deus – ele realmente 
existia? Então por que permitir tudo isso? A carne viva das pessoas 
queimando dentro dos carros, nos ônibus lotados, dentro dos aparta-
mentos com os bens de uma vida inteira? Por que, se dizendo onipoten-
te e onipresente, permitia a maldade humana corrompendo corações, 
minando aos poucos o que era belo, puro, inocente? Bastava castigar 
aqueles que mereciam, aqueles que desperdiçavam o bem maior que 
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o suposto deus de Augusto havia lhes presenteado, a vida, com festas, 
drogas, bebidas, sexo. Mas se eu fosse uma dessas pessoas? E se não 
houvesse uma última chance? Augusto me daria uma última chance? 
Respondi no dia da festa que eu não precisava de uma última chance. 
Quem era ele para me dar uma última chance? Sabia ele com quem es-
tava falando? Séphora Lamartine, adorada por reis e rainhas, cortejada 
por cantores de rock, políticos, igrejas e marcas de roupa... 

Por que eu continuava correndo? O edifício onde morava, um monte 
de ferro derretido acabara de desmoronar. Imagino a vizinha, mulher do 
meu amante, soterrados em plena hora do almoço. E minha avó, sentada 
naquela salinha de costura assistindo ao último programa de televisão, 
e Débora vendo a torre Eiffel se derreter, e o Louvre, e o D’Orsay, e a 
infinidade de obras de arte perdidas para sempre, e os meus quadros 
– o que é um artista sem sua obra? Não posso vir antes que a minha 
obra, pousar de celebridade, se tudo o que fiz reduziu-se a nada, tudo 
não existe mais, tudo foi uma faísca que um dia atravessou a Terra, um 
lampejo de ser, para no instante seguinte sumir no caos, estrela cadente 
no mar profundo. 

Na areia da praia jaziam corpos queimados, cães sufocados nas pró-
prias coleiras, dedos arrancados pelas alianças de casamento, o mar, 
de azul-anil, agora o Mar Vermelho do Antigo Testamento. Mas não se 
abria aos hebreus libertados dos egípcios por Moisés. O mar fechava-se 
rubro, de espumas escarlates, cor de vinho, sangue coagulado que cor-
ria das veias dos cidadãos do mundo para um mesmo oceano. Por uma 
fração de instante passou por mim um vento morno vindo do Oriente, 
onde não mais havia armas para matar. E os tanques das usinas nuclea-
res, para onde iria o material radioativo? Não haveria mais saída? Seria 
o fim do mundo que Zé Carlos previu? E eu previ nos meus quadros 
queimados a uma hora dessas? E talvez Augusto tenha previsto com-
pondo-me a última canção? 

Precisava saber da verdade – a verdade me libertará? Caminhei em 
direção à gravadora, ficava na parte antiga da cidade. Andei milhas e 
milhas por entre gente perplexa com a própria sorte, sem entender o que 
eu também não entendia, sem alguém que lhes explicasse a razão dos 
acontecimentos – estavam acostumados a receber notícias, com início, 
meio, fim, dizendo para onde ir, o que pensar, o que fazer, e não era 
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esforço algum viver dessa maneira, mesmo se não pudessem ter o carro 
do ano, o celular do mês, a roupa nova do dia; bastava não duvidar, 
voltar para casa – que casa? – e digerir a novela das oito, os programas 
de domingo com suas mulheres nuas e homens musculosos em posições 
eróticas, que ao deitarem na cama não eram seus parceiros que estavam 
ali, mas os robôs plastificados que se moviam por baixo de seus corpos 
e murmuravam indecências copiadas de A, B ou C, os cabelos pintados 
da cor da atriz D e 

– Sou normal igual a tantos que por aí passeiam, uns por cima dos 
outros a perguntar

– O que aconteceu enquanto eu estava dormindo?
*

E se eu não estivesse dormindo quando segurei a mão de Sahra e 
a levei ao canteiro de rosas silvestres? No dia em que retornou com a 
farda encharcada do colégio Santos Dumont, os beijos de Augusto – 
para mim endereçados? O toque das mãos escuras sobre o corpo claro. 
Se a brincadeira de esconde-esconde estava se tornando cada vez mais 
perigosa e eu precisava escolher qual dos dois amores sobreviveriam. 
Sahra ou Augusto?

*
Pareceu estranho estar de olhos abertos quando tive a visão. Saíra 

para surfar cedo naquele dia. O mar dobrava-se em ondas altas, ainda 
por cima sendo lua nova. O vento da terra para a água, avisando que 
algo se aproximava, algo que vi por uma fresta quando entrei no tubo. 
No fim do túnel, Séphora olhava em minha direção, ela me chama-
va, Augusto!, ela gritava, Socorro!, a prancha bicou, saí rolando para 
a areia. 

Caíque me jogou água doce no rosto pela terceira vez.
Não me lembro de nada, somente daquela visão. O túnel se fechando, 

a água escorrendo ao redor, derretendo-se, transformando-se em quê? 
Em água novamente? Em gás? Em suposição? Da areia voltei ao chalé 
de telhas azuis e paredes brancas na esperança de que me ocorresse co-
ragem suficiente para ligar para Séphora e saber mais uma vez se estava 
bem, em Londres, Pequim, Istambul, no Taiti ou alguma ilha deserta. 

Terminara o namoro com Beatriz. Estou confuso, usara dessa frase 
tantas vezes que se esvaziara de sentido. Estaria me tornando ela? A 
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mulher pela metade? Onde estava Augusto, o filho de dona Amélia, 
aluno da professora Mariana, líder estudantil que lutava pelo não pre-
conceito quanto à sua cor, não quanto à sua raça, que era tão brasileira 
quanto os amarelos, brancos, mulatos e as variações que se fizessem 
necessárias para entenderem que as diferenças existem e não podem 
ser igualadas, correndo o risco com isso de nos tornarmos amorfos, 
sem identidade nem movimento, estáticos no se parecer demais, va-
zios do que nos distinga, do que nos faça transcender a um nível maior 
de consciência – é preciso  cavar a consciência nas paredes do ser, 
mesmo que sangrem as unhas, mesmo que os dedos suportem imensa 
dor, é preciso cavar e cavar na tentativa de encontrar ao menos uma 
resposta, retirar esta máscara que de tanto usarmos não nos reconhe-
cemos mais.

Ofereci-me para ir à cidade, porque uma coisa só é o amante. Leva-
ria uma hora de carro, fui à marina tentar alugar um barco ou um veleiro 
para aproveitar o vento forte. Séphora precisa saber. Séphora precisa de 
mim agora mais do que nunca.

*
Não preciso de ninguém. Não preciso provar nada a ninguém. Você 

me ouve dia após dia porque tem uma reputação a zelar. Ou por pena. 
Ou por ter prometido a si que iria me retirar das grades a que me impus. 
Saiba que no momento em que descobrir onde está Sahra, não mais 
precisará da minha voz, da sua escrita na caderneta de capa escura, de 
uma história. Você também não precisará de mais nada.

*
O sol se punha quando percebi que não tomara café da manhã – es-

quecera na busca pela chave do carro. E não havia mais carros. Apenas 
aglomerados de metal fundido formando esculturas bizantinas, gaudia-
nas, a cidade inteira, uma grande catedral inacabada. Como saber notí-
cias de Xosé, Marília, Tita? Teria sido poupada a gente da Andaluzia? 
Ou quebraram-se fronteiras, exterminaram-se divisas, uma Torre de Ba-
bel ao contrário para que se houvesse entendimento? 

Próximo ao cais, às margens dos navios naufragados, reuniram-se 
mendigos para repetirem o ritual diário de repartir o pão, amanhecido, 
seco, o pão nosso de cada dia, em oblação, elevado aos céus pelo que 
parecia ser o líder entre eles, uma espécie de sacerdote. 
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O mendigo separou farelos
Sobre a mesa de papel-jornal
De um lado desencanto
Do outro ilusão

Partiu os grãos de trigo
Assados em pão
Para deles extrair
Algum sentido

Os cães lamberam
Abanaram rabos
Saíram sem fazer barulho

Mendigo
Farelos
Cães
Levaram o que mais valia

Migalhas de si no chão

José se empregava no vazio das horas. Ali, no marco zero das Amé-
ricas, lançava mão de pedras, gravetos e construía uma fogueira, onde 
juntos nos aquecíamos e dividíamos o pão. Eu, ele, outros nomes, fagu-
lhas diversas reunidas pelo vento. 

*
As palavras podem ser usadas contra nós mesmos. Podem ter signi-

ficados deferentes. Eu, aqui, tento provar a você minha inocência, mas 
até que ponto sou inocente? Até que ponto a água não se transforma em 
vinho e o vinho em sangue e o sangue em vida? 

Pronuncio uma palavra, viro-a pelo avesso, ficou ressoando no que 
eu não pensara e, quando pensei, ela brilhava em lilás. Você me escava 
dia após dia e somente se pudesse trocar de lugar comigo poderia en-
contrar o que deseja. O que me lembro aconteceu ou é apenas minha 
invenção? Sou pergunta ou resposta de Augusto?
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*
 O máximo que consegui foi uma jangada. O pescador da vila disse 

que poderia tomá-la emprestada e não me preocupasse com pagamento 
– não precisava disso. 

 Eu precisava disso? Diante daquele homem que mal sabia somar 
e subtrair percebi que de nada me serviu tanto estudo, para no final 
vestirmos a mesma veste branca e sermos comidos pelos vermes de 
igual maneira, sermos esquecidos – pois um dia assim o seremos – e 
retornarmos aos braços Daquele que nos doou talentos, diversos às ve-
zes em quantidade, às vezes em qualidade, mas que nos cobra de forma 
idêntica e justa. 

Justo. O que é justo para mim será justo para o meu próximo? Onde 
me amparo nas paredes da justiça para que o direito prevaleça? Onde 
escrutino em busca da verdade original? Seria preciso buscar no berço 
da civilização essa resposta, não fazemos nada mais do que copiar? Ou 
precisamos entender que por mais parecido o ato, mais semelhante ao 
que já foi feito, no instante em que tudo se revela, logo em seguida se 
transforma numa mancha quase transparente, quase pó retornando ao 
pó, então é possível se antever uma saída, uma passagem para outra 
realidade – ou a mesma realidade transformada? Não somos mais os 
mesmos. No mar que navego, os peixes envelheceram, as brumas das 
ondas fizeram o seu ruído, eu, uma bruma de onda que sou nesse infi-
nito existir. Infinito que é finito porque tudo começou, e tudo terminará 
um dia. Talvez naquele em que os barcos e veleiros naufragam, as águas 
salgadas de sangue vindo lá da praia, a cidade se aproximando e eu não 
sei bem ao certo onde procurar Séphora.

*
Parecíamos sobreviventes de um naufrágio. Descobríamos um mun-

do novo no mundo antigo, navegadores por mares antes navegados, 
mas de uma maneira diferente, uma maneira que não era nossa, nos 
foi imposta nos livros de História, soletrada nas aulas de Civilização 
Brasileira. Não aprendemos o amor à Filosofia. Como é possível forçar 
um sentimento? Agora precisávamos recordar o que antes repetíamos 
sem ao menos perceber do que se tratava, páginas e páginas decoradas 
a ponto de sabê-las de cor, folheá-las na memória como nas telas do 
computador.
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Maria foi minha primeira amiga depois do que chamávamos de der-
retimento global. Não fora pelo calor que tudo se derreteu, sabíamos. 
Fora exatamente pela frieza do coração humano que estávamos agora 
construindo tendas, inventando novas maneiras de arar a terra para se 
plantar o grão na esperança que germinasse e pudéssemos colher o fru-
to. Não sabíamos o próximo instante, mas sabíamos o agora, sabíamos 
o então, e isso bastava para Maria. Isso bastava para mim. 

Maria fumara crack, vendera o corpo na Rua do Imperador por cin-
co reais a hora, abortara três vezes, apaixonara-se pelo líder do Coque, 
até o dia em que a polícia invadiu a favela e o matou com um tiro na 
cabeça, esquartejou em pedaços e espalhou pelos postes. Sabia fazer 
beiju, feito de mandioca, assado no fogo da lenha que retirávamos dos 
armazéns destruídos. Pedi para desenhar seu retrato no verso de folhe-
tos que circulavam pela cidade vazia. Folhetos, muitos folhetos, e para 
nada mais serviam, apenas à arte que pulsava em minhas veias e insistia 
em acontecer. Agora realizava acordada, não mais durante as noites, 
nem mais sem ter a consciência de como acontecia. Um espírito havia 
me abandonado para sempre, um espírito que dividia a minha alma, en-
cobria a verdadeira identidade, me fazia ser o que eu não era, agia por 
mim de maneira totalmente inversa, trazendo logo em seguida remorso, 
queimor no corpo, nojo de Séphora Lamartine, a artista que desenhava 
Maria, e Maria brilhava pela primeira vez na vida entre os meus dedos. 

*
Se vomito palavras entre os seus dedos e não lhe deixo falar é por-

que das suas palavras emanam leite e mel e somente elas me salvariam. 
A sua escuta me entorpece, me devolve a mim, faz dobrar sobre um 
espelho em que posso enxergar o centro, centro nebuloso, nuvem que 
dança ao ritmo das cores que você me deu.

*
Somente com uma pessoa pensei em casar. E propus no exato ins-

tante em que repartimos o bolo de milho no lanche da escola. Por que o 
tempo não consegue apagar essa lembrança? Estou predestinado a amar 
de maneira incondicional? O que é o amor? É amar e ser amado? Basta 
amar e se preenche? O amor divino, o amor humano. Onde está a tênue 
linha de separação? Não existe separação quando se ama? Pode-se estar 
a milhas de distância do ser amado e o sentir tão próximo? Pode-se 
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sentir o perfume a qualquer hora do dia, a textura da pele quando se 
amaram uma única vez? E a saudade que se sente do que ainda não 
viveram? A certeza de que viveram vem de onde? Outras vidas? Quem 
sabe dessa infinitude chamada Deus que nos habita e nos convida a 
exercê-lo?   

*
Nada disso existiria se eu não houvesse cruzado com o velho de 

barba longa, panfletos e fitinhas do tipo Nosso Senhor do Bonfim. Foi 
aquele olhar que atravessou o vidro do carro onde me protegia todos os 
dias, uma bolha de metal, vidro, combustível, ali permanecia intocável 
até quando alguém me empunha um revólver, aspirando por entre os 
dentes uma garrafa de cola. Eu me sinto culpada por uma situação da 
qual sou responsável, assim como você é responsável por mim, por 
Augusto, e somente juntos – você comigo, eu com você, seres gêmeos 
de uma mesma história – será possível remeter ao papel, dar-lhe vida, e 
mesclar o que é realidade com ilusão.

Me dê sua mão, eu lhe dou a minha
Receba a luz da estrela-guia
Que nos chama a um passeio celeste
E abre espaço aos nossos sonhos

Pudera na minha inocência inspirada 
Nos seus olhos cobertos de cristal
Achar aquele pedaço de mim perdido
E me acolher nos seus braços longos

Então não mais de mim precisaria
Me abandonando neste rio morno
Passearia por suas chagas abertas
Seus pesos, suas levezas

Para lhe sentir por inteiro
E daquela mesma mão fazer a minha
Que escreve e sonha com um balão dourado
Percorrendo um mundo de outros tempos
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Outras vidas
Outro
Eu

*
A lua cheia banhava as ruas da cidade em silêncio. Dava para ver as 

silhuetas dos personagens de uma história que nós criamos. Há séculos 
profetas nos avisam desse tempo, mas precisamos avançar e avançar 
em tecnologia, sem limites para parar, sem medidas para investigar o 
que estávamos fazendo com nós mesmos, com a natureza, os recursos 
extinguíveis, para percebermos, no fim das contas, que da maneira que 
somos responsáveis por destruir, somos ainda mais por reconstruir. Mas 
eu não havia percebido. 

Pela primeira vez na minha história, eu estava onde sempre dese-
jara estar. Vivendo numa comunidade em que tudo era compartilhado, 
dormíamos contando estrelas, ouvindo canções de um trovador – ele 
insistia que Dom Sebastião voltará, trazendo justiça e vitória para cada 
um de nós. Mas quem precisa que Dom Sebastião nos devolva o passa-
do e um mundo igual a antes? Eu não queria um mundo igual a antes. 
Também não o queria diferente daquele de agora. Descansava da parte 
obscura de mim, e por nada nem ninguém queria retornar à antiga vida. 
Uma vida sem sentido. Uma vida de festas, falsos amigos, falsas inten-
ções, pessoas se aproximavam querendo algo em troca, usando uns aos 
outros e, logo em seguida, sendo descartados e descartáveis. Uma vida 
em que o vil metal era o que importava, nem as artes se salvaram, com 
seus saraus, suas exposições, objetivando o ser em vez de ajudá-lo a 
buscar a saída do labirinto, seguindo o fio de Ariadne, respirando o ar 
cada vez mais puro até o ponto em que eu me sentisse preenchida.

*
A barba e os cabelos de Augusto cresciam em sabedoria e tamanho. 

Tomou de um cajado para evitar os escorpiões e as lagartas-de-fogo que 
apareciam no caminho. Aproximava-se da casa da avó de Séphora na 
tentativa de encontrar ao menos os restos mortais da velha senhora, ou 
traços de para onde teria se dirigido. Difícil seria descobrir a neta entre 
os escombros da Rua da Aurora, difícil seria perceber que o canteiro de 
rosas-silvestres não existia mais, havia cedido o lugar a uma cova rasa 
do tamanho de uma jovem de tranças longas, pele alva, lábios de car-
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mim, sentada sobre o que um dia fora uma varanda, balançando numa 
rede amarelecida no sol a sol. 

Ela o olhou obliquamente. Cruzou as pernas na direção leste, sorriu 
com o canto esquerdo dos lábios convidando-o a se aproximar.

O beijo se seguiu com gosto de infância, gosto de bolo de milho, 
Augusto sentia suas forças sendo sugadas para aquele corpo, cresciam 
os seios, alargavam-se os quadris, as nádegas voluptuosas, pernas lon-
gas para percorrer o mundo novo que para ela se descortinava enquan-
to as barbas e os cabelos dele embranqueciam.

Ela sabia para onde ir. Augusto não sabia. Ele a seguiu por entre as 
ruas, por entre as praças abandonadas, o vai e vem das canoas entre as 
pontes destruídas, semáforos vindos ao chão, e o asfalto se desnudava 
mostrando o chão batido de barro e manguezal. A terra dos caran-
guejos. Se um subia, o outro puxava para baixo e não conseguiam 
sair do mesmo lugar. Apenas aqueles suicidas que abandonavam com 
imensa dor suas raízes lançavam-se no mar bravio à procura de outras 
paragens que os acolhesse, reconhecesse, tornasse público o que pelos 
irmãos de raça e local de nascimento era desprezado.

*
Eu poderia permanecer para sempre? O que é a eternidade? Se 

o artista se derrama em quadros, o escritor em linhas, o linguista a 
decifrar mistérios, não seria para permanecer para sempre? Ou seria 
mais uma ilusão? Mais um oásis em pleno deserto para se descobrir 
que não existe água limpa? Acaba-se aqui, não há nada além? Então 
por que se questionar? Se aqui se acaba, por que o movimento? Bas-
ta esperar o ciclo se fechar e então partir de uma vez por todas. Por 
que Ele mandaria o único filho para ressuscitar entre os mortos? Para 
provar o quê? Seria mais um profeta? Então por que Ele conseguiu se 
propagar por mais de dois mil anos sem uma verdade que nos liberte, 
sem base estruturada que nos estruture? Para que nos foi inspirado a 
ferramenta, a continuidade do braço que trabalha, faz-se mão, cons-
titui-se pessoa, constrói casas, migra de praia em praia à procura do 
sentimento que me preencha?    

  Bastava calar as perguntas e eu adormeceria. Bastava abandonar 
os companheiros de viagem e voltaria a ser eu mesma. Bastava dei-
xar de rabiscar panfletos, copiar aves, imitar Maria que veria o sol se 
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pôr. O que procurara quando chegara ali? Não mais me lembrava. Um 
nome, uma história – uma história que vivi ou foi contada com tamanha 
vivacidade que a acreditei minha, a mim pertencia tal eu lhe pertencia? 
Por que a sensação de que algo me faltava, que um vazio se instalava 
cada vez mais no meu peito, e não queria escavar, mesmo se fosse em 
busca de água pura? – não saberia se era pura mesmo ou contaminada 
pelos pensamentos alheios, pelos desejos alheios, eu, um fantoche da 
criação de outra pessoa, que articulava os fios e esculpia, tomava a tela 
branca e a tinta abrindo espaço para outra dimensão. Não poderia cha-
mar de diálogo o que eu não compreendia, não poderia sair de mim, não 
havia para onde ir, não havia garantias. Não há garantias. 

*
Sahra chegou em casa com a camisa encharcada de água e suor de 

Augusto. Revi as lembranças mais antigas passarem rapidamente, fu-
maças, bolhas de sabão. A primeira boneca. Pular amarelinha. Um sor-
vete de baunilha com calda de chocolate. 

De mim saltaram unhas afiadas, das vestes, farrapos. O sangue. O 
sangue. Precisava do sangue alheio para me saciar. Precisava fazer-me 
Sahra para existir. Precisava enterrar o passado no canteiro de rosas-sil-
vestres para brotar o meu ser a vir.

*
Faltava a mim ser mãe? Abortara tantas vezes, retirara das entranhas 

toda possibilidade. Alguns nascem para serem pais e mães e outros não? 
Existe vocação para se fazer eterno? Ou respondemos a um instinto ani-
mal? Podemos controlar este instinto? Nós nos tornamos mais huma-
nos quando tentamos controlar a besta que nos habita? Ou exatamente 
ao perder o controle, quando nos doamos exercemos o amor supremo, 
aquele chamado de incondicional?  

Faltava a mim ser mãe. Faltava a mim amar. Mas como se ama ao 
outro se não se ama plenamente? Pode-se entregar o tesouro que ainda 
não descobrimos dentro de nós? E se aquelas pérolas não fossem falsas 
e escavando-as como os arqueólogos, com cuidado para não desman-
char a forma, com cuidado para que elas – as pérolas – pudessem se 
significar, contarem-se sozinhas, vindo à superfície do meu corpo alvo 
com a simples presença de si mesmas? 

Olhava-me como a um espelho. O corpo nu, cabelos em tranças, 
lábios de carmim. Ela seguida por um homem cor de ébano, cabelos e 
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barba longos e grisalhos. O outro eu se aproximou, às margens do Ca-
pibaribe, insinuou sexo em praça pública, nós três juntos e inseparáveis. 

Uso meu corpo feito um experimento de outros corpos e não perce-
bo mais os limites, apenas de onde parti.

Na busca por esse pedaço de mim que penso perdido preciso atra-
vessar fronteiras da contemporaneidade, em que o tempo se quebra em 
si, enquanto o espaço alarga e se afasta daquele ponto de partida.

Vejo os rostos conhecidos desvanecendo, eles ainda permanecerão 
na memória pelo que eu não saberia precisar, minutos, horas ou anos-
-luz. Flutuo no vazio, alimentada pela esperança de me encontrar face 
a face com a criação.

Preciso me trancar no espaço entre o tempo e o viver, quando tudo 
está parado, em que há somente o nada, como não sei explicar, a língua 
seca, o ouvido estala, olhos opacam, as mãos congelam o gesto, o ar 
condensa o fluxo.

Gotas de pensamento se formam sobre o meu corpo, corpo de infân-
cia, corpo de feto, sangue e estrelas se entrelaçam, um cometa retornan-
do à estratosfera, continente, país, cidade, ponto, luz e se aproxima da 
mesma cena. 

O homem, o outro eu, eu mesma. Estivemos juntos até as pérolas 
soltarem-se do meu corpo, meus óvulos explodirem de prazer ao conta-
to da fertilidade de Augusto e o outro eu desfazer-se por entre as pedras 
do Cais do Apolo, deixando para sempre o que a ela não pertencia, o 
que era meu e inalienável, o nome de Sahra a ecoar por todo o Recife 
Antigo na voz rouca e insistente de Zé Carlos.

*
Seria pedir demais uma distância? Se você abrir a porta, tirar-me 

destas grades, eu seria você e deixaria de ser eu mesma? Onde se limi-
taria minha identidade? Você guarda os papéis, coloca a caneta Mont 
Blanc e a caderneta de capa escura na pasta, decide passar adiante nas 
investigações da minha existência. Nem me pergunta, nem me ouve 
mais! Agora sua voz explode em tons sustenidos. Os ouvidos doem, a 
língua trava, viro criança de colo. Você me alisa a pele clara, mostra o 
mundo lá fora. Diz

– Você está livre.
Estou livre? Livre de quem? Deixo de ser sua, somente sua para ser 

do mundo? Permito-me dividir com o outro eu? Permito arrancar das 
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raízes da terra em que piso, o barro que se faz barro, minha outra exis-
tência? Sahra poderá viver comigo? 

*
     Te aceito

Te escolho
Jogo os dados
Entre a parede e o chão de mármore
Eles vêm plenos de apostas
Às respostas
Que por ti fiz um dia

Abro a janela do quarto
É azul
É sol que brilha
Incendeia esta matéria efêmera
Que se chama corpo
Que já foi tua
Ainda é tua

Lembro a primeira vez
Aquieto o coração
Brinco de esconde-esconde
Entre um pulsar e outro
Tu estás lá
Tu me sondas

Encho os pulmões com 
A tua presença
Implodo na natureza 
Dos teus sentidos
Sou a parte que me destes
Nesta caminhada terrena
Que volta
Retrocede
Até o grão de mostarda 
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*
Podemos encontrar eu, Augusto e a pequena Carolina a percorrer 

de carro o interior do estado, reconstruindo o mundo, o pai ensinando 
música, eu ensinando história da arte nas comunidades carentes. Ou é 
possível voltar um pouco no tempo, não aceitar o convite de Sahra para 
nos fazermos unas e santas, viver sempre à margem dos rios, à procura 
de uma nascente onde brote água pura de sentido. Ou se eu não houves-
se perdido a chave na sala por tanto tempo, não abrisse a janela do carro 
aspirando o cheiro de terra molhada, não ligasse o rádio com a última 
canção de Augusto, e não permitisse que Zé Carlos me impusesse a fiti-
nha do tipo Nosso Senhor do Bonfim, e minha alma não se derretesse a 
ponto de precisar me refazer inteira. Ou você não me fizesse perguntas 
por detrás das grades.

As possibilidades se aproximam e se aproximam umas das outras.
*

Quando menino queria-me livre com o vento, e para onde ele me 
levasse então repousaria, fazendo de mim o seu bel-prazer, um instru-
mento pela paz mundial. Até conhecer Séphora e somente nela repousar 
meus olhos, e somente sua mão me acariciar a alma, retirando-a dos 
esconderijos imaginários em que fugia de si, sonhando os mesmos so-
nhos, bebendo da fonte que tanto alimentava a sua arte, física, concreta, 
real, quanto a minha arte efêmera, solúvel, transparente.

Quando menina quis conhecer meus pais. Apesar de eles terem de-
saparecido, não se esconderam em minha memória. Estavam lá, sempre 
que os procurava entrevia a imagem – idealizada, porém a mim perten-
cia – e os inventava e reinventava tantas vezes desejasse.

Poderiam ter fugido porque eram bandidos procurados que tiravam 
dos ricos para entregar aos pobres. 

Bem provável sofressem do mesmo mal que eu sofria antes de Caro-
lina vir ao mundo, caminhassem dormindo acordados, e nunca soube-
ram que me deixaram com a minha avó.    

O que importa os sofrimentos passados se me fizeram chegar aqui? 
E essa paz que experimento toda vez que deito ao lado de Augusto e 
vejo Carolina dormindo na cama de campanha numa cidade de interior? 
E que não preciso mais de drogas para me acordar, drogas para me levar 
ao êxtase, ou me fazer criar obras de arte cada vez mais? A beleza vive 
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em mim agora, nos olhos do homem que amo e escolho todos os dias, 
na pele cor de jambo da filha que embalo, e, sim, eu trocaria tudo o 
que já tive para estar exatamente onde estou, com quem estou, a fazer 
o que me pede o coração. 

*
Se pudessem ver tudo em que se transformou o mundo que vocês 

deixaram, tudo que por causa de um sonho foi refeito, modificado na 
raiz, pois foi preciso buscar o amor primeiro para que eu existisse, e 
todo um horizonte de paz e harmonia.

As guerras não existem mais. Não existem armas, brotam flores 
nos tanques, usinas nucleares extintas, servindo de museu para que 
nunca esqueçamos, pois é preciso lembrar que a ferida existe mesmo 
depois de curada, mesmo depois de quase transparente, mas continua 
ferida, contínua, contínua, contínua.  

Nas escolas diversas línguas são aprendidas, mas prevalece a que 
foi herdada de pai e mãe. Não se impõem religiões porque desapare-
ceram os limites entre elas. A não crença divide o mesmo teto da fé, as 
canções exorcizam o egoísmo quando este se aproxima, lentamente 
se aproxima, e cada um de nós precisa vigiar e orar constantemente.

Sabemo-nos fracos e feitos de matéria bruta, pai, cremos que 
Deus ou algo maior que nós nos atravessa e se manifesta, mãe. Não 
me chamo Carolina para ter ou não razão, chamo-me quando preciso 
acordar todos os dias mesmo sem vontade de acordar, quando acho 
que tudo está feito e não precisam mais de mim, quando perco o sen-
tido da vida, pois vocês não estão aqui. Mas o vento leste sopra ao 
meu ouvido uma canção que diz que o amor, e somente o amor faz a 
Terra girar. 

Pudera encontrar esse amor perfeito. Pudera correr pelas prada-
rias de mãos dadas, contando estrelas, pulando cercas para abraçar 
todo o universo e dizer aos quatro cantos que viver é bom, doce, 
incandescente. Outro alguém diria que é ilusão, este amor não existe, 
utopia, quase acreditando, quase me fazendo crer que sou uma está-
tua de sal, presa a um jardim de ervas daninhas em alguma ilha grega, 
cercada de minotauros, medeias e unicórnios, esperando o príncipe 
dos sonhos vir com uma espada em punho, sentado num cavalo bran-
co, para me salvar, libertando-me das amarras de mim mesma.
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Esperei, esperei, até descobrir que o sal era meu, e dos meus poros 
emanavam, que poderia sim libertar-me e sair da prisão que me impu-
sera. Galguei estantes de livros, busquei os clássicos, li, reli, escrevi 
aos três Reis Magos na tentativa de entender o que eles viram e eu não, 
o que aquela estrela cadente sobre Belém dizia; olharam-se uns aos 
outros com a paciência que somente os sábios possuem, disseram que 

– É preciso um pouco de ignorância para aprender.
Daí por diante, procurei sempre ouvir o que penso, e penso muito, 

penso sempre. Às vezes é enlouquecedor, mas prefiro a profundidade, 
porque sei que a tristeza é um lago escuro, mas a alegria é o próprio 
oceano.

Olho ao redor e vejo o bem em todas as criaturas. Mesmo aquelas 
que ainda estão perdidas e precisam se fazer inteiras. Faço o que me 
é possível – planto algumas palavras, as palavras o mais próximo do 
sentido que posso encontrar, e espero que algo brote, uma frase, uma 
página, um livro, invento um personagem, para tentar mostrar que há 
esperança, tomo papel e lápis e construo um mundo inteiro. 

É preciso vontade, perseverança, para não deixar o papel e o lápis 
tombarem no vazio. É preciso alguém do lado, cuidando de nós como 
de uma criança pequena, incentivando-nos, descortinando-nos, apre-
sentando outros iguais na dor e na angústia criadora. Principalmente, 
é preciso humildade, saber reconhecer que faltaram palavras, tudo foi 
dito ou poderia fazer melhor – mas o que foi escrito foi o melhor a ser 
escrito, por ser o meu olhar, e como entendo o que os outros entenderam 
da maneira deles, que por sua vez foi entendido por seus ancestrais de 
maneira diversa, ou nem haviam imaginado tamanha beleza que a men-
te humana poderia suportar.

É preciso sempre começar de novo, independente dos erros passa-
dos, independente de não ser mais quem eu era e ainda ser a mesma, o 
rio fluindo em direção ao mar e ainda sendo o rio. Independente de ter 
ficado enquanto vocês partiram naquele acidente de automóvel, fiquei 
para lhes contar. Contar vocês às pessoas, contar da vida que tiveram 
juntos e separados, contar que caíram e levantaram, contar que não 
me sinto só nesta cadeira de rodas, que minhas mãos continuam vivas 
para vocês, por vocês e por esse mundo novo que construíram com a 
ajuda daqueles que acreditaram, aqueles que viram a luz em meio à es-
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curidão, aqueles que se fizeram heróis para que um dia o planeta Terra 
pudesse sobreviver.       

*
Do outro lado do cais poderíamos vê-los se aproximando. Augusto e 

Sahra, nua, cabelos trançados até a cintura, o convite sendo proferido às 
margens do Rio Capibaribe. Séphora aceitaria sexo em praça pública? 
Mais uma vez se esconderia, fugindo e fugindo, procurando abrigo nos 
braços de Maria, vendendo o corpo por um prato de comida, grafite e 
panfletos cada vez mais raros naquela parte da cidade? 

O sentimento de comunidade aos poucos se acabava. A comida se 
acabava. As roupas puídas, sandálias gastas porque não havia mais 
quem as fabricasse. Formavam-se pequenas tribos na zona norte, na 
zona sul, e o que ainda sobrara negociado em troca de alimentos não 
perecíveis. Não havia armas, mas havia ódio, e não importa se a violên-
cia impõe um revólver ou palavras agudas, estas abrem fendas na alma, 
muito mais dolorosas que as primeiras.

Diante dos altares, em todos os cantos, diversas religiões eram cria-
das, algumas ofereciam sacrifício humano – crianças vivas ou natimor-
tas a um deus que os retirasse das chamas do purgatório. Até percebe-
rem que possuíam um gosto bom, e dividiam as partes em brigas com 
paus e pedras. Nós permanecíamos escondidos do outro lado do cais 
com medo de sermos as próximas vítimas, nós, pobres animais.

Não matamos por vingança, nem para nos apropriarmos do que não 
nos é devido. Ao menos isso eles aprenderam de nós, matavam agora 
pela fome, e a fome os movimentava.

Seguiam saqueando às margens do rio em busca de água limpa e 
carne fresca. Poderiam ser quadrúpedes, bípedes, o que importava era 
mais carne do que osso. Seguiam se arrastando acocorados, pulando de 
galho em galho com os irmãos primatas, os únicos com quem se comu-
nicavam, grunhidos parecidos com gargalhadas estridentes.

Maria e Séphora viviam entrelaçadas, siamesas. O que Séphora pen-
sava, Maria agia, o que Séphora sonhava, Maria queria. Aqueciam os 
corpos uma da outra ao redor da fogueira, sendo impossível evitar os 
machos farejando para ver se elas estavam no cio. Maria engravidou 
de uma menina, Séphora abortava. Do ventre de Séphora começou a 
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crescer um tumor, tomando conta de todo o corpo, abrindo feridas na 
pele, exalando podridão. Maria não mais suportava o contato da compa-
nheira. Desataram os nós, fizeram-se duas e Séphora partiu para sempre 
na direção da nascente do rio, em busca de água pura de sentido que lhe 
limpasse as mágoas e os desenganos da vida.

*
No rádio tocavam todas as músicas, menos a minha. Haveria alguma 

que me pertencesse? Ou preferia o vento me levando para outras ruas, 
evitando o olhar daquele mendigo com panfletos xerocados e fitinhas 
do tipo Nosso Senhor do Bonfim? 

Desisti do almoço com Letícia. Poderia muito bem resolver os pre-
parativos da minha festa de quarenta anos depois... Depois do quê? O 
que me chamava, quem eu era, de onde vim, para onde irei? Só havia 
um lugar onde queria estar naquele momento.

Paris alvorecia na janela da classe executiva do avião. Iria rever Dé-
bora e Madame Leffroy? Mas a primeira coisa a fazer seria trilhar os 
mesmos caminhos de quando morei aqui.   

Comecei no Café de Flore almoçando um quiche Lorraine, salada 
verde, uma taça de Chardonnay. Atravessei o Boulevard Saint German, 
visitei a Saint Sulpice procurando entender o que fazia Jacó lutar contra 
o anjo, o que Delacroix viu que eu ainda não percebia. Resolvi investi-
gar no museu onde ele morou na Rue de Furstenberg. 

Saí mais confusa do que quando entrei, ele não me disse nada. Corri 
ao D’Orsay, daria tempo de visitar os impressionistas, ou extasiar-me 
diante da L’Origine du Monde, de Courbet? Aquele sexo feminino nu 
e cru diante de mim a me provocar arrepios, indo de encontro à mãe 
que não tive nem serei? Por que não serei mãe? Por que não o desejo? 
Será por medo de me parecer com ela e um dia abandonar minha filha? 
Ou se Van Gogh não houvesse enlouquecido, e não escrevesse cartas a 
Theo, poderia eu encontrar uma resposta? Diante do quadro com sua 
orelha decepada percebi minha mão buscando na bolsa lápis e papel, 
sentando-me em meio às pessoas que iam e vinham diante do quadro 
famoso, eu não estava lá, eu simplesmente não existia, somente a ponta 
do fio que me era estendida para que talvez descobrisse por mim mesma 
o que ele entreviu. 
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Nos Jardins du Luxembourg havia uma exposição nova, onde pernas 
para o alto, corações partidos, corpos esquálidos e longilíneos me in-
quiriam sobre o motivo da minha arte. Para que eu pintava? Por que eu 
esculpia? E de repente eu não possuía respostas. Para ascender social-
mente, vender meus quadros a preços exorbitantes, morar na cobertura 
de um dos edifícios mais caros de Recife, viajar duas vezes por ano de 
classe executiva, ficar em hotéis cinco estrelas, ter uma Porsche, fazer 
plásticas, vestir Dior, Gucci, Chanel? Para que mais serviria? 

 Monet me interrogava no Orangerie. As Nympheas não queriam 
dizer nada, provar nada, mas ele simplesmente as fez. Teria sido difícil 
fazê-las?  Entrelaçando as cores onde não mais existisse cor, somente 
o caos dos sentimentos derramados por sobre as telas gigantescas, de 
um lado ao outro da sala circular, assombrando, levando-me a alucina-
ções acordada, falando só, desconexa, as mãos tremendo, dormentes, 
os lábios secos, escorrendo sangue pelo nariz enquanto eu via sumindo, 
sumindo o rosto de uma jovem senhora vindo em minha direção. 

*
Terminara o namoro com Beatriz. Até quando enganaria a mim 

mesmo? Até quando beijaria lábios, despiria vestes, abafaria soluços, 
apaziguaria a alma nas letras de músicas? Até quando o som, até quan-
do o ruído? Por que simplesmente não permanecer parado à beira-mar 
pensando em Séphora, nos lábios de Séphora, no corpo nu de Séphora, 
o perfume, o toque, o silêncio? Seguiu para Paris no primeiro voo da 
manhã, não tem previsão de retorno.

Fazer o que em Paris? Rever amores? Entregar-se ao ópio e à lu-
xúria? Quando despertaria enxergando a vida com os próprios olhos? 
Quando eu deixarei de sonhar por ela sua arte, beijar seus beijos, beijar 
Beatriz com gosto de Séphora e acordar no vazio?

*
Aroma de ratatouille. Um gole de Pinot Noir. Havia o quadro de 

uma estrada de ferro quebrada, ia em direção ao infinito. A jovem se-
nhora pousou a taça de Pinot Noir na cabeceira da cama e alisava sua-
vemente os meus cabelos.

– Ça va bien?
Balancei ligeiramente a cabeça, afirmando, questionando lugar, 

hora, razão. 
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– Vous s’étiez évanouit.
O Orangerie. As Nympheas. A pergunta a Monet que se calou no 

escuro. 
Levantei devagar as pernas, o tronco, a cabeça um pouco zonza, 

ela segurava minha mão direita o tempo inteiro, sentei na cadeira da 
cozinha. 

O apartamento ficava no segundo andar de um prédio sem eleva-
dores. Dois quartos, sala, cozinha, um banheiro, o jardim de inverno. 
Cultivava hortênsias, alecrim, vasos de girassóis porque ainda era verão 
de onde vieram.

 – Israel. Je suis juive.
Livros espalhados pela sala, por cima das mesas, no chão, pilhas e 

pilhas de livros. Arte egípcia; dicionários árabe, chinês, grego; compên-
dios da Universidade de Paris IV; uma foto da mulher com um menino 
de colo.

– Mon fils, Philipe. Voulez-vous lui connaitre?
O cheiro de urina impregnou o ar quando a porta do outro quarto se 

abriu. Ela correu as cortinas, a luz me apresentou um rapaz de quinze 
anos no corpo de um menino. As pernas tortas, a língua escorrendo no 
canto da boca, balbuciando algo como se fosse maman.

Ajudei a sentar Philipe numa cadeira com cintos que o prendiam 
ereto, acomodando a cabeça caída para o lado esquerdo. Vi aquela mu-
lher dar-lhe banho, trocar a roupa, pentear o cabelo e levá-lo com difi-
culdade para a cozinha. 

E se eu pudesse dar pernas novas a Philipe? Se pudesse fazê-lo an-
dar, mover os braços, falar maman, e tantas e tantas outras palavras que 
retirassem lágrimas daquela mãe, lágrimas de alegria, lágrimas de tocar 
o sagrado?

*
Ela nasceu um minuto antes. No entanto, sentia-se muito mais ve-

lha. A mãe que não tiveram. E cuidava da irmã como uma filha. Dava 
conselhos, queria o crescimento. Mas quando a flor não pediu ao mato 
para desabrochar, a água desceu a cachoeira íngreme por entre pedras 
agudas, Séphora tremeu. Pensou que não mais dela precisaria, que a 
avó amaria mais a Sahra, o céu virando ruivo, as nuvens descendo a 
Terra.  
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Com a espátula cavou e cavou no centro para ver se encontrava 
aquela que amara um dia. Encontrou peles, vísceras, odores. 

Recolhi os papéis, coloquei a caneta Mont Blanc, a caderneta de 
capa escura na pasta, decidi passar adiante nas investigações daquela 
existência. Aliso a pele clara, mostro-lhe o mundo lá fora. Digo

– Você está livre.
Levam-na pelo corredor estreito.

*
Escreveu o mundo em cinco dias, no sexto descansou. Antes o caos 

e o caos lhe era confortável. Poderia assim permanecer por toda a eter-
nidade. Mas houve um instante em que surgiu como um clarão a ideia 
de amar alguém. Amar de maneira incondicional. Amar se entregando 
por inteiro, imaginando nome, classe social, profissão, a cor dos olhos, 
os cabelos, se teria temperamento doce ou explosivo, se teria pais vivos, 
irmãos, filhos, se também iria amar alguém. No tempo amadureceu a 
ideia, dando-lhe forma, lendo outros universos literários, apreendendo-
-os até incorporá-los em suas entranhas.

Aquilo parecia uma gestação interminável. Assim queria que fosse. 
Guardar para si a pintora de pele alva, não dar à luz ao poeta cor de 
ébano. Poderia levar toda uma eternidade sufocando-os na imaginação, 
sem entregá-los à caneta Mont Blanc, à caderneta de capa escura, e 
vê-los sofregamente ensaiar passos, elevar-se à estatura de um homem 
e de uma mulher.      

    Houve um instante em que cedeu. De que servia tê-los só para si? 
Mesmo cheios de defeitos, eram a parte melhor (e pior) de sua existên-
cia e daria tudo o que criasse novamente apenas pela ideia de um dia 
concebê-los. 

Notou que era maior do que antes. O tempo havia se expandido à me-
dida que os escrevia, navegava em direção às profundezas nunca antes 
exploradas de si – porque antes não precisara explorá-las. Ria e chorava 
com as possibilidades, e zangava-se por não ser melhor, fazê-los mais 
perfeitos. Perdia o controle sobre as ações, as palavras, frases inteiras 
jogadas fora, pensamentos nobres desperdiçados. Quando entenderiam 
que só queria o seu bem, que por aquele caminho encontrariam sofri-
mento, e angústia, e dor? Desceria ao mundo que criara – aquele mundo 
que se despedaçava – porque não entendiam o seu amor primeiro. 
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E se fez personagem. Habitou entre eles. Sofreu na carne o que so-
friam, carregou seus pesos, consolou-os, segurou pela mão, e mesmo 
ali, no instante onde tombavam, os olhava nos olhos desarmando-lhes 
o medo.

Mas também teve medo. Teve medo de não conseguir caber nas li-
nhas o sentimento, transbordar o oceano de palavras que se atropela-
vam e inundavam as margens das páginas, escorrendo, escorrendo até 
pensar que escrevera demais.

 Surgiu um personagem inesperado. Não fazia parte do enredo, não 
servia de figurante, não era narrador, cenário, cena. Não interferiu por 
um momento sequer no tom, perfil psicológico, no ritmo, nos diálogos, 
nas vírgulas, no ponto e vírgula, nas reticências. Em algum instante 
perdido, ele (ela), pai (mãe), filho (filha), tomou quem escrevia nos bra-
ços, murmurou o nome pedindo que não desistisse, que tentasse mais 
um pouco, escrevesse mais uma palavra, ela se juntaria a outras pala-
vras, assim, formando frases, sentenças de vida, sentenças de morte, 
parágrafos e até mesmo páginas. O motivo. Naquela passagem tal, na 
linha qual, encontrou algo que tomou posse e iluminou um caminho 
que antes não houvera imaginado seu, existia dentro de si. O inespe-
rado encontra-se diante de quem escreve, permitindo-lhe partilhar as 
opiniões, tantas vezes incertas, tantas vezes errôneas, tentativas de se 
dizer, mostrar o seu olhar, encontrar razões para continuar escrevendo, 
e escrevendo, não importando que somente a um personagem toque, 
liberte, irradie.

Quem escreve, fecha a caderneta de capa escura, nada mais acres-
centa, nada mais pede a Séphora, a Augusto, criaturas e criação. Parar 
um pouco, escutar o mar, sentir a lua, aspirar o vento nos cabelos, dar 
as mãos, saber amar, amar por inteiro. E escrever histórias, escrever 
sempre, por amor à Palavra, a Palavra que sempre vale ser escrita e 
habitar no meio de nós.

*
Olho suas mãos 
Viro, reviro as duas faces
Linhas imaginárias de vida e morte
Não  o quero morto – o abandono
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Penso que não sei mais
Juntar letras e lhes empregar espírito
Elas caem sobre a mesa
Desconectam-se
Perdem o rumo que outrora desejei

Talvez devêssemos ficar sozinhos
Em frente ao espelho de nossas almas
E pudéssemos ver
O que pelos corpos não transparecia
Que fomos feitos um para o outro?
Que já vivemos outras vidas?
Não sei, não sei
E balançando a cabeça me chega uma faísca
De luz
Revelação
De que no toque de suas mãos 
Encontrei o sentido que quis dar às palavras
E não mais delas precisei : 
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Por mim, digo-o sem hesitar e do fundo do coração: se investido 
da mais alta autoridade, tivesse algo a escrever, preferiria fazê-
lo de modo que minhas palavras proclamassem tudo o que cada 
um pudesse conceber de verdadeiro sobre isso, em vez de propor 
um significado único e claro que excluísse todos os demais, cuja 
falsidade não me pudesse ofender.

Santo Agostinho em Confissões

2010
D’Agostinho
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Arco-Íris

A dor alivia
Por um segundo
Entro
Na lua nova
No mar aberto
De Maracaípe

Uma chuva fina cai e mistura
O sal
A água
A luz que vem de dentro
E uma amiga-irmã me chama
– Vem, vem
Para além do arco-íris



173

Pastor de estrelas

Quando envelhecer
Despirei dos olhos sonhos novos
Vestirei luvas de aço nas mãos dadas
Cobrirei as rugas de insensatez

Fincarei os pés no chão
Não alcançarei estrelas
Nem asas de gaivotas

Então
O verão me vestirá 
Com os últimos raios de sol
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Umbigo do mundo 

Calo-me inteira
Para não mostrar-me em parte
Soletro aquela não palavra que disse tudo
Porque sentida e cortada na pele
Apressando o coração
Desacelerando o cérebro

Envergo-me 
No útero invertido
E descubro o umbigo do mundo
Quando 
Nem pessoa 
Nem coisa
Podem supor o que não suponho
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São Paulo

Quando tua luz aplaca meus sentidos
Sinto despir-me 
De máscaras e vaidades
Podes ver-me por inteiro
Com falhas e virtudes
E gosto do que vejo

Vejo alguém fraco 
Que se transforma com o teu poder
Que escala montanhas 
De ódio
Rancor
E alcança o ápice do perdão

Tu és minha bandeira
Que empunho
E sou mais forte
Mais Tu
Menos a mim

Abandono e ultrapasso
A vida que me destes
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Cristo Rei

Só me encho de graça
Por tua misericórdia
E deito em mim
Tua realeza

Queimo no peito
A tua pureza nua
Original
Pedindo o espaço único
Para habitar intermitente
A imagem que me destes
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Vendedor de palavras

Sou um vendedor de palavras
Que por ti ausculta
Na espera do signo justo

Permaneço sentado
Milhares e milhares de anos
Então verei

No deserto arisco do ser
A luz que me alumia o centro
E faz espelho da criação
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Em parte

Busco a palavra sagrada
Que entrevejo em lance
E não serei eu que em mim habita

O Criador

Aquele que me suspende
Do vale de lágrimas
Levanta-me pela eternidade
De uma fração de segundo

E sou feliz
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De Lisboa

Dos azulejos na minha alma
Transparecem segredos
Que ainda nem vi
Você me deu uma sílaba
De afeto
De carinho
Curei os lábios
No pó de aramaico
Pisei
Cuspi
Senti o âmago
Das costelas encobertas
Tateei as encostas do ser
E aprendi
A estar só
Entre os dragões
De São Jorge
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Clave de sol

Tiram as notas 
De uma só vez
A cada toque
Um espasmo
Bandolim
Violão
Cai nas mãos o sonho
Que se faz presente
Parte
Reparte
A última esperança
De um bandolim
Um violão
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Renascença

Casinhas pintadas 
Na paisagem silvestre
De um vilarejo esquecido
Me faz lembrar
Que um dia amei
E não lembro mais
O gosto da língua estrangeira
O toque dos dedos alheios
Quero sim amar de novo
Amar 
Com sabor 
De outra vida nascida
Quero o todo 
A começar pelos ventos nos moinhos
Surgindo nos meus pensamentos
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Batalha do anjo solto

Há sempre em mim
Mil batalhas que se travam
Uma a uma
Todas ao mesmo tempo

Corro sem saber do espaço 
Que se alarga
Entre nós dois

A chuva adormece 
O vazio
Uma falta
E penso ser
O início
De uma nova oração
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Santo mistério

A fé nos move
Pelo sim
Pelo não
E nos eleva 
Ao mais silencioso tom
Da nossa alma terrestre

Naquele momento 
Sob a figueira
Apareceu a santa
A três pastorinhos

Rezando foram 
Sem precisar entender
O que em Belém 
Se pronunciou pela primeira vez
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Sangria

No meio dos sonhos borbulhantes
Ouço tua voz aclamando minha presença
Chama de longe
Obedeço
Traz o cálice sagrado
Da entrega
Que lembro
E reconheço
Passa por fora da vida
Um apelo
Segundo a vontade 
De quem me criou
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Claro-escuro

Procuro na memória
O claustro do esquecimento
Onde possa desfazer de mim e ampliar o espaço
Captar as cores
Na sua verdade
Aproximar a retina
Da mais bela flor
Entornar o caule de um girassol
À procura de luz e aconchego
Trazer para perto a tua presença
Tê-lo nos braços
Fugir da minha ausência
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Cogito

Mergulho na experiência que se realiza
E aparece na fresta entreaberta 
A beleza transparente
Da tua eternidade

Sinto-me plasmada na tua escuta
Prendo-me a cada pulsar cósmico
A cada partícula 
Criada
Permitida
A participar do universo 
Imaginado 
Pela tua infinita bondade
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Ausência

Aguardo  
A inocência perdida
Uma parte de mim 
Que habita longe, longe
E bem próxima

Espero
Um dia de sol    
Um sorriso
Uma mão 

A torre da igreja   
Saint-Germain-des-Prés 
Aguarda também       
Minha fé
Minha infância

Um pequeno pássaro 
Chega 
Ele canta
Quase me olha        
Ele sabe
Esquece  
E batendo suas asas     
Voa 
Para o infinito 
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Lázaro

Se é pelo orgulho que me talho
Retira a venda 
Que cobre as verdadeiras intenções

Apareço pouco diante de ti? 
Despe a vaidade de me achar único e independente
Dai a tábua da lei 
Para que a memorize 
Pratique 
Como parte do corpo 
E nunca mais permita falar dos espíritos alheios 
Quando for o meu sepulcro caiado que devo investigar primeiro 
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O Tejo-Poderoso

No rio Tejo
Corto caminho
A um lugar seguro
Agarro as margens
Como se fosse isca de anzol
Como se fosse peixe de pescar
Como se fosse haste de bambu

Carrego nos ombros 
O mundo inteiro
Como se fosse Deus Todo-Poderoso
Como se fosse bicho que não teme
Como se fosse homem que não sofre

Volto às margens
Como se nunca tivesse nascido
Como se sempre soubesse quem sou
Como se não houvesse a morte
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Sombra

Penetro 
Na tua palavra 
E esqueço que tenho um corpo 
Que se debate 
E arde 
Para satisfação própria
Enquanto tu és insaciável
Incomensurável 
Intangível

Perco
As minhas palavras:
Tontas e preguiçosas
Prefiro ir tateando na busca de algum sentido
Enquanto não piso em terra firme 
E posso levantar
O cenho frágil 
Na luz da tua verdade
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Palavra

O silêncio diz

Eu te respeito
Eu te saúdo
Por favor
Me ajude

Não
Sim
Talvez

Pode seguir caminhos tortos
Pode levar à beira da escuridão
Por mais que diga
O silêncio cala
Por mais que cale
O silêncio expande

O silêncio diz 

O que deveria ser escondido
E por trás da cortina de veludo 
Provar a essência 
Do que é
Palavra
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Escarlate

Dai-me a luz da espada
Para devastar a imensidão do teu saber
Alargar nos limites da ignorância 
A tentativa de saber quem és
Saber quem sou
Saber por quê
Saber para quê 

Diz-me uma palavra e calo
Permanecerei séculos a auscultá-la
Poli-la
Pensá-la
E num dia cor de cinza
Uma fagulha escarlate 
Em mim se revelará
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Anticristo

Como se prendesse o instante
Arrasto o tempo em minhas mãos
Carrego o peso de um segundo
Antes que nasça
Antes que escape
Antes que morra

Livro-me da responsabilidade
De ser homem
Ser vivo
Eterno

Paro
Deixo de respirar
E uma onda de sol
Permeia o corpo
Clareia ideias
Passeia nas vísceras
Me entregando inteiro
Às feras do Olimpo
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Ampulheta

Se deixar de existir por um instante
Talvez entenda os sentimentos
Talvez enxergue o que está por vir
Talvez aceite o que já passou

Das dúvidas lembro pouco
Apenas nas certezas
Finquei o pé no chão
Na esperança que dali 
Não me afastaria

Mas veio o vento forte
Destruiu o que construí por séculos
E no assombro me encontrei
Perdi as réguas
Larguei compassos
E o pulsar lá dentro 
Predominou
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Golconda

A fração do meu pensamento
Não é pensamento
Nem ao menos meu
Cada segundo vivido
Não é presente
Não é passado
Não é o futuro que se toca
É instante
É vazio
É claro-escuro do lampejo
Grão de areia
Átomo cristal
Que no maior dos devaneios
Assusta o que não sei dizer
Mas sinto
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Pegadas

No texto que leio
No beijo selado
Na mão que me estendem
No pão repartido

No dia brilhante
No sopro do vento
Na fruta macia
Colhida no pé

Pegadas na areia
Desenhos no gesso
Desenhos na lua
Estrelas contadas

Por mais que me esquive
Estão todas
Ali
Outrora
Num fio de tempo
Chamado presente
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Buraco negro

O pensamento flutua
Nas asas de uma borboleta
Nas pétalas de um girassol

O corvo pousou no ombro
Olhei para a esquerda
Nada vi
Olhei para a direita
Uma supernova
Acabava de explodir

Uma bailarina
Que põe nos pés
Porções de esperança
Deixo meu corpo
Acompanhar o pensamento
Até o fim dos séculos
Amém
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O 2º tempo

O que ainda não nasceu
Com fórceps
Tentam arrancá-lo
Do ventre de sua mãe
Mas ele se agarra
Às vísceras
Ao amanhã

Não é 
Não foi
Não será ainda
Resta
Na esperança
Suspira
Por um outro filho
Que fique em seu lugar
Console a mãe
Conforme o pai
Dê asas ao que está preso – 
O desejo alicerçado
No cordão umbilical
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Náusea

Calo entre os dentes
Aquilo que ainda não sei
Aquilo que ainda não sou
O sibilo de uma oração
As cartas que pensava enviar
As letras que queria escrever
Os sons que pensei escutar
Saído entre os dentes
Aos dentes voltam
Na mesma linha dos lábios
Na mesma cor de uma língua
Falada
Escrita
Pensada
Para pô-la fora
Como um vômito
Desmesurado
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Oásis

Escavo no coração
A próxima palavra
Do sim
Do não
Do ser
Do viver
Da água
Da terra

Deixo os pulmões aspirarem
O ar puro de Gólgota
Onde a dúvida se fez reinar
E a impaciência me devora

Passeio
Pelos mares de livros
Pela sabedoria dos santos
E a flor
Nunca me pareceu tão bela 
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Salmo 160

Em teus cabelos rubros
Emaranham meus sonhos
E como criança que pede atenção
Tornaste a mim os olhos
Na esperança que eu cresça um dia

Cai os ombros
Sobre mim
Sob o céu
Sobre a insistência de ser mais do que sou

Deixo-me permanecer sozinho
Livro-me das capas de argumentos
De suposições
Na esperança de que eu cresça um dia
Na insistência de ser apenas o que sou
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D´Agostinho

Os lábios sussurram beijos
De um beija-flor 
Assustado com os próprios olhos
Nas pétalas do girassol 
Girou em si 
E não percebeu 
O pôr do sol longínquo e reticente

Às margens de mim
Persigo a imagem 
Do que fui um dia
Para beber a sabedoria 
Na audácia de uma criança

Cubro-me em púrpura – 
Desvendar olhos alheios 
E fazê-los enxergar o que em parte sinto
Mas bato o pó das sandálias 
E caminho até a eternidade
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Falácia

Toda a terra 
Enegrece
De um súbito poder
Potente
Fingindo ser céu o que
A terra espera

Brigo
Entre este segundo
E o segundo mesmo
Como se fossem dois
Como se eu pudesse
Repartir os bens aos famintos

De fé
De ideais
Prevendo 
O que me escapa
À órbita suspensa
Dos meus olhos azuis
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Metafísica

A voz cristalina
Ressoa nas paredes
Encobertas
Do meu ser maduro
Quebra as correntes
Que remetem 
A um corpo jovem
Vibrante de luz
E cores vivas

Ausculto o sibilar
Da língua
Que entrelaça as sílabas
Em palavras
Em signos
Em pontos de interrogação
Que me desafiam
A abandonar o ser maduro
E voltar a ser criança
Vibrante de luz
E cores vivas
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Pureza

Se me calo
Insisto
Em dar razão
A quem não tem

Se mudo
Do meu lugar
Para lugar outro
Percebo
O que os olhos não veem

Na espera
Desta luz
Que me alumia
Fico
A catar conchinhas
Na imensidão do mar

Na potência mesma
No ato que a transforma
Na paciência de ver
Um simples jasmim
Desabrochar
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Alfabeto

Borbulha em mim
A carne clamando vingança
O gosto de fel
Odor putrefato
Que arrasta
Ao obscuro do ser

Passeia em mim
Uma brisa que encanta
Um sopro de vida
Canção de infância
Que traz pela mão
A pureza inata
O que busco
Ao contar estrelas do mar
Desprezando 
Livros acadêmicos

Quero ser aquela criança de novo
De uma velha sabedoria catedrática
Soletrar nos meus lábios
Róseos
Livres
Para o sorriso
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Céu do céu

Palavras confusas
Estremecem o medo
De não saber quem sou
Ou de que matéria fui criado

Aparam arestas
Soletram as sílabas
Para não
Transpassar
Um coração partido
Um coração sedento
De novos sons
Novas cores
Novo horizonte que descortinava
Na gênese dos Gênesis
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Maná

Debulho
As dúvidas que você me deu
Na esperança
De encontrar algum sentido

Você me procura
Incólume
Ingênuo
Insano
Desata os nós
Da inocência
E vem com gosto
De amanhecer
Com o toque
Das margaridas
Aroma
De leite e mel

Apaga de mim
As dúvidas
Entranhadas agora
Misturadas em
Sangue, água e céu
Para que eu possa 
Amanhecer seu gosto
Despetalar margaridas
E aspirar suave
Leite e mel
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Cheiro de terra molhada

Pulam
As páginas da verdade
Folheadas por alguém
Que a esconde
E ri
De si
Do outro
Da vida eterna

Quero estar
Em dois lugares
E ao mesmo tempo
Esquecer o que fiz
Relembrar o que sou
E na quimera
De uma mão estendida
Colher
As gotas de orvalho que 
Ele me emprestou
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Harmônio

Manipulo a verdade
Feito bola de sabão
Feito a pena de um pássaro
Navegando pelo ar
Teimo ser minha
A que todos merecem
No desejo do controle
De cada um dos meus átomos

Prego a verdade
Em praça pública
Em mesa de jantar
Mas vem o ocaso
Recolho-me no quarto escuro
E posso senti-la
Vasculhando o ventre
Desalojando o espírito
Enternecendo o coração
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Sublimação

Plasmo
O ser humano que pretendo ser
Ligo as conexões
Com sangue divino e matéria bruta
Na esperança
De encharcar em mim
A sabedoria celestial

Da mesma massa
Fui feita
Do mesmo pão 
Repartido
E agora me ofereces 
Aos outros
Multiplicada
Para que 
Bebam
Comam
Deem graças
Às garras da profeta
Presas em cruz
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Êxodo meu

Da garganta
Sai um grito seco
A última navalha
Cortando a alma em três

Espaço tempo luz
Penetram as pupilas dilatadas
Querendo nelas fazer 
Tenda
Passagem
Rio de mar aberto
Canal de terra e ar
Que espera na água tépida  
O borbulhar de nova vida

Carrego a centelha inteira
Que não me deixa só
Nas paredes me aqueço
Me faço
Prometo
Pisar no chão batido
Do Mar Vermelho
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Cogenda

Guarda-chuva
De plástico transparente
Me faz lembrar
Uma tarde de fevereiro
Dia de Carnaval
Quando um avô morria
Foi enterrado
Escondido
Da neta mais nova

Pulei de bailarina
Enfeitei a sapatilha
De ponta
De laço cor-de-rosa
Para esquecer
Um rosto que não vi
Ser enterrado
Escondido
De um avô que morria
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Armistício

Abri-me
Oh terra aguda
As fendas
De tuas labaredas escondidas
Do teu hálito
Para que possa purificar
O que não quero entregar em sacrifício

Escorre o medo
Sobre o ventre putrefato
Em minhas veias
Pulsam todos os pecados
E peço
Pela misericórdia divina
Que eles sejam apagados
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Signo

Não mora em mim
Palavra estrangeira
Que possa 
Trazer à tona
A unicidade da escolha

Prendo meus pés
Nas águas de janeiro
Límpidas
Cristalinas
Que me banham inteiro em batismo

Nasce a alma para o mundo
Nasce o mundo
Em cada ato meu
Em cada expressão de bondade
Do meu vizinho
Do desterrado
Do destemido

Ajuda, o pai
Ao filho sedento
Perdido
Carente de sentido
E lições antigas
Passadas de geração em geração
Até serem guardadas
Onde não moram 
Palavras estrangeiras
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Vestígios

Só a vida que pulsa
Me enquadra
Me encaixa
No mais alto ser

Fecho cortinas
Fecho os olhos
E escureço para sempre

Mas ainda existe
Uma fresta
Entre a cortina e a janela
Entre os cílios e o canto dos olhos
Por onde passa
Um rastro de luz

Tento guardá-lo
Na retina
Na imagem
Invertida na memória
Para ficar cascavilhando
Desenquadrando
Desencaixando
O mais alto ser
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O fio de Ariana

Um espectro de luz entre os dedos
Tecendo moléculas
Para se revelar
Buscou na memória
Reminiscências
Do outro que por mim
Transpassa
E passa
A fazer parte do ser

O fio de ouro
Desfia
Uma história de outros tempos
Joaninhas
Girassóis
No jardim da Imperatriz
Uma princesa ali habita
Com peleterra
Grãos de areia
Esvaindo entre os dedos
No mistério do afeto perdido
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La isola

Daquela matéria fui feita
Daquela matéria amada
Nem por mim
Nem por ninguém
De um nada 
Me encontro
E pronto
Eu me vejo só

Sobre os rochedos
Nas cachoeiras
Abrindo passagens
Entre as sereias
Visgo cantante
Cor de arco-íris
Que no céu acaba
Não me deixa
Potes
Toques de Midas
Apenas entardecer
E incerteza

Finco o pé
No âmago
No abismo
No nada
Em que me encontro
E pronto

Eu me vejo só
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Self

Corta-me as asas
O tempo
Cerceando ouvidos
Convencendo olhos
Calando o grito
Ácido
Que rasgou entranhas

Bato à porta
Três vezes
E você não vê
Não sente
Não sangra
Afasto-me do uno
Para ver o verso
Que um dia fiz
Na esperança
De enxugar-lhe as lágrimas

Se aquiete
Escute
O tilintar do relógio antigo
Anunciando
O anjo caído
Que agora
Caminha com as próprias pernas
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Ladrilhos

Quando teu verso
Entrou-me pelos ossos
Cada ser em mim
Cada possibilidade
Acendeu
Prevaleceu
A antiga luz
Da candeia incessante

Na minh´alma ecoou
O primeiro grito
O último apelo
Da época
Em que eu apenas ia
Colhendo estradas
Calando escolhas
Aprendendo a ser 
O que serei um dia
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Espírito Santo

Augusta angústia
Me move
Inquieta
Se espalha
Da cabeça aos pés
Esbarra
Na incompletude do ser
Na incapacidade de amar
Na ignorância da luz
Me move
Inquieta
Se espalha
Da cabeça aos pés
Repousando armas
Suspirando aromas
De bem-me-quer
Suave
Fresta de um outro mundo
Onde o espírito se aquieta
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No silêncio da pedra

A pedra fala
A pedra canta
O que não se quer ouvir
O rouxinol se espanta
Quando de pedra
Me faço
E o estilhaço
Num coração partido

Vem o silêncio
Diz mais à pedra
Que as palavras
Esculpidas
Transgredidas
Esvaídas no tempo

Para saber o laço
Que se tece
E cresce
Entre mim e o outro
Que fala
Canta
E se quer ouvir
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Anjo da guarda

Ao cair no abismo
Se fez em mim
O vazio intenso
Apaixonado por um pouco de luz
Encarcerado em si mesmo
Acorrentado pelas suas certezas

Carrego 
A esperança da estrela-guia
Cadente no abismo
Afasta os nós do espírito
Clareia ideias
Limpa caminhos
Para só trilhar
O que é melhor para mim 
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Mercúrio

Dilatais meu coração
Na esperança de um dia
Após a noite
Após o outro
Nome
Cataclismo
Do ser que brilha
E cai no espaço

Antes não era
Não via
Não sentia a dor aguda
Não aparava arestas
Na testa marcado o
Sinal de vida e de morte

Pedido em rimas
Em rezas
De uirapuru
De araquém partido
Para outras terras
Paragens
Paisagens
Desejos meus compartilhados
Sob o mesmo sol
A mesma lua
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O sorriso do lagarto

Amorfos são meus olhos
Atentos
Ao menor sinal de impaciência
Alertas
À fraqueza da carne
Abertos
À luz divina que penetra

Acalmo meus olhos
Para se elevar
Na busca
Da palavra exata
Na entrega 
Do próprio ser

Acendo meus olhos
Ao bosque
De plena sapiência
Ao rio
De água vivificante
Em que mergulho
E sorrio
Até mostrar todos os dentes
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Parque de diversões

Impacienta
A paz
Que carrego nos ouvidos
Desespera
O amor
Que estilhaça o coração
Abraço
A mais perfeita ordem
Desordenada no caos
Do ser
Do olhar
Do pássaro alheio
À dor
À angústia
Ao som
Reverberando no peito
Reconhecendo imagens
Antigas
Amigas
Amadas
De uma Patricia  
Que não existe mais
E existe ainda
No olhar alegre
Do filho que brinca
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Paralelas

Corro
À moda dos pavões
Ao som dos girassóis
Tornando o sol de suas cabeças

Paro
À esquina do meu ser
Na busca de uma pedra preciosa
Um oásis
Conto mil e uma noites
E não me espanto mais

Fluo
Na imensidão da vida
Nos altos e baixos
Do ser humano
Que me absorve os olhos
Pedindo perdão
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Tresmalhada

Penso ser
A serpente
Que ofereceu o fruto a Eva
Ela não sabia
Ou não queria
Fazer-se finita e mensurável
Pensava esclarecer
O que por trás das nuvens
Se escondia
Pensava ser
Serpente
O que em si movia
Pensava ser
Rasteira
A imagem que de si fazia
Na incapacidade
De enxergar mais longe
De ver o espaço
Núbil
Clandestino
Cavaleiro solitário
Do ser
Que em si movia
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Autópsia

Clareia o pensamento
Da mais alta luz
Espalha
Em cada célula
Entendimento
Revelação

Escapa
O propósito original
Alicerçado
Nas bases metafísicas
Nas sombras reticentes
Do meu antigo viver

Desamordaço a língua
Estirpo do coração
Toda a angústia que me mata
Careço de um corpo novo
E o busco
Sem ao menos olhar para trás
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Imagem e semelhança

A aparência

Nunca me trouxe
Mau juízo
As palavras cítricas
Transmutei em leite e mel
Aproveitando
De cada um
O que de melhor possuía

Varro os pecados alheios
Não me interessam
Não me revelam
A luz do centro
A cor de um sorriso
Ingênuo
Pacífico
Carente de amor e harmonia

Degusto
O doce ser humano
Acalanto 
O sonho
Alimento
A alma
Revelando
De cada um
O que de melhor possuía
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Cara ou coroa

Nas palavras não ditas
Revelei
No grito contido
Na faca cortando
A carne
As veias
Estancando furor
Aplacando brilho nos olhos
O secar da boca

No engasgo da luz
Te permiti crescer
Trouxe à tona
Os bens preciosos
A cara
A coroa de espinhos
É minha
A glória do nome
É teu
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Leitura

Cartas eu fiz
Para te mostrar um dia
Uma palavra
Desfiará centenas
Milhares
De explicações

Certas
Erradas
Pedaços de mim que sondas
Perplexa
De imaginar que um dia
Passei por caminhos
Estreitos
Confusos
Concisos de dor
De agonia

Cavei nas palavras
Cores
Flores
Para te dar um dia
Elas murcharam
Ao meu toque
Reflorescem
No roçar dos teus olhos
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O dom e o fruto

Com
A mais bela rosa
Risco
O teu corpo nu
Beijo 
Cada uma das células
Latejantes
Incongruentes

Entrego
Em taça dourada
O néctar do desejo 
Antigo
Ancestral
Em que tu em mim farias
Gruta úmida e rara
Para apagar dos pecados
A solidão solícita

Do meu ser
Tens o inteiro
Cada margem
Cada escuta
E podes
Se apropriar do que digo
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Tempo e luz

Devoras a língua falante
Com que lambo
Os dedos
Das misérias
Apago o sopro
Do teu olhar
Com a franja
Dos meus cílios

Acabas por ver
O que eu não veria
Na esperança
Que eu aprenda
A esquecer ressentimentos

Disparo a última gota
De agonia
Reviro os ossos
Na esperança
De aprender
Que eu esqueça ressentimentos
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Averróis

Salta
A curva dos teus olhos
Na órbita oculta
Dos sonhos alheios

Cala
A pérola preciosa
Entre o ser
E a aparência
Entre a casa
E a viagem

Conto 
À minha maneira
Penso
Pelo avesso
Abranjo
O outro lado

Vivo
Indiferente
Ao que as pessoas pensam
Independente
Do que me farão
Impaciente
Do que me aguarda
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Alquimia

A carne escura 
Sangra
Até a última gota
Percorre o primeiro espaço
Venera a imagem serena
Beleza de um ar
Que se apaga
E acende o lampejo do ser

A carne rósea 
Impacta
O sexo que se vê
E volta
Na imensidão do lago eterno
Arisca de planos
Desertos
Na intrepidez da terra nua

A carne branca
Busca
A lã em fio
Cosendo a pele
Que em mim se faz 
E prende
No espírito
O que a carne tece
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Alegoria da criação

Folheio
As últimas páginas do ser
À beira do abismo 
Derradeiros instantes
Entre o ler para compreender
Entre o compreender para crer

E me escapa
O motivo original
O barro que manipulei
Contínuo
Contíguo
No tempo dado
No tempo criado com as próprias mãos

Tempo não manipulado
A esvair-se
A afogar-se em mim
E eu tanto quis
Tanto mirei a lua
Para 
Pará-la um segundo
Para
Parar de ser segundo

Me perdi
Me achei
Me diluí no mundo
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E descobri
Que amar é o
Que me fez humano
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A filha pródiga

Cansaram
As palavras repetidas
O saber infundado
A experiência alheia

Procuro
A paz de um instante
Acolhida na fé
Doce
Paciente

O ninar da criança
Nos braços 
De pai e mãe
Fim de recomeço
Poeira batida
Olhar no horizonte
Brisa de outono
Ao som da primavera

Aqui estou
Ele se glorifica
Na minha passagem
E abre
A imensidão
Do seu olhar
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2010
Diálogos



O que os outros fazem
Eu faço e desfaço 

Não interferem mais nas minhas certezas
cores desbotadas

– Vêm agora sem se explicar 
em passos de botas descalços

E agarram meus pelos ao seu encontro 
quietos,

Direcionam meus ouvidos aos cantos celestiais
pois já gritaram no silêncio

Vi o que por muitos séculos deixei quieto
guardados em caixas que enfeitei

Por não acreditar que existia
mas que um dia abriria 

Mas vem você 
só eu...

E me apaga a angústia
e o relógio que marca minha presença

Aquece o espírito
em badaladas da memória

Desacelera o passo
transmuta

Faz sentir a paz correndo nas veias
para o amor

(Certezas, Diálogo com Emilson Zorzi)

Considero a arte o esforço de um indivíduo em chegar a um 
acordo com todas as coisas, as menores, para além do estreito e 

obscuro, e, nesses consistentes diálogos, aproximar-se das fontes 
últimas, silenciosas de toda vida. No interior desse indivíduo, os 

segredos das coisas se fundem com suas mais profundas sensações e 
se tornam audíveis para ele, como se fossem seus próprios anseios. A 

rica linguagem dessas confissões íntimas é a beleza.

(Cartas do poeta sobre a vida, Rainer Maria Rilke)
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Surto3

No portão de embarque as cabeças se voltam para um rapaz de vinte 
e poucos anos, moreno, cabelos na altura dos ombros, traços finos e 
harmônicos. Ele grita. Palavras desconexas, outras não queremos ouvir. 

– Estão pensando que vão me prender?
A mãe, ao lado, baixando os olhos.
– Não vou viajar mesmo.
Os direitos iguais. A lei da sobrevivência. Qual o voo que ele irá 

tomar?
Guardas falam nos walkie-talkies, chamem reforço, a ambulância 

está chegando, nos alto-falantes, voo 1352 com destino a Ilhéus, a In-
fraero informa: será realizada missa na capela ecumênica às dezesseis 
horas, estão pensando que vão me prender? não façam isso com ele, 
deixem comigo, injeção? saiam de perto, abram passagem, última cha-
mada para o voo 1352 com destino a Ilhéus, peçamos perdão pelos 
nossos pecados, ainda bem que o levaram, assim na terra como no céu, 
desde menino me dá trabalho, ia pegar o nosso voo, louvado seja nosso 
Senhor Jesus Cristo, por medida de segurança, mantenham os cintos 
apertados durante todo o voo.

Que a paz esteja convosco.

3 Aeroporto do Galeão – Rio de Janeiro.
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Sepultura4

Somente não sorverás o sangue, 
que derramarás por terra como água.

Deuteronômio 15, 22

Penteava os cabelos até a cintura com a escova de madeira, os cílios 
longos margeando as lágrimas contidas. Da janela do quarto ouviu as 
cinco badaladas e um fio de luz cortou a madrugada em dia.

Na mão direita ostentava o anel de pedra falsa que ela lhe dera na 
véspera.

– Será nosso noivado.
Não queria vestir a farda azul do colégio de freiras nem fazer uma 

trança. Ficaria mais uns segundos em frente ao espelho, até as lembran-
ças se dissolverem na aurora.

No beijo do banheiro feminino, Paula trancara a porta. Apenas as 
duas, os cabelos emaranhavam-se, podia sentir os bicos dos seios da 
amiga roçarem os seus e o desejo de penetrar no corpo outro, tornando-
-se uma, desfazendo limites.

Da gaveta esquerda retirou a tesoura. Começou cortando os cachos 
dourados, as lágrimas transbordaram os olhos verdes, corriam livres no 
leito do rosto branco, corriam e corriam encontrando os fios curtos dos 
cabelos de Mariana.

4 Diante da tela “Paz – Sepultura Marítima”, J. W. Turner, 1842.
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Oração5

...o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. 
Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que 

jorrará até a vida eterna.”
João 4, 14

Na página quarenta e cinco, o Livro tomou-me nos braços, tirou-me 
do torpor da leitura, misturando às palavras nuas, pontos de ortografia 
excitados. Navegamos nas entrelinhas do acaso, imaginando onde de-
sembocaria o sentido; de onde vim, aquela vida de rapaz solteiro; aonde 
iria perder-me no manancial da Leitura fluida, gotejante a princípio, 
pontuada de intenções amorosas, aprisionava-me à sua própria sorte, 
sem perceber o meu embotamento, nem sequer notar a minha estatura 
de homem feito, as mãos cheias de calos e suaves a correrem feito cego 
que lê em braile as passarelas das frases, uma busca desenfreada do 
que eu viria a ser, da mistura dos meus limites com o da deusa morta, a 
Estória que pertencia ao Livro e me impugnava um triângulo amoroso, 
a sensação de ser amado, seduzido, capturado por esses dois outros que 
sou eu, me elevam às alturas do meu ser, até onde não mais suporto e 
gozo do entendimento que somente a mim pertence.

5 Diante da tela Patrick Moir, Henry Raeburn.
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Quando a Chuva Chegar6

Pois onde estiver o teu tesouro, 
aí também estará o teu coração.

Mateus 6, 21

Há muito tempo não venho ao Galo da Madrugada, o maior bloco 
de Carnaval do mundo. Nele, ganhei, perdi amores, ilusões e desafetos. 
Passeio cedinho entre foliões ansiosos no Forte das Cinco Pontas aguar-
dando a saída do bloco; acontecerá em poucos minutos.

Palhaços e colombinas, piratas, damas da corte, todos querem ser o 
outro por um dia; reconheço um sonho antigo meu: o que seria se eu 
não tivesse nascido neste corpo?

Talvez fosse aquele homem careca, barrigudo; fantasiado de super-
-homem, esconde uma vida de servidor público, todos os dias a mesma 
rotina, a mulher o abandonou em busca de aventuras, os filhos adultos 
o visitam no Dia dos Pais.

Ou quem sabe seria aquela moça baixinha? Fantasia de havaiana, 
tudo são flores e coloridas. Passou no vestibular de Letras, mas não 
colocou um band-aid rosa na sobrancelha porque o namorado não iria 
gostar. Sonha com uma casinha branca de janelas azuis, cinco filhos e 
um longo felizes para sempre.

Mas agrada-me o aladim. Por mim passa, uma caipirosca na mão 
direita, a esquerda levantada cantando Voltei, Recife. De algum porto 
distante navegou e navegou porque era preciso; ganhou, perdeu amores, 
ilusões e desafetos.

No Marco Zero a chuva se aproxima misturada com o oceano azu-
lado. As ondas crespas verde-musgo se dissolvem na bruma das nuvens 
cinza, percebo prismas de luz tombarem na escuridão do mar profundo.

O aladim se afasta atrás do Galo. Fico muda, cansada e sem forças. 
Espero. Quem sabe, quando a chuva chegar, eu me reconheça?

6  Diante da tela Rainstorm off the Coast at Brighton, John Constable.
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Último Santuário7

Recepção

 A primeira vez que o vi o céu estava de um azul intenso, pensei que 
ele se destacava, se desprendia do chão e vinha ao meu encontro.

As janelas vermelhas, amarelas e verdes espalhavam-se pelos doze 
andares numa dança louca das cores do arco-íris, brincavam com o meu 
olhar adolescente, procurando um espaço para  se alojar no peito inquieto.

Ouvi bem-te-vis darem bom dia, margaridas singelas me acolhiam. 
Tudo transparecia o gosto pela minha presença.

Mas eu podia estar enganada. Que mistérios ele escondia por trás 
daquelas portas fechadas, daquelas cortinas soltas ao vento, daqueles 
vidros que piscavam à luz do sol? Pudera adivinhar essências, conhe-
cendo seres novos de um mesmo mundo.

Porque ali deveria haver respostas, fadas e duendes que se encan-
tam, serpentes poderosas que veem dos meus lábios escorrer o mel na-
tivo, feito por abelhas selvagens em alguma tribo distante. 

Cruzei a porta de entrada da recepção. Penetrava quem me atraía, 
desvirginava, com a curiosidade, possíveis outros que eram eu. 

Salão de Festas

O som estridente zumbia nos meus ouvidos silenciosos. Havia me-
sas brancas cobertas por toalhas cáqui, arranjos de flores tropicais, co-
pos de uísque e champanhe pela metade espalhados e a doce sensação 
de final de festa.

Duas moças, uma mais alta, loura, vestida de paetê pink, sem ma-
quiagem, alisava as costas nuas da outra mais baixa, negra, cabelos 
curtíssimos, boca carmim. O batom foi se gastando em beijos pelo 
pescoço pálido, na frente dos outros convidados bêbados, homens, mu-
lheres, mulheres-homens, homens-mulheres e minha cabeça girava na 
direção oposta.
7 Diante do Edifício Navegador Pinzón, 66 – Rua dos Navegantes, Boa Viagem 
– Recife – Pernambuco.
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Sentado do outro lado do salão de festas jazia um senhor de barbas 
longas e brancas, paletó entreaberto, charuto aceso no cinzeiro. Es-
perava por um movimento último, daqueles que se assombram com a 
luz do dia, pedem passagem à experiência de uma vida longa e bem 
vivida.

Um homem de bigode e cabelos grisalhos segurava a mão de um 
menino quase da minha idade. Pai e filho, seriam? O pai lembrava al-
guém que conheci há tanto tempo, que me colocava no colo e dizia ser 
a mais inteligente apesar do meu estrabismo.

Um casal brigava. Ela carregando uma barriga enorme de gravidez, 
ele não usava sapatos, a camisa desabotoada mostrava o peito peludo e 
bronzeado. Quis tocar aquele dorso de floresta e me perder feito João 
e Maria.

Música suave. Eu me vi entre as duas mulheres que penteavam meus 
cabelos, o velho do charuto nos observando, quieto, a briga do casal 
parou por um instante, ele alisou a barriga da mulher, beijou-lhe o um-
bigo, ela sentou-se sobre ele, o pai e o filho não estavam mais lá.

 Primeiro Andar

O apartamento das duas mulheres era amplo, ventilado; havia vasos 
de porcelana chinesa espalhados pelas mesas de canto, quadros de Mo-
net e tapetes persas. 

Na cozinha comemos sushi, a de pele cor de ébano preparou. Descobri 
o porquê da raiz-forte queimando a minha língua, chorando nos olhos.

Tomamos banho de ofurô. Elas me protegiam de um lado e de outro, 
cantavam músicas antigas num dialeto que eu desconhecia. Enxuga-
ram-me com toalhas de linho branco, passaram óleo doce em cada parte 
do meu corpo magro.

Senti um calafrio percorrendo a espinha quando as línguas retiravam 
o óleo; elas lambiam em movimentos circulares e crescentes, sugando 
os bicos dos seios, sussurrando segredos ao ouvido, oferecendo-me a 
origem do mundo, a realidade crua, e eu poderia distinguir entre o claro 
e o escuro, entre o erro e a verdade, fazendo minhas aquelas suposições 
que encontrava nos sentidos, testando-as continuamente, mais e mais 
até chegar ao orgasmo do conhecimento múltiplo.
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E nada mais via no tatame bege. Levantei horas depois, elas dor-
miam enroscadas uma na outra, procurei minhas roupas espalhadas pela 
casa, encontrei restos de cocaína, pílulas de ecstasy. Não me lembro se 
delas provei, mas sentia a cabeça rodando na direção da porta larga.

Vesti o uniforme da escola com cuidado, não sabia o que fazer com 
aquele gosto acre-doce na boca. A culpa me puxava para fora do edifí-
cio azul, perdera a virgindade com duas mulheres amantes da vida e do 
carinho mútuo. Do que me arrependia?

Segundo Andar

A porta entreaberta, resto de charuto nas mesas, jornais velhos, pa-
péis amassados. As paredes cinza cor de chuva, pareciam trovejar anun-
ciando a minha chegada.

O homem velho saiu de roupão do quarto escuro. Serviu-me café 
forte com bolachas. Misturou conhaque, alisando a barba branca a cada 
gole. Cópias de quadros famosos preenchiam as paredes e havia um 
tapete de pele de leão bem no meio do piso de mármore. Tocava Frank 
Sinatra na radiola de vinil.

Pediu que me ajoelhasse e beijasse suas partes mortas. Eu apenas 
obedecia, não havia medo ou asco: uma doce curiosidade de aprender 
com o passado, saber se ele ainda podia me oferecer algo mesmo es-
tando esquecido, quase uma lenda distante, quase um animal jurássico 
enfeitando o museu de história natural.

E num jato único jorrou a verdade em meu rosto, quente, viscosa, 
amarga. Não sabendo se devia bebê-la inteira até me tornar uma feiticei-
ra ianque ou retirá-la com água e sabão por não me sentir merecedora.

Enxuguei o rosto limpo com a toalha puída do lavabo. Deixara mar-
cas na poltrona velha, ele fechara os olhos, não fazia barulhos. Conti-
nuei a questionar pelas escadas.

Terceiro Andar

A barriga enorme, tesa, deitada no leito de carmim. Tudo exalava o 
perfume das rosas, as cores feriam os olhos, versos de fados portugue-
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ses ressoavam lembranças dos meus primos no outro lado do Oceano 
Atlântico.

Comi fatias paridas com leite quente. Azulejos amarelos, violetas 
e verdes enfeitavam a cozinha. Ouvi do quarto o pedido, segui a voz 
feminina, suave; de olhos fechados, retirei a saia xadrez e me pus a re-
ceber a pujança do mundo, toda a violência rasgando-me as costas com 
a barba por fazer, a provar da alma de criança, a moldá-la em adulta sem 
sonhos futuros, porque de um lugar, bem atrás, no passado, forças me 
puxavam para ali permanecer.

E por mais que tentasse desvencilhar dos fantasmas que me pren-
diam com as mãos grossas e cabeludas, por mais que eu quisesse que-
brar regras e juramentos, ela cantava como as sereias a canção do amor 
primeiro e das navegações, a canção dos olhos – os espiões do coração 
– que investigam a alma para se lançarem inteiros. E da barriga tesa 
brotava o menino que a todos salvaria, a todos se faria luz, caminho e 
vida, a verdade prevalecendo, mostrando-me a saída, levando-me trô-
pega ao último andar, fazendo meus pés tocarem a beira do abismo para 
nos braços do pai perder todos os sentidos.

Cobertura

Acordei com os olhos do menino quase da minha idade me inves-
tigando. O dia lançava os primeiros raios na selva de pedra. Notei – 
somente então notei – que não havia muitas árvores na minha cidade 
natal.

O pai nos observava da sacada oeste. Camisa e calça de algodão 
branco, alisava o bigode grisalho lentamente. Chamou-nos com o olhar 
para o centro nervoso do santuário; ali fez preces e nos proclamou ca-
sados.

Porque só havia uma maneira de ao edifício azul pertencer por toda 
a eternidade. O pai ofereceu-nos em sacrifício pacífico, no centro ner-
voso e vermelho nos colocou, abrindo por sob os pés um túnel que nos 
levaria ao coração do planeta, ao último santuário.

Pés e braços fundiam-se em concreto armado, vigas de ferro engen-
dravam a espinha dorsal, cabelos transformavam-se em correntes de 
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arame farpado, da ponta dos dedos saíam fios condutores que se encai-
xavam em tomadas brancas e redondas. 

E agora eu entrava em contato com todo o conhecimento, outras 
eras, outros mundos, de onde vim, para onde iria. A eletricidade fais-
cava meus olhos transparentes; havia uma coroa me esperando lá, para 
além do fim do túnel, pelas portas abertas, cortinas soltas ao vento, 
vidros que piscavam à luz do sol.
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Prisão Perpétua8

Não existem fatos, só interpretações.                                                                                              
Friedrich Nietzsche

A cor púrpura dos cabelos que caíam em cachos por sobre meus om-
bros. Saía do coiffeur, na Île Saint-Louis, os livros de francês debaixo 
do braço ao encontro de mamãe. 

– Almoçamos no Deux Magots?
No céu formavam-se nuvens espessas, não vai dar tempo de chegar, 

e os meus cabelos arrumados?
– Onde se pega o ônibus para a Rive Droite?
O menino me apontava a estação. Um menino negro, boina verme-

lha, vendia jornais antigos. Tive a impressão de ver uma foto minha nas 
páginas policiais.

– O ônibus, mademoiselle! O ônibus para a Rive Droite!
Perdera-o. O menino não estava mais lá, desapareceu por entre a 

bruma do quai. A Notre-Dame cantava os sinos lembrando-me do atra-
so. Desci as escadas na direção do Sena, quem sabe ainda pegue o Ba-
teau Mouche?

– Quer uma carona?
Um barco azul. Um rapaz, pele clara, olhos cinza, dirigia as velas, o 

som alto saía das cabines, duas moças dançavam com outro rapaz louro.
– Para onde vão?
– Para onde você quiser.
– Preciso chegar logo à Rive Droite, no Deux Magots. Marquei com 

a minha mãe de almoçarmos lá, estou muito atrasada.
– Talvez demore um pouco. A chuva se aproxima com força. Você 

tem como avisá-la?
Enviei a mensagem de celular, mãe, vou me atrasar um pouco, peça 

o champanhe rosé.

8 Sonho depois de receber uma mensagem de celular por engano.
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Clarice recebe uma mensagem. Acorda Pedro e lhe mostra.
– Você quer beber conosco? Esta é Sofia, Marguerite, Denis.
– Prazer, me chamo Virgínia. E você, como se chama?
– Como quiser me chamar.
Sofia puxou o rapaz sem nome, deu-lhe um beijo olhando em minha 

direção. A bebida no estômago vazio?, as nuvens balançando o barco?, 
os ponteiros do relógio que avançavam?, avançavam, na proa do barco 
azul, via a água sendo cortada em duas, queria mostrar à minha mãe 
para ela descrever no livro.

O celular de Clarice recebeu uma videomensagem.
– Por que está aqui sozinha?
– Não estava me sentindo bem na cabine. E você não me diz seu 

nome.
– Se eu disser, você me dá um beijo?
– Mas... E Sofia?
– Somos apenas amigos. E não se deve perder o momento. Pode ser 

que nunca mais nos encontremos.
– Minha mãe avisou que isso poderia acontecer.
– De estarmos aqui juntos?
– Eu poderia me apaixonar por alguém proibido.
O vento soprava sobre o meu cabelo, desalinhando o que antes me 

fora arrumado com zelo.
– O significado das palavras têm muito menos a ver com a razão do 

que com a causa.
– Por que me diz isso?
– Você entenderá um dia.
Ele me tomou nos braços, levou-me ao quarto verde, retirando as 

roupas até me ver nua e indefesa. As mãos suaves deslizavam sobre cada 
parte do corpo, girando em círculo os dedos sobre os seios nus, beijando 
os bicos, o umbigo, o sexo virgem, com a língua morna penetrou o âma-
go do meu ser, retirando estrelas que reluziam no teto da cabine. Sofia 
fotografava com o meu celular. Ele beijava meus cílios molhados. 

– Por que chora?
– Nunca fui tão feliz.
– Não se apegue a nada, minha pequena Virgínia. O barco está che-

gando à Rive Droite.
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Denis, Marguerite e Sofia abriram a porta sanfonada da cabine. Pro-
curava minhas roupas, o quarto nu, não havia lençóis ou toalhas e ele 
não estava mais lá.

Clarice e Pedro chegaram ao hospital. Pediram para ver com urgên-
cia a filha na UTI. As fotos continuavam chegando ao celular.

– Sua vadia! Eu só precisei fechar os olhos para você roubar meu 
marido!

– Eu não sabia. Ele disse que você era apenas uma amiga.
– Amigos que se beijam na boca?
– Sofia, você sabe como ele é.
– Não se meta nisso, Marguerite. Cuide do seu homem que eu cuido 

do meu.
A minha cabeça doía. Tentava cobrir o corpo com os cachos lisos, a 

cor púrpura escorrendo por entre as pernas, soluçando, soluçando.
– Venha, Virgínia. Emprestarei uma das minhas roupas.
Havia um aquário no quarto de Marguerite. Peixes dourados nada-

vam suavemente. Por entre eles, vi uma cama de hospital.
– Recebemos estas fotos, doutor. São de hoje.
O médico de olhos cinza, pele clara olhava o celular de Clarice.
– Mas vejam: desde o acidente de barco que o estado da paciente 

permanece o mesmo.
Meus olhos viram os olhos que me pertenciam. Eu estava lá, cabeça 

raspada, corpo nu coberto por um lençol branco, o rosto pálido não se 
mexendo, como eu poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? 
Se há pouco eu fora desvirginada por alguém que nem sabia o nome? 
Se os meus cabelos cobriam os ombros e eu sentia o vestido branco de 
Marguerite colar na minha pele rosa? Se descia do barco azul me despe-
dindo de todos, mas ele não estava lá? Nunca mais o veria?

Entrei na Rue Bonaparte, avistava a Église de Saint-Germain-de-
-Prés. Daqui a pouco verei minha mãe, almoçaremos uma quiche Lor-
raine com salada verde, beberemos champanhe rosé nas mesinhas de 
fora do Deux Magots.
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Algum9

– Passa a bolsa e o celular, dona!
– Você pode entrar no carro?
– Ahn?
– Entrar no carro, você pode?
Ela deve ser louca ou vai me aprontar algum.
– Então tá.

O vidro escuro. Ar-condicionado. No rádio, uma música e ninguém 
cantava. Entrou numa rua, saiu por outra. O revólver, não deixei de 
apontar pra ela. Sabe lá o que queria? Chegou na avenida, a beira do 
mar. E eu sabia o que era mar? Acho que adivinhei do que Pinéu con-
tava.

– É um mundaréu de onda, cai na areia, lisa, feito encerado da Igreja 
do Carmo.

O porteiro olhava o revólver, ensaiou telefonar.
– Não se preocupe, seu Luiz. Ele está comigo.
Entramos no elevador, de cima a baixo era vidro, eu via o céu, as 

nuvens colando na parede de mármore do prédio; uma planta saía de 
onde, sabe lá de onde, era o mar subindo, a nuvem baixando, a planta 
olhou pra mim – me admirava? O que é que ele tá fazendo com o cano 
do revólver tremendo? Por que ele vai até o último andar?

Abriram a porta, larga, branca, sala azul, tinha árvore, tinha flor por 
todo lado.

– Maria, prepare a banheira no quarto de Felipe.
Ela queria o que, me dar um banho? A última vez que vi água foi na 

saída de onde nasci, no açude quase seco, quase lama. E Pinéu conti-
nuava.

– Quando tu vê o mar, vai ser um tudo diferente.

9 Fotografia de uma planta na fachada do meu prédio.
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A água morna, cheia de espuma, um pó colorido que ela botou e eu 
nem queria, nem queria, mas acabei querendo. Não tirei o calção, só a 
camisa, o grude saindo do corpo todo com a esponja que ela passava nas 
costas, na perna crescia cabelo, atrás da orelha. Depois pasta, escova de 
dente, e esfregava, esfregava. Tudo ficando branco.

Em cima da cama forrada, fofinha, uma camisa e uma calça do meu 
tamanho, sapato e meia. Penteei o cabelo, botei o perfume verde atrás 
da orelha – vi no filme na casa de Dona Dorinha, quando mãe trabalha-
va de lavar, varrer, cuidar dos filhos do usineiro.

– Você está pronto?
O cheiro vinha da cozinha e a tal Maria mexia com a colher de pau 

a panela, batia suco, enchia o copo e o prato fundo. Ia ficando ali mes-
mo, no chão, mas a dona me pegou no braço, levou até a sala azul, me 
fez sentar, usar garfo e faca, e que eu comesse devagar, não ia fugir, a 
comida.

– Está com sono?
Até que estava, mas eu queria ver se nuvem era feita de algodão, 

e se a tinta rosa pintava o céu no fim da tarde. Na varanda tinha rede, 
lembrei que dormia eu e meus irmãos tudo agarradinho perto de mãe, e 
ela chorava porque o pai foi pra longe, não voltou mais.

– Quero ir embora.
Ela olhou para mim, feito se olha passarinho que não se quer assus-

tar. Passou a mão no meu cabelo, alisou onde a barba um dia vai crescer. 
Deu sacola com roupa antiga, a sandália e o revólver estavam lá.

O elevador de vidro, nuvem, mármore, plantinha e o mar vindo, vin-
do, virando onda, caindo na areia lisa.

Na mesma esquina parou, pegou o revólver da sacola, me colocou 
no mesmo lugar, o que era sol, agora a lua, estrela e o olho dela, tremen-
do, tremendo na minha direção.
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Escadaria10

Procurei um lugar tranquilo para me sentar na livraria. A seção de 
romances era a mais populosa, os best-sellers, os jornais literários com 
os autores célebres que apareciam na TV nos programas de variedades, 
participando de entrevistas ridículas e sem nenhuma razão de ser.

A seção de poesia era a mais vazia, em ressonância com a neces-
sidade do silêncio quando queremos experimentar o sentimento de 
solidão do poeta. Eu caminhava entre Rimbaud, Mallarmé, Fernando 
Pessoa, Drummond e eles me trouxeram tanta melancolia que eu não 
pude mais suportar.

O envelope fechado. Eu abria minha bolsa com cuidado me pergun-
tando: É a vida? É a morte? Olhava a seção de livros para crianças, nin-
guém estava lá, milagrosamente não estava lá. Um domingo, de tarde, 
e as crianças não haviam chegado. Por quê? Talvez um sinal, a resposta 
para a minha pergunta, o resultado, positivo, negativo que carregava 
nas mãos?

Quando percebi, estava no meio da escada coberta com pequenos 
vasos de flores que vira antes em algum livro de J. M. Simmel durante 
minha adolescência. Como se chamava? Ah, “Não Matem as Flores”. 
Cada vaso era de uma cor diferente, as pétalas de gerânio pareciam re-
cém-nascidas, com o perfume do campo, o barulho de uma cachoeira, 
meus primos e primas cozinhavam carne, feijão, arroz, eu fazia o papel 
da filha do meu primo Jorge. Eu não queria ser filha dele, sempre me 
roubava os presentes que nosso avô me trazia da cidade grande quando 
passávamos as férias todos juntos no campo. Eu, meus primos e minhas 
primas nos reuníamos durante as férias de inverno ao redor da fogueira 
do lado de fora da casa de vovô, admirando-nos das histórias que ele 
nos contava sob a lua cheia. Acreditávamos naquelas histórias malucas 

10 Na escadaria da Livraria Cultura – Recife – Pernambuco.
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de uma coruja que tinha os mais belos filhotes do mundo e ninguém os 
mataria arrancando do seu ventre como se arranca uma erva daninha de 
uma plantação de gerânios.

– Você devia fazer um aborto, Silvia.
Eu olhava o envelope fechado, sentia meu ventre, pensava em meus 

primos, minhas primas, meu avô, e era tudo tão confuso, tão doloroso. 
Terminei meu relacionamento com João fazia um mês, eu não queria 
encontrá-lo mais, e menos ainda por causa de uma criança inesperada.

As pessoas subiam e desciam a escadaria, eu olhava seus pés, os cal-
çados, os passos mais apressados, os mais tranquilos, uma bengala de 
cego se aproximou de mim, um menino que não tinha seis anos, ele se 
sentou ao lado, carregava um livro em braile, tocava-o com seus dedos 
finos, lia em voz alta, soletrando as sílabas, reunindo-as em frases, eu o 
escutava com atenção, sem perder a paciência com os erros de leitura, 
os esquecimentos das vogais ou o arrastar das consoantes. Lia a história 
de um menino que nasceu sem as mãos, sem os pés e, assim mesmo, 
pintava quadros com a boca, belos quadros. O menino que lia virou o 
rosto para mim como se me enxergasse.

– Graças a Deus tenho mãos e pés!
Da mesma maneira que chegou, saiu da livraria, ele, com sua ben-

gala de cego, eu, com o envelope fechado e a decisão sobre a vida ou 
sobre a morte. 
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Olhos fechados11

Não quero olhar o mundo.
Mas se fecho os olhos e o guardo em mim, vêm as lembranças, ator-

mentam, torno a olhar o mundo como uma forma de escapar.
No escuro dos olhos fechados, existe todo um universo de fantasmas 

que assustam porque acredito neles; vejo, através de um espectro, a 
menina que fui um dia, chora e chora porque não me reconhece mais.

Não quero falar da verdade. 
Ela habita em mim tão lúcida e dolorosa que sou capaz de contar 

suas vértebras, uma a uma, perder a conta e recomeçar, Sísifo subindo 
a montanha, empurrando a si, sabendo que nada adiantará tamanho es-
forço – não sairá do lugar, continuará o mesmo, apesar daquela ruga no 
lado esquerdo do rosto.

As nuvens não são feitas de algodão. 
Não posso sair do meu corpo e acabar com o ar que me falta, frio 

nas mãos, a garganta seca, vertigem rodando e rodando até repousar em 
terreno fértil onde posso encontrar algum sentido.

O pouso efêmero. 
Novo ar que me falta, frio nas mãos, a garganta seca. Peço ajuda a 

meu amigo, ele só pode me aguardar na próxima parada, piscar, ofere-
cer o ombro. Então posso chorar e chorar a cachoeira dos olhos até a 
camisa azul cor de céu. O lenço branco estendido.

Lembro quando brincávamos juntos. Naquela porção de instante as 
almas não se falavam, unas, duas, eu e meu amigo. Podíamos saber 
o que o outro sentia pelo arfar dos pulmões, o tamborilar em cima da 
mesa, palavra engasgada que não saltava dos lábios e inundava o ar. 

Meu amigo.
Ele, ali, buscando as palavras nos meus olhos, e o meu sofrimento, 

de grande, tornava-se fino, transparente. 

11 Quando fechei os olhos.
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Meu doce amigo. 
Vejo-o se afastando na plataforma, nem olha para trás, mas sei a 

dor que carrega no peito: não somos mais o espelho um do outro, não 
posso mais ver brilhar nele as cores das minhas virtudes ou a neblina 
dos meus limites.

Fiquei apenas com os sonhos, um leve aroma de terra molhada, 
aquele último aceno e a sensação de um dia ter visto esta cena.
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O retorno das lentes cor-de-rosa12 

Por mim – aquela que se esconde assustada por trás do rosto – volta-
va ao colo materno, ficava olhando o móbile sob o mosquiteiro.

Faltam-me as letras, fartam os livros, pesam-me os sonhos – onde 
estão eles? Segui pela estrada reta, corri, corri para espantar as lágri-
mas, secar os risos, e de nada adiantou tantas árvores, tantos ramos, 
poucas rosas, muito espinho.

Naquela esquina, num outro canto, aquietarei a alma? Sorverei de-
lícias? Sobe, sobe, passarinho verde, sai das grades onde te puseste. 
Quem sabe encontres a menina de tranças e lentes cor-de-rosa, doce e 
amargo a escorrer pela face, para um dia, talvez, subir o monte e admi-
rar a planície.

12 Relendo “Lentes cor-de-rosa”, meu primeiro texto publicado em 2004.
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Oráculo13

Levaria uma hora de carro entre Belo Horizonte e Sete Lagoas. Cín-
tia uma vez foi de ônibus, precisava misturar-se com o suor de um dia 
de trabalho, o aroma das frutas e verduras nas sacolas de feira, a tontura 
das curvas fechadas; no volante o motorista jovem.

– Adélcio. 
Perguntei várias vezes enquanto caminhávamos até o estacionamen-

to do aeroporto. Lembrei uma maneira de se gravar um nome.
– Quantos minutos para chegar a Sete Lagoas, seu Adélcio?
– Está muito frio estes dias, seu Adélcio?
– O senhor pode desligar o rádio, seu Adélcio?
Saímos no outro dia bem cedo para Cordisburgo. A cidade do cora-

ção. Existe uma cidade onde nosso coração se instala? Ou seria aquela 
onde depositamos sonhos de criança, esperando um outro que nos re-
conheça?

– O senhor é aquele ator da novela das oito?
Ajeitei os óculos escuros, abri a janela do carro, fotografei as nu-

vens.
As nuvens. 
Nuvens que me abraçam, nuvens calmas, nuvens silenciosas. Elas 

queimavam ontem ao pôr do sol. Hoje sussurram segredos, provocam 
mistérios.

– A estação de trem defronte à casa de Guimarães Rosa.
Será por isso sua busca por outras paragens? Viajar abandonando a 

si para ser o outro? Na pele do personagem, a miguilim Polyana recita 
trechos, musica palavras.

– Somente na voz de um mineiro essas palavras brilham.
(Polyana pediu um autógrafo.)

13 Percorrendo o Circuito Guimarães Rosa – Minas Gerais.
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Na venda de seu Fulô, encontro cavalinhos de madeira, bacias de 
alumínio em que minha avó Rita juntava as mangas-rosas e distribuía 
entre os vizinhos; fazia suco, peito de velha – um picolé dentro de um 
saquinho comprido.

Visitei as bordadeiras. Comprei uma colcha para mamãe, uma col-
cha com palavras e imagens do Grande sertão: dali por diante poderia 
navegar nas veredas de outro João e não me cobrar visitas constantes 
enquanto papai viajava.

Os cupinzeiros, barro açúcar-e-canela à luz do sol, espalhados pelos 
campos gerais azulavam ainda mais meus olhos e o céu parado na Gruta 
do Maquiné. 

Nas estalactites vejo os castelos de areia ao contrário, quando pin-
gávamos, eu e Paola, irmãos de carne e sangue, areia e água do mar 
formando torres altíssimas de onde eu a salvaria de ogros e dragões de 
fogo. Paola ganhou o mundo na garupa de um vendedor de pulseirinhas 
e a última vez que soube notícias estava no Paraguai. Não houve Bolo 
de Casamento nem o Véu da Noiva, feito de carbonato de cálcio, en-
quanto aquela em forma de abóbora é de magnésio de ferro.

– Estamos num leito de rio.
Edson Alixandre.
– Há quanto tempo trabalha aqui?
– Ah, faz tempo com força.
(A força daquele olhar.)
– Não tem medo de ficar preso aqui embaixo?
– Não. É só pensar que cada gruta é uma janela.
Da janela do meu quarto no hotel dá para ver uma das lagoas, que 

são mais de Sete Lagoas. Posso caminhá-la sem pensar em Laura e na 
briga que tivemos no set de filmagem.

(A falta das palavras.)
Subindo a Curvelo, deparei com a igreja de São Geraldo e me per-

guntei por que não falo mais com meu pai. Diante da escultura em papel 
do Ecce Homo que o santo fez, faço-me uma promessa diante de anjos 
e querubins que um dia, diante daquele mesmo altar, teria a bênção de 
meu pai de novo ao meu lado.

Gosto da comida mineira. Tutu, feijão-tropeiro, linguiça, couve, 
carne de porco. Para rebater, uma boa cachaça. Doce de leite e queijo 
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branco para tirar o sal da boca, depois café para tirar o doce, água para 
tirar o café; depois começa tudo de novo.

Corinto é árida, de uma falta de mel para adoçar meus lábios, verde 
para colorir os olhos, brisa para aquietar calor. Talvez aqui Riobaldo 
melhor crescesse. Riobaldo com suas inquietações. No deserto, quando 
cai chuva, nasce oásis; em Minas, buritizeiro.

Corri os olhos nas planícies e as árvores me enganavam em buri-
ti quando eram, na verdade, árvores de coquinhos, ou a barriguda, ou 
ipês-roxos, amarelos, vermelho cru.

– É preciso entrar na arte desarmado, sem artifícios.
Então não seria eu um artista, Cíntia? Não seria eu detentor da inter-

pretação divina da Palavra?
Em Morro da Garça finquei o pé entre lágrimas, O recado do morro 

e o Cruzeiro dos Martírios.
– Daqui só saio se me abençoares!
E uma senhora bem velhinha, vestido branco, carvão na pele, largou 

panela e fogão a lenha para se declarar.
– Fui muito feliz aqui. Um moço feito o senhor não devia de estar 

chorando. Pois eu larguei tudo só para ver essa belezura mais de perto. 
Olhe, eu me chamo Isabel de Zuína.

Nem me deu graça nem me reconheceu. Dali saí voltando com o 
seu Adélcio, a noite caindo depressa com as estrelas anunciando a lua 
cheia.

Lua cheia. Moeda dourada que se prateia e vem cantar

Não há
Oh, gente
Oh, não
Luar como este
Do sertão

Na ida a Três Marias, pedi a Adélcio para dirigir. Ele me guiando, 
ele me dizendo o certo e o errado e de tanto ouvir decorei seus passos, 
ensinei seu nome.

A chapada. Os buritis. De um instante a outro todo o mistério se 
revelava e o que era depois virou presente. As flores guardei para 
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devolver a Laura, que me disse antes quem realmente eu era e ainda 
nem sabia. 

Fotos, fotos, fotos. E não dá para captar o meu sentimento de sertão.
– Não vai dar dez minutos e o São Francisco chega.
O mar doce. Pedi, em nome do Pai, que Ele me batizasse novamen-

te: não acredito que tenho as coisas que desejo, mas tenho o meu desejo 
nas coisas. Sorri com o frio da água na nuca, os pés descalços, as calças 
jeans suspendidas até os joelhos. De joelhos me refiz e o homem novo 
levantou-se das pedras e sobre as pedras edificou o seu caminho.

E se Manuelzão não quisesse me receber em Andréquicé? Um novo 
João a ele perguntava, para entre a barba longa suspirar-lhe algum se-
gredo? Quicé de André, quiçá de Maria. Quem sabe do João que sabia 
que ele não sabia?
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O eco14 

Da janela do segundo andar se podiam ver as roupas retiradas atra-
vés das venezianas. Os seios rubros brilhavam ao meio-dia e dos bicos 
emanava leite e mel.

Mariana sugava de Cecília o que havia de melhor, sua alma adoci-
cada por lembranças da mãe morta. A filha retirava a calcinha, Cecília 
aproximava os sexos e os seios, o suor escorrendo na espinha pousando 
entre as nádegas, entre as mãos. Circulavam, as mãos tontas, no ânus, 
profundamente, os dedos enfiados quase todos, uns no ânus, uns na 
vagina, compassadamente, ritmados, ansiosos.

Jorrava entre os dedos a fonte de uma vida inteira e logo a saliva se 
encharcava das cavidades sem pelos que elas mesmas arrancaram com 
as giletes cor-de-rosa. Passaram antes sabonete líquido de camomila 
para aliviar a tensão da lâmina aguda e evitar o gozo antes do tempo.

Detinham o gozo nas pernas abertas, encaixadas, roçando sexos nus, 
despidos de pelos e pudor, roçavam suavemente um no outro os sexos 
iguais e se opunham com violência tal quisessem penetrar uma na outra, 
extinguir a necessidade ardente daquele orifício jocoso, esperando que 
se soubessem sós na janela do segundo andar e os gemidos ecoassem 
como um silêncio.

14 Diante da exposição de Marc Chagall na Casa Fiat de Cultura – Belo Hori-
zonte – Minas Gerais.
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Em busca do gato de Schrödinger15

Hoje não fui à missa, não rezei rosários, nem picotei jornais velhos: 
propus a mim encontrar o gato de Schrödinger.

Uma amiga tentou uma vez e ficou com as mãos tortas de tanto 
apalpar o dia inteiro para ver se o gato estava no umbigo ou debaixo 
do travesseiro. Acho que ela não procurou direito, porque às vezes vejo 
rabos de gatos e camundongos com suas patinhas fugindo pela fresta da 
janela em noites de lua cheia.

Pode ser que os lobos não uivem mais depois que eu encontrá-lo. 
Mas para que me servem nuvens escuras escondendo luas e o sangue 
escorrendo no pescoço se não sinto mais o palpitar nas próprias veias?

O gato saberá, decerto. E se não responder, corto seus bigodes lon-
gos e os faço de espanador de estrelas para que elas realizem logo os 
meus desejos.

Casar, ter filhos, morar numa casinha de campo? Quem saberá o 
que se esconde sob os meus sonhos? Vai ver o gato me perguntando 
o que não respondo pode atravessar o espelho que me impõe e fazer 
companhia. Poderá deitar-me nua sobre a relva e arranhar-me as costas? 
Lamber o pescoço? Provocar arrepios? 

Esse gato, assim manhoso, se enrolará entre as minhas pernas e fará 
moradia. E nem que a lua saia detrás das nuvens escuras, o sangue es-
tanque, os lobos uivem, arrancarei minhas raízes da sua terra úmida – 
me farei novelo de lã vermelha para que ele me desfie.

15 Diante do texto Gato de Schrödinger, de Anderson Fonseca.
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Desfazenda16

Estela – que era eu, esperei as turbinas desaquecerem para flanar na 
asa esquerda do avião. O grupo de surfistas segurava as mãos uns dos 
outros, formando uma linha perpendicular, encurvava, voltava à reta, 
se esclarecia. 

O comandante nos viu e ordenou o desembarque. Desesperei.
– Para onde iremos?
– Não se preocupe, querida; segure-se nas ondas do rádio que des-

ceremos logo.
Ao aterrizarmos, Constância me ensinou a planar de cabeça para 

baixo utilizando elásticos nas sapatilhas negras de pontas.
– Toca, retoca, fazendo o movimento do ar, deixando o vento levar 

as pernas para um lado, para o outro.
Tranquei-me no quarto de hóspedes para ensaiar os passos. Vestia 

um quimono vermelho verde azul-celeste na tentativa de me afastar dos 
trópicos.

Um calor intenso invadiu meu rosto e resolvi pôr-me de ponta-ca-
beça, despindo roupas, desvencilhando véus. Só me restavam as sapati-
lhas negras de elástico no tornozelo.

Eu tocava os pés no teto, as palmas das mãos no piso de mármore 
de Carrara. Os seios soltos balançavam nas piruetas, senti as nádegas 
preenchendo a lombar. Os pelos do sexo se eriçavam ao olhar o umbigo, 
encolhia-se, lançava-se novamente, sôfrego, na respiração.

– O que tia Estela faz no quarto da louca?
Pela fechadura da porta Estela ouve a sobrinhazinha falando para 

Anastácia e não vê outra saída senão pôr os pés no chão e explicar uma 
verdade inventada. Olhando-a nos olhos.

– Estava com muito calor, Alícia.

16 Sonho.
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Anastácia pôs a mão por baixo do quimono vermelho verde azul-ce-
leste para averiguar se eu estava mesmo de sutiã e calcinha.
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Cáspita? 17

Os cabelos penteados para trás, um coque.
Não sei o que doutor Getúlio quer que eu fale com o senhor Aparí-

cio.
Da janela do escritório duas pombas, uma branca, uma negra.
– Corre o boato que Clarice foi promovida.
Sua nova chefe: Clarice Pérgamo.
O que me vem à cabeça quando penso em senhor Aparício? Gordo, 

careca e tolo.
– Posso, sim, falar com ele, doutor Getúlio. Por que não?
A blusa engomada. Cinto de couro, terno risca de giz.
– Qual sua cor predileta?
– Amarelo
– Fruta?
– Pera.
– Lugar?
– Nova York.
Aqui trabalho há doze anos.
– Ela é prima da mulher do dono.
Talento não põe mesa. Precisa de dedicação.
Nestas horas queria ter nascido homem.
O que respondo se me perguntar mais alguma coisa? Cáspita?
– Pois não, dona Clarice?
– Quero um relatório de vendas na minha mesa antes das dez.
Uma gaiola. Um hamster. Comidinhas, lugar para água, rodinha 

para ele se exercitar. Um cartão.
Cuide dele
Feito
Cuidasse

17 Sonho.
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De mim
Um admirador secreto?
Clarice arrumou um lugar próximo à janela, com luminosidade, o 

frescor da primavera. Prendeu só de um lado o cabelo, os cachos desa-
brocharam. Um brilho nos lábios. 

– Peça um jarro de flores. Flores-do-campo, Aparício.
Aparício. Meu nome uma vez citado, mesmo que em notas de ro-

dapé.
Na mesa da sala nova, café com broinhas, as migalhas vão para 

Edward.
– Não está lindo hoje, Aparício?
– Quê?
– Edward! Edward!
Edward apareceu morto no terceiro dia. Clarice balançava de um 

lado para o outro a gaiola, as comidinhas, a rodinha para ele se exerci-
tar. Os cabelos de Clarice eriçados, vermelhos, os lábios roxos, a pele 
seca, as flores murchas.
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Uno e Verso18

No Reino do Nunca Mais fixo os pés no chão – batido, parado, 
amortecido pelas pétalas de orquídeas que lhe dei um dia.

Vem calmo, caseiro, trazendo na fronte o símbolo agudo e anelado 
com que nos casamos. Deixei de ser eu para sermos uno e não esqueço 
do cometa que por nós passou e rendeu graças.

Na grama verde orvalhada me fez mulher pela primeira vez e pela 
última vez olhou-me os olhos, para parecer longínquo, despedindo o 
passado que não passou e foi preso sob suas patas, esperando o dia em 
que eu me levantasse com minhas próprias pernas.

 

18 Nos Xalés de Maracaípe – Pernambuco.
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 Óreon19

Da abóbada na última igreja vejo a cidade derramar-se em sangue e 
ódio. Espadas e espadachins cavam as vísceras alheias pensando serem 
imortais as carnes e os ossos que os sustentam.

Serei eu o mensageiro do templo? E apenas avisto a próxima bada-
lada de meu pensamento. Mando-o se aquietar e ele parece esvair-se 
pelas orelhas.

Canto e me encanto fazendo o nu das estrelas voltar a mim e, nas 
estações dos tempos, perco a certeza de ter nascido, sustento-me no 
parapeito de uma janela azul.

Queimo os meus lábios na tua palavra e se não a proferir morro 
agora mesmo sem deixar a semente brotando na terra escura do esque-
cimento.

19 Em Amsterdã, no Museu Van Gogh.
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O domador de bolas de sabão20

Tu me plocs me pla, eu me plocs me plon. E ploc lá, ploc qui, não 
ploca plocon. No placa plo, no placa pli, plaquê, plaqui, não plaploquê.

No se plaque a plocon de plocagem de um ploc plocante, não se 
ploquê pla.

Placa ploc pla, plisser plum plonger plinecante.
Plic, ploc e plonc. 

20 Em Paris, no pátio do Museu Georges Pompidou, assistindo a uma apresen-
tação de O domador de bolas de sabão.
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Estátua de sal21

O trem passa, uma estação, duas. É a força do meu olhar ou o banco 
que me prende as pernas?

Imagino ser a moça. Corre para pegar o trem? Corre para fugir do 
amor? Seria eu, vista de fora, como sou vista por dentro? Seria eu pas-
sagem, paragem, estátua de sal, flores ao vento? 

Carrego em meu peito uma certeza que vai desaparecendo. No ho-
rizonte os trilhos voam, as nuvens chovem, e, no meu coração, invade 
toda a dor do mundo.

21 Na estação central de trem, em Londres.
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Árvore da vida22

O orgulho prendeu-me as garras na terra e não deixou respirar o ar 
mais puro.

Varreu a inconsistência do pensamento pueril para prevalecer madu-
ro, carne e osso da espécie humana.

Na lama me lançou mais fundo e não permitia o gracejar das aves, o 
pulular dos coelhos, os patos correndo atrás dos gafanhotos. 

Acenderam vaga-lumes no pensamento e eu me arrependi inteira do 
mal que havia crescido e criado raízes.

Podei meus braços, meus passos longos e agora, arrastando no rés 
do chão, posso sentir o aroma da origem e do fim dos tempos.

22 Nos Xalés de Maracaípe – Pernambuco. 
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Sujeito objeto23

Duas horas da tarde. Na porta do hotel, outros paparazzi a cerca-
vam; eu, o último da fila.

Cada vez que a vejo, os cabelos mais longos, pele macia, os olhos 
brilhantes. Hoje não consegui uma foto boa – talvez o ângulo da objeti-
va, talvez eu não tenha dormido bem, preocupado com a prova de ma-
temática de Camila. Mas não há com que se preocupar: revisamos os al-
garismos, todas as fórmulas foram decoradas, os exercícios, corrigidos.

Da porta do hotel sai o puma negro, conversível, atravessando ruas, 
ziguezagueando caminhos, becos, vielas, um brinquedo de esconde e 
mostra no para-brisa do meu fusca beetle amarelo. Entrou à direita, 
virou à esquerda e à direita apareceu um grande portão de ferro, um 
grande jardim. 

Estacionei por perto, montei, rápido, a objetiva para não perder o 
instante – a enfermeira trouxe um senhor de cabelos brancos na cadeira 
de rodas.

Camila enviou uma mensagem de celular.
Acho que fui bem na prova.
Ou respondia ou perdia a foto de um milhão de dólares.
A Luíza, sabe? Tirou dez na prova passada. Conferi com ela e das 

cinco acertei quatro.
Alisou o rosto do senhor na cadeira de rodas. Falava baixinho en-

quanto ele olhava a cerca de ciprestes perto da piscina.
Aí vou poder passar o feriado com você. A mamãe viaja com o tio 

Felipe – eles querem ir esquiar em Chamonix.
Levantou o rosto – as lágrimas estavam lá, translúcidas, brilhantes, 

entorpecendo meus sentidos. E se possível fosse, iria ao seu encontro, 
colocava-a nos braços, deixando esvaziar todo o mar de lágrimas, toda 
23 Diante da propaganda do Banco HSBC.
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dor erguendo-se no peito e perfazendo-se minha, nem mais à foto, nem 
aos jornais.  E a Camila, o meu beijo de boa-noite, todo dia.
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Estrela brilhante24

É numa elegância que eu te vejo, hoje, nunca e sempre. Passaste por 
mim endomingado e não reconhece o outro alheio. 

Fico aqui a admirar-te, feito boneca de algodão em dia de feira. E 
todos me tomaram em suas mãos pequenas, mas não foram as tuas, 
suadas, calejadas de sol e som, cantos e raiar do dia.

O chapéu te esconde de uma última mirada, nem revelam a festa que 
perdi e tu estavas vibrante, colorido, iluminado.

Mas não perca mais tempo nas palavras – vamos ao beijo, um soco 
no estômago.

E não me olhes assim, altivo, desafiando as leis do universo em que 
mulher não beija homem primeiro nem se veste curto e apertado – não 
creio em ti, pois ontem à noite deitavas ao meu lado feito menino de 
mãos pequenas, desvelando boneca de algodão. 

24 Diante da exposição de fotografias Estrela Brilhante, de Bárbara Wagner.
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O anel que tu me deste25

Ela queria saber onde estava a mala. Rodavam na esteira – verme-
lhas, pretas e marrons. Comprara na semana passada no shopping, com-
prara à prestação.

 – É uma vez na vida e outra na morte que viajo.
Lucília acalmava Coríntia. As malas iam minguando junto com os 

passageiros e ela nunca se sentiu tão só.
– Minha malinha... 
Acenou a alça azul-turquesa na curva da esteira. Mas do alívio reti-

rou um suspiro cortado.
– Está aberta!
Lucília vira esta cena na revista do salão de beleza.

Cuidado com seus pertences nos aeroportos... Não aceite nada de 
estranhos...

Via Coríntia sendo levada pelos guardas do aeroporto, Coríntia com 
suas tatuagens de flor-de-lis, Coríntia sendo despida pelos guardas mus-
culosos, densos músculos, farda colada ao corpo. Eles a prendiam em 
algema, açoitavam a carne nua.

– Confesse! Confesse que a cocaína era sua, que você faz parte do 
Esquadrão da Morte Portuguesa!

Coríntia não sabia se ria, se chorava.
– Não, não! Mais, mais!
A aeromoça tranquilizou a passageira quando abriu a bagagem e 

tudo estava lá, principalmente o anel de pérola que foi o presente de 
quinze anos do avô de Coríntia.

25 Aeroporto de Vitória – Espírito Santo.
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Conto um conto26

Era, de todas, uma nuvem muito estranha. Não esperneava ventos 
nem acolhia tempestades. Passava os fins de tarde passando, sem que-
rer passar,  pelo Largo da Carioca, porque ali vira uma menina ruiva de 
cabelos curtos. Ela saíra com a mãe para fazer compras de setembro e 
um setembro assim não faz verão. 

A nuvem dizia e se calava, que chovesse o que chovesse a menina 
era a mais bela da estação de metrô. Para que descer as escadarias e 
deixar de vê-la, leve, pululante? Devia ficar mais um pouco, e a nuvem 
ergueria o véu para o sol colorir o rosto alvo da menina ruiva e de sua 
mãe, de cabelos, muitos cabelos, muitas lembranças de carneirinhos de 
algodão pulando cercas e não voltando mais. 

– Volta, menina! Volta da escadaria do metrô para aqui fora, enquan-
to eu passo, enquanto existo; daqui a pouco não sou mais nem o rastro 
do pensamento que se pensou, e se fez, iluminou o outro, enxergou-se 
e estendeu a mão, na ponta dos dedos acenou com a vida dizendo sim, 
criou-se a luz e as estrelas, o sol varando a Terra, esquentando o mar, 
brilhando o vapor crescente até virar nuvem. E eu me fiz inteira para 
ser, de todas, uma nuvem muito estranha.

26 A partir da fotografia de Márcia Foletto para o concurso Contos do Rio do 
caderno Prosa & Verso, Jornal O Globo.
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 Resposta à Cidade Reposta27

Não quis te encontrar antes, Cidade. Talvez por ser jovem demais e 
não enxergar nos outros o que existia em mim mesma. Mas naquele ins-
tante em que te manifestaste insinuante nas ruas corrediças, no vento in-
quietante, nos cavalos-marinhos dos guindastes do porto, dobrei-me em 
joelhos e te enxerguei só, contínua e contígua aos meus pensamentos.

Não bastam tuas ruas, não calam teus silêncios. Dobras em mim a 
farpa do atrevimento de me sentir obtusa, independente. Oh, Cidade, 
me deixas um instante e não me enxergo mais. Sei dessa força que de ti 
emana e me busca patrícia das minhas origens, das minhas raízes. Não 
há lugar em que assim me encontre e, por mais que conheça os quatro 
continentes, nessa boca do mundo chamada desejo encontrei o aroma 
que sonhaste e me embriagaste inteira. Pudera por outra me apaixonar 
e seguir viagem segura e inocente. Mas não posso mais arcar com a dor 
de te ver distante.

Volto sempre e voltarei aos teus braços de avenidas, aos teus lábios 
de neon, àquela curva em que nada sei, nada serei, apenas a insensatez 
de ser tua e única.

27 Diante do curta Cidade reposta, de Márcio-André.
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2016
Vinte e um
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Ele perguntou o que era terça;
ela, perigosamente, não respondeu.



284

Alice no espelho

Alice ainda não havia se visto no espelho. Sentada, as duas perni-
nhas dobradas, os bracinhos estendidos até as mãos tocarem as mãos.

Mas que surpresa o gelado do espelho! O gelado das minhas mãos!
Me levantei devagar, do tamanho das pernas, meio tonta, caminhei 

de lá para cá. A outra Alice parecia se divertir com o passeio, pois sor-
ria, como se fosse me contar algum segredo. 

De repente, papai chegou: a porta era por onde papai chegava e ma-
mãe saía, aprendi. Mas babá não me deixava chegar perto da porta para 
não me machucar.

O que mais cansava era a espera. E não ser compreendida. Quan-
do chorava pedindo o boneco de borracha para coçar as gengivas dos 
dentes que teimavam em não nascer, me trocavam a fralda, me davam 
banho, comida, água, suco. E não adiantava chorar, não adiantava res-
mungar, porque ninguém me entendia.

Gostava quando Pedro vinha brincar. Pedro com os cachos nos cabe-
los. Até que a mãe de Pedro resolveu cortá-los.

– Para engrossar o fio.
Disse a mamãe. Achava bonito o falar da mamãe. Era tão explica-

do... Ela falava devagar, olhando nos olhos, e dava para entender só 
olhando para os olhos dela, prestando bem atenção.

Mas a minha boca não acompanhava a boca da mamãe. Mesmo 
quando me via no espelho, movia os braços, as pernas, a cabeça, mas 
a boca não falava as palavras da mamãe. Só saía choro e resmungo, e 
reclamava a dor de não entenderem os aaa, os ooo, a quase palavra que 
caía pelo chão. 

Foi Pedro quem falou primeiro, juntou primeiro o mmm e o ããã, e tia 
Clara chorou, tia Clara abraçava o filho como se o visse pela primeira 
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vez. Pedro olhou para a mãe, olhou para mim e não disse mais nada. 
Passou o resto da tarde calado de tão assustado.

Eu fiquei muda, sozinha com as minhas palavras silenciosas. Por 
que elas não falavam? Por que não manifestavam o que eu sentia, o que 
eu pedia, meu desejo mais profundo? De tanto pedir caí no sono, ali, na 
sala de visitas, ali, no colo da babá.

E sonhei com um outro espaço. Onde tudo que eu tocava falava por 
conta própria e eu não precisava mais falar: a cadeira, o sofá, o tapete 
reclamava todo passo que eu dava. E o Pedro pulava de alegria, pois 
não ia mais assustar a tia Clara com as palavras que nem mesmo ele 
quis falar. As coisas por si falavam, as coisas por nós falavam e todos 
nos entendiam, babá, a cozinheira, tia Clara, mamãe, papai...

Acordei com o bigode de papai me dando beijo. E não sei de onde 
veio – vai ver foi o sofá, fofinho, bonitinho que juntou o ppp com o ááá, 
colocou em minha boca, para agradar o papai.
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Maria-Maria

Era uma antiga pedreira o lugar onde Maria resolveu levar Joana 
para fazer uma trilha. O voo dos passarinhos não se ouvia lá, porque as 
folhas secas das árvores se quebravam, se partiam, os ouvidos atentos 
às folhas, atentos ao próprio coração.

Maria começou a namorar Joana fazia pouco tempo. E fazia pouco 
tempo o bombeiro ensinou os primeiros socorros para as duas e aos três 
rapazes tão parecidos entre si que seriam trigêmeos não fossem de cores 
diferentes. E a um casal recém-casado, recém-constituído-um-lar, que 
não parava de trocar beijos e abraços, o que chamou a atenção de Joana.

– Eles não têm muito tempo.
Elas não tinham muito tempo. Mas pareciam séculos. E todos os 

dias Joana ligava quando saía da aula para marcar com Maria na lan-
chonete da escola. Não podiam se beijar, se abraçar, trocar carícias. Mas 
olhavam uma para outra como para se teletransportar, e avistar bem ao 
longe e cada vez mais perto a piscina azulada criada pela pedreira.

– Um veio d’água aqui brotou.
Disse o bombeiro. Bem simpático. Musculoso. Ensinou a Maria as 

primeiras instruções.
– Para o rapel é preciso soltar a alma, soltar o grito guardado no 

estômago. 
Do estômago ele vinha, o grito. Maria o engolia, Maria o afastava 

da garganta, feito o medo afasta o pensamento e parecemos não pensar, 
parecemos ser feitos de pedra, e a pedra não tem humanidade. Ou será a 
pedra gente que se impõe pelo caminho? Bloqueia, no caminho, o pen-
samento de ir e vir. E estáticos, parados, ficaram Maria e o pensamento, 
aguardando o bombeiro, simpático, musculoso, soltar a corda, correr o 
trilho, para o corpo se jogar, o corpo se abandonar na profunda piscina 
azulada lá embaixo.
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– Pula, Maria, pula!
Parecia Maria ouvir. Mas não ouvia nada, não sentia nada, nem o 

bater do coração. Uma carapaça de (medo?) suor cobria toda a pele, 
e os poros tão dilatados que se podiam ver as veias e o sangue grosso, 
viscoso, por elas a se arrastar.

Maria se lembrava do dia em que a mãe morreu. Ela não viu a mãe 
morta, no caixão, ser enterrada. O pai não deixou. Desde então imagi-
nava cenas, criava histórias tão reais quanto estar ali, naquele abismo, 
prestes a se atirar.

Por que o medo de se atirar? O que iria perder além de uma vida? 
Uma vida pode se perder, uma vida pode se viver uma infinidade de ve-
zes, uma imensidão de tipos e máscaras de possibilidades de si: Maria-
-Maria, Maria-Joana, Maria-sua-mãe, Maria-seu-pai, até Maria-bom-
beiro-simpático-musculoso.

– Vai, Maria, vai!
E Maria caiu. Era uma queda lenta. Em câmara lenta. Como se a 

alma de Maria abandonasse o corpo e visse o próprio corpo assustado, 
congelado, paralisado, caindo, sumindo, consumindo a si na queda, na 
entrega, no abandono de um abraço que Maria queria dar em sua mãe.  
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Um olhar sobre Istambul

A primeira vez que vi Istambul, meus olhos semicerrados descorti-
navam na janela do avião uma paisagem insólita, em nada parecida com 
as Mil e Uma Noites, Sherazade e os Quarenta Ladrões de Ali Babá. 
Encontrei edifícios altos e quadrados, torres finas de mesquitas rasgan-
do espaço entre eles até o mais alto céu, terrenos inclinados, odores e 
cores do Grande Bazar, onde as especiarias saltavam gotas de saliva de 
minhas papilas, os cinco sentidos sendo despertados involuntariamente 
pelos passantes e turistas.

A lua cheia nunca me pareceu tão próxima. Banhava o rio do Estrei-
to do Bósforo; meu peito apertou lembranças de quando eu era pequena 
e li Malba Tahan pela primeira vez.

O Homem que Calculava.
A imagem que me faziam os turcos não se alterara ainda. Via-os 

como grandes comerciantes, negociadores do Estreito que encurtava 
distâncias marítimas entre o Ocidente e o Oriente. Comecei a retirar o 
véu da história, relembrei Constantinopla, Alexandre, o Grande, a escri-
ta cuneiforme. As conexões com as culturas europeias me vinham então 
à memória, não era apenas a conexão física: os turcos serviram de canal 
de pensamentos e religiões, manifestando-se em alto e bom som nas 
mesquitas espalhadas na cidade as palavras do Profeta:

Não há outro Deus que Deus
Não há outro Deus que Alá
Deus é o maior
Maomé é o seu Profeta
Venha salvar-te
Venha rezar
Deus é o maior
Não há outro Deus que Alá
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Os cantos das preces ressoam como em eco, mas são independentes 
e não parecem se importar comigo. Procuro entender essa cultura tão di-
versa da minha. Na Turquia, apesar de as mulheres não serem obrigadas 
a cobrir o rosto com o véu, muitas o usam por não se sentirem capazes de 
agir de maneira diferente da tradição. Nisso encontro um ponto de apoio, 
agarro-me a esse ponto para tecer o véu do pensamento, deslizando da 
realidade para o imaginário do artista.

Entro no harém do Palácio Topkapi. Imagino-me uma das concubi-
nas, laço um nome recém-chegado aos meus ouvidos: Ivgênia. Imagi-
no-a de uma tez cobre, olhos verdes amplos, inquisidores. Eles querem 
uma resposta por estar ali aos treze anos, entre outras meninas, as mais 
belas, doadas ou arrancadas de suas famílias. Não entendo o que vejo, ao 
mesmo tempo maravilhada com os lustres de cristal vermelho, os tapetes 
longínquos com desenhos apenas de flores e arabescos, nos quais a figura 
humana não era representada por causa da religião.

Sou dopada todos os dias para não querer fugir daquele ambiente 
quase hermético se não fossem as claraboias. Antigas mulheres do sul-
tão, eunucos e filhas me vigiam, me educam, alimentam, cobrem meu 
corpo com óleos e véus. Se eu for rejeitada pelo sultão, serei entregue 
aos guardas fora do harém para ser usada como o rejeito exige. Se en-
gravidar de um dos eunucos, na maior das impossibilidades, morremos 
eu, a criança e o eunuco, pois não existem eunucos que não sejam negros 
aqui no palácio.

Sabemos tudo sobre o sultão, nós, as concubinas. Dormimos em qual-
quer parte, em camas de campanha, ou, quando muito, em quartos mais 
simples que o das quatro esposas de nosso dono e senhor.

Beylerbeyi Sarayi 
(Palácio do Senhor dos Senhores)

Saio do harém, não quero mais ser Ivgênia, nem me faltar o ar todos 
os dias, nem me tornar louca aos vinte anos. Desejo aprender as palavras 
soltas e cantadas nas mesquitas, os prefixos que tudo dizem e significam, 
numa lógica contrária à minha me desestruturam e me fazem começar 
tudo novamente, vestir-me de herege, alcançar a mais alta torre para, da 
pequena janela do avião, cerrar meus olhos e sonhar com outro tempo.
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Studium 2100

Em 2100, os livros são cadastrados por ordem de autor e seleciona-
dos pela Cúria Maior dos Intelectuais. Existe um exemplar por título 
na Biblioteca do Mundo. Para fazer parte da Biblioteca é preciso se 
submeter ao Exame Mundial da Ordem Primeira Literária.

Pedro nasceu há treze anos. Ele não sabe que é escritor. Ele sente 
as letras pulsando nas veias, pedindo passagem das mãos ao papel, dos 
sonhos à realidade.

Quer ser médico, o rapaz. Crescer feito o pai, grande feito o pai, 
salvar vidas. E alcançar estrelas.

Se não fosse o desejo de alcançar estrelas, Pedro estaria a caminho 
do Studium 2100, ao lado dos futuros médicos, doutores da saúde e da 
doença. Mas a mania de rabiscar palavras, costurar histórias, construir 
esquinas não o deixa quieto na aula de biologia, nos cálculos matemáti-
cos, quebrando as leis da física: está sempre em dois lugares ao mesmo 
tempo.

E Sofia. Ela não sabe que Pedro lhe escreve cartas. As cartas nume-
rosas, quilométricas – alcançariam estrelas? Sofia é bailarina. Daquela 
que rodopia um instante como se fosse mágico e engana o tempo nos 
rodopios, parecendo mais velha, parecendo mais bela. Parecendo uma 
mulher de trinta anos.

Pedro não foi aceito no curso de medicina. O pai descobriu rabis-
cos, rasgou histórias, destruiu esquinas. O filho fugiu de casa. Procurou 
Sofia.

2117. Na escadaria da Ópera Municipal, Pedro pede esmolas. De 
um lado, cartas e mais cartas amarradas por um barbante; nas mãos, um 
bloco de anotações amarelado, lápis grafite suja a ponta dos dedos de 
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Pedro. Ele sabe que é um escritor. Ele não foi aceito pela Cúria Maior 
dos Intelectuais.

Pedro escreve histórias em suas cartas. Milhares delas espalhadas 
pelo mundo. Não sabe quem as levou, quem as comprou, quem as copia 
e distribui no mercado negro dos livros. Ele não se importa.

Escreve para Sofia, o sonhador, escreve para colher estrelas, pescar 
sorrisos, cantar amores. Escreve com a ponta dos dedos que, de tanto 
escrever, está gasta, de tanto amar, ficou triste, de tanto dar, se perdeu.

A dama se aproxima, alguns trocados sobre a luva branca, de cetim, 
de seda são os dedos que oferecem a Pedro um bocado de amanhã. Os 
treze anos voltam, as cartas são escritas, as cartas são entregues e o ro-
dopio anuncia que o tempo não se engana... Jamais. 
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Incêndio

Eram corpos, ali, deitados, jogados, largados pelo chão.
Na passarela do hospital, viam-se crianças, adultos, velhinhos com 

os rostos meio queimados, meio cortados, meio lavados pelo fogo por-
tentoso. Eles vinham aos montes, às filas, aos grupos de dois ou três, 
que foram famílias em outros tempos, foram unidos em outros tempos 
de fome e frio, labuta e dor. Mas nunca a dor que antes tiveram se espa-
lhou pelos corpos alheios à família, os corpos de uma cidade fantasma.

O incêndio foi provocado pelos governantes, porque queriam, por-
que insistiam que aqueles trabalhadores não fossem os melhores para 
o Estado. E, a partir de então, os planos foram traçados em busca do 
momento perfeito, em que dois ou mais estivessem reunidos para en-
contrar calor, os corpos se aquecendo, se enternecendo, numa onda que 
ultrapassava as fronteiras da cidade, as muralhas da cidade não podiam 
conter o poder daquele amor, dos corpos juntos uns dos outros.

Queimando os corpos viriam os jovens, habitariam a cidade; os jo-
vens flexíveis, maleáveis nas mãos dos governantes. Manipulavam a 
massa os governantes, e da massa faziam brotar pequenos soldados, 
meninos, meninas de cabeças raspadas, usavam fardas de aço para não 
haver contato, para não tocarem a pele, não esquentarem o espírito.

Uma cidade se une à vizinha, os habitantes são semelhantes, fardas 
iguais, os cabelos curtos, parecem viver com a mente aberta para o céu; 
o céu abriga os deuses que olham desconfiados, olham desanimados 
sua criação do livre-arbítrio, ali, jogados, largados, deitados pelo chão.        
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Clube de Suicidas

No princípio era para ser um clube de suicidas. Chegava-se, cadas-
trava-se, pulava do décimo terceiro andar, no décimo terceiro prédio, da 
avenida Treze de Maio.

Ou nos degraus da escadaria do Cristo Redentor, na frente dos tri-
lhos, o bondinho da floresta da Tijuca, Santa Teresa, no Palácio do Ca-
tete, onde Getúlio se matou.

Mas se José chegasse, se cadastrasse e pulasse, tudo assim continua-
ria, tudo assim permaneceria um eterno se matar. Porque José chegou 
com sonhos, desses que não se vendem, se dão. Desses que não se têm, 
se imaginam. E alguns dos suicidas, em vez de se jogar, iam lá, bem de 
mansinho, ouvir os sonhos de José, os sonhos que ele não sabia escre-
ver, só falar; não sabia o porquê, só o lembrar.

E não se esquecia, nenhum dos sonhos se esvaía de sua mente cria-
tiva. Que se assustava às vezes de tanto pensar, por achar tão reais os 
personagens, senhores de si e dele mesmo. Mandavam-no caminhar 
todos os dias, do Flamengo até a Urca, dar comida aos macaquinhos 
e voltar para o seu lar. Não tinha mais o emprego, pois da noite eles 
fugiam, os personagens, para no dia atrapalhar, com sono e cansaço, o 
emprego do José.

Tinha visto de um tudo: cachorro mandando em dono e velhinho 
abandonado, sentado na barraquinha de coco para o neto obedecer, por-
que iam aparecer uns amigos em sua casa.

– Vai passear, avô! Que mico eu ter de ter um velho em minha casa...
E José viu o velhinho, sentado, abandonado na barraquinha de coco. 
Mas um menino, pixotinho, bonitinho, veio em sua direção. Alisou o 

rosto, enrugado, tão cansado de falta de amor, respeito e também com-
preensão. O menino pequenino, como se adivinhando, como se aca-
rinhando o rosto do velhinho e de José, soltou umas palavrinhas sem 
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sentido e, ao mesmo tempo, tudo se esclareceu, tudo então se converteu 
num alegre Carnaval.

– O que perde grande é. O último será o primeiro, vovozinho e seu 
José. Vão contar para o mundo inteiro que o mundo continua, a vida 
não acabou...

... E o sonho é de quem sonha, mas também de quem acredita, e 
insiste, e desiste de chegar, se cadastrar, e pular do décimo terceiro pré-
dio, da avenida Treze de Maio, na cidade de São Sebastião do Rio de 
Janeiro.
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O dia da minha vida28

Dia de minha vida!
Rumo à noite, lá vai!
Há ardor em teu olho

semividrado,
goteja lágrimas

teu orvalho,
 desliza quieta sobre mares brancos

a púrpura de teu amor,
tua última, tímida bem-aventurança.

Ditirambos de Dionísio, Friedrich Nietzsche

1.

Provavelmente, eram elefantes no meio da sala. 
Seus pesos e suas medidas estreitavam a mesa até o chão, desfazen-

do a madeira em fibras corrediças, moendo, moendo, virando bagaço.
Das janelas de açúcar se via a mãe com o pote de água na cabeça. A 

mãe, no alto do monte, a chamar a menina. A mãe com as nuvenzinhas 
de algodão percorrendo riachos e cachoeiras quando riscavam o céu em 
relâmpagos e trovões.

Por entre o canavial o tatupeba se escondia das formigas tanajura de 
tão grandes ancas, por medo de se engasgar.

Paredes de portões altos não impediam o rasgar do sol ao meio-dia 
nem a freira moça que se escondera do príncipe encantado.

O príncipe caiu do cavalo, e não me pergunte por que eu não estava 
lá para reerguê-lo, eu que sempre adivinho a queda antes do recomeço.

E nas pernas expus meus músculos que os elefantes cismavam es-
magar, transformando a madeira em pó moído, o bagaço, em cristal, 
doce mel dos usineiros.

28 Diante de telas do pintor pernambucano Lula Cardoso Ayres (1910-1987).
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2.

Das janelas de açúcar se via a mãe com o pote de água na cabeça. A 
mãe, no alto do monte, a chamar a menina. A mãe com as nuvenzinhas 
de algodão percorrendo riachos e cachoeiras quando riscavam o céu em 
relâmpagos e trovões.

O pai chegaria mais tarde, poriam a mesa com sal e carinho. Dos lá-
bios da menina saíram cantigas de ninar que deviam ter saído dos lábios 
da mãe, mas ela nem sabia ter essa autoridade.

Por vezes o pai esquecia a hora do jantar e passava antes no bote-
quim para aquecer os lábios com outros lábios e deixava futuros filhos 
e filhas nos lençóis de cetim vermelho; voltava para casa assobiando 
estrelas.

O pai batia na mãe que lhe implorava perdão e, tantas vezes apa-
nhasse, mais o queria. Rasgava a roupa mostrando sinais de queimadu-
ras – ele mesmo as fez antes de acender o fumo-de-corda.

A filha a tudo assistia da fresta entre a porta e a parede de sapê, que-
rendo um dia subir o monte com as nuvenzinhas de algodão, ladrilhar 
pedrinhas de brilhante dos riachos e das cachoeiras, para se perder nos 
lençóis de cetim vermelho.

3.

Por entre o canavial o tatupeba se escondia das formigas tanajura de 
tão grandes ancas, por medo de se engasgar. 

Enfiava-se na terra escura e úmida, enfiava-se lentamente. Queria 
prolongar o frescor nas narinas, o corpo queratinizado roçando as mi-
nhocas, os embuás, a cobra-coral passou por perto na certeza de não 
poder atravessar-lhe a carapaça.

Queria ficar com as minhocas, o tatupeba, queria viver com as mi-
nhocas. Elas, as únicas a descobrir segredo: por cima da nuca havia um 
orifício, miúdo, bem miúdo, por onde passavam e lhe faziam cócegas.
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4.

Paredes de portões altos não impediam o rasgar do sol ao meio-dia 
nem a freira moça que se escondera do príncipe encantado.

O príncipe caiu do cavalo e não me pergunte por que eu não estava 
lá para reerguê-lo, eu que sempre adivinho a queda antes do recomeço.

O beijo selou o silêncio. Aquele silêncio fora desejado desde o iní-
cio do Universo para falar de outra era e lugar onde tudo desaparece e 
aparece ao mesmo tempo.

Pudera um beijo reconhecer milênios, que, num instante, fios de 
ouro tecessem uma velha história de fadas e muralhas, pespontando 
acontecimentos, escurecendo véus, saltando artifícios de veludo e chá 
das cinco.

Porque a freira moça se escondera por trás do hábito de se fazer bela 
e pura, não imaginando que em si crescia o Salvador do Mundo.
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Transparentes

Não sei quem inventou a história dos caixões de vidro. Com a verti-
calização dos cemitérios é possível obter cem andares de jazigos empi-
lhados, um em cima do outro, com placas de identificação numeradas.

Veem-se através dos caixões a decomposição dos corpos, os vermes 
entrando e saindo dos orifícios nasais, auriculares, anais, oculares e va-
ginais nas mulheres. Crianças que gostam de filmes de terror visitam o 
cemitério no Dia dos Mortos para ver as caveiras de seus antepassados.

O mau cheiro foi assim resolvido: para os pobres, uma solução de 
ácido cítrico misturado ao clorídrico; os mais ricos ou célebres defun-
tos preferiram ser borrifados com formol para conservarem a beleza 
do derradeiro instante. Qualquer uma das soluções é feita de maneira 
automática, impregnando os sepulcros de três em três horas.

Mas ninguém explica, mesmo se soubéssemos quem inventou os 
caixões de vidro, o que acontece no jazigo de Mariana. Ela não é rica; 
é bela. Não é célebre; é simples. Notei que um senhor, na casa dos 
noventa e poucos anos, visita a jovem todos os dias, às cinco horas da 
tarde, e ao seu lado permanece até o anoitecer. Se ele coloca formol pe-
los furinhos do caixão ou se coloca amor nas ondas dos dedos ao vidro, 
transparentes dedos no coração se aproximam e pareço ouvir, parece 
bater o tambor silencioso.

Mariana morreu de afeto. Naquela tarde de março, Ovídio a visitava 
no hospital, como fazia todos os dias, até o anoitecer. Ela lhe deu o últi-
mo suspiro, ele guardou, cerrou nas mãos e o levou para casa.

Não sabia o que fazer, não abria as mãos daquele amor por nada 
neste mundo. Teve a ideia de guardá-lo num pote de geleia vazio. E ali, 
dentro do pote, o amor tomou forma e cor. Era azul. Era púrpura. E a 
cada batida, uma tonalidade do arco-íris. Por mais que Ovídio pensasse, 
as cores se transmutavam em pedidos para continuar, para prevalecer.
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Comprou lâminas grossas de vidro, furou-as delicadamente, colou-
-as em quatro com uma tampa para guardar a sua amada, para que o 
amor sempre reste no corpo intacto de Mariana.
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Da cuore

Natália foi concebida com o mesmo coração da mãe. Talvez o incha-
ço no órgão atrioventricular materno tenha permitido que o feto com-
partilhasse o bombear do sangue, as batidas ritmadas.

O pai deixou a casa quando imaginou a vida em duplicidade, duas 
mulheres para sempre em sua cama, dois corpos nus à sua frente, quan-
do não sabia se amava ao menos uma delas.

A menina cresceu colada à mãe, presa à mãe, que não se incomoda-
va. Dava-lhe de mamar, trocava as fraldas; deu os primeiros passos na 
mesa da cozinha. Vestiam roupas de igual tecido, iguais brincos e colar, 
e na festa de quinze anos eram da mesma estatura.

Natália conheceu Rodrigo na fila do supermercado, enquanto a mãe 
fazia as contas. Trocaram telefones com o olhar e mais tarde se telefo-
naram. Era preciso o quarto escuro da meia-noite, a lua nova, e velar 
sempre o sono ao lado, soprando um sonho aos ouvidos maternais.

– Por que não vem?
– Não posso...
– Por que não quer?
– Desejo...
E foram assim tecendo a operação. Não diriam nada a princípio – 

Rodrigo a pesquisar. De que maneira um coração de mãe, um coração 
de filha se divide e elas permanecem, se libertam e continuam vivas?

– Uma delas terá de morrer.
O médico recomenda – Rodrigo gosta daquela mulher, cabelos gri-

salhos, olhos vivos feito os da filha, vivos olhos sondam Natália falando 
baixo ao telefone, quieta ao telefone, chorando ao telefone, procurando 
uma solução.

A mãe se despe, despe a filha, dá um beijo em sua face e abre os 
braços para o amor.
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O Grito

No começo foi o grito.
Anésia Pacheco e Chaves

Acendo o abajur e a lâmpada queimada não ajuda a chegar ao banhei-
ro, lavar o rosto, olhar no espelho quebrado.

Me olhar no espelho quebrado.
Crescem rugas no meu rosto estranho. Não pertenço a este lugar? 

Desde ontem vejo coisas, sinto coisas e não sei o que dizer.
– Aceita este homem...
Bebo um café bem forte. Tão forte o café que a garganta arrepia as 

amídalas, desperta as papilas.
– ... na saúde e na doença...
Tomo um banho demorado. Faço espuma com o sabão, ensaboo o 

corpo inteiro à procura de mim mesma.
– ... respeitando-se...
Que sorte ser feriado! Não preciso levar as crianças ao colégio, a rou-

pa na lavanderia, o cachorro para passear...
– ... como seu futuro ex-marido? 
Carlos veio ontem visitar as crianças com os papéis do divórcio. Devo 

ler com calma, assinar com calma, consultar com calma o advogado. O 
advogado, olhos cor do céu.

Um novo céu. 
Um novo dia.
Acompanho os alunos na visita ao museu. Pedro é o maior de todos. 

Pedro, com seus nove anos e a cadeira de rodas.
– Tenho superpoderes, professora!
– Sim, temos todos superpoderes, Pedro. Você, na cadeira de rodas, 

pode chegar mais rápido. O Flávio, com os óculos, enxerga melhor. A Ali-
ce, o aparelho nos dentes... tão afiados os dentes da Alice. Mas não temos, 
nenhum de nós, o poder de desaparecer e aparecer em outro lugar... Por 
isso, meninos e meninas, eu na frente, porque somente eu sei o caminho!
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O caminho diferente hoje, no museu de sempre. Os quadros de sem-
pre e ninguém me avisou, que, no meio da exposição de Gauguin, Van 
Gogh e Tarsila do Amaral, lá estava ele, impávido, silencioso, tão silen-
cioso como sua morte certa, como se me contasse algum segredo vindo 
do caixão.

– Desculpe, professora, esquecemos de avisar que esta área está re-
servada ao velório do Doutor Muniz.

Não quero saber do segurança, dos quadros, dos alunos, só o morto 
me interessa, só o morto atravessa a sala enorme sem jardins. Por que 
nem os girassóis, nem a pergunta de onde somos, mas para onde ire-
mos, Sr. Muniz? O senhor agora sabe, o senhor agora entende como 
tudo aconteceu. Como Carlos me deixou. Como Carlos deixou de me 
amar amando outra, ou será que amou outra para deixar de me amar?

– São tão estranhos, os mortos...
São tão estranhos, os homens... E ali me aquietei. Ao lado da viúva. 

(A amante?) Da filha. (Uma bastarda?) O caixão. Um homem de bigode 
e barbas brancas. Ele não olhava para mim. Não olhava mais ninguém. 
Mas, se eu me abaixasse, se por um instante escutasse, sairia o que dos 
seus pulmões?

– No começo foi o grito.
Lembro aqui, sentada, parada, com os alunos pulando ao meu redor, 

o segurança falando ao meu redor, que ouvi aquela frase, eu li aquela 
frase, no começo foi o grito, em alguma exposição. Mas o que importa 
agora? A arte, os artistas, os alunos, se o Sr. Muniz está morto?

– Não conheço o Sr. Muniz.
E a viúva (amante?), a filha (bastarda?) seguraram a minha mão. 

Aqueceram a minha mão como se ao defunto aquecessem, como se ao 
defunto quisessem fazer ressurgir e descobrir o que há do outro lado.

– Ele é mais feliz agora.
Saberá de tudo agora? Com a viúva e a filha em minhas mãos? Que 

eu traí Carlos primeiro, com o carteiro, o padeiro, o açougueiro, a amiga 
da sua prima. Com a prima também?

– Era um homem muito justo.
E a justiça, Sr. Muniz? A quem se aplicaria, a quem se gritaria pe-

dindo o perdão?



303

Chuva de letrinhas

A professora mandou escrever uma palavra no papel e colar sobre as 
figuras desenhadas no quadro-negro.

Não escondi a satisfação de acertar minha palavra. Para a moça da 
cantina. O homem do picolé. O motorista do bonde.

– C-a-s-a.
Desci duas paradas antes só para colar papéis nas coisas pelo cami-

nho.
– R-u-a.
Abracei a árvore na rua em que moro, como sempre fiz, como sem-

pre quis que a mim ela respondesse.
– Á-r-v-o-r-e.
Ela me viu crescer. Um menino tão franzino se encostava no seu 

tronco, abraçava-me ao seu tronco como nos braços da minha avó. Era 
de terra batida, a rua da minha árvore. E as raízes aparecendo, as raízes 
florescendo pelo chão.

No chão vejo formigas tanajuras carregando o alimento, carregando 
algumas f-o-l-h-a-s, pedacinhos de m-a-ç-ã. Subo os olhos nas paredes 
da venda de tio Zé, onde tem b-a-l-a, b-i-s-c-o-i-t-o, e também a-r-r-o-z, 
f-e-i-j-ã-o. Tio Zé me surpreende com os papéis, na saca de f-a-r-i-n-h-a, 
na saca de l-i-m-ã-o. Mas não tira os papéis de lá.

– Leva pra tua mãe, pra fazer uma limonada.
E na rua adentrei, me despedi da minha árvore.
Quando Léo se aproximou. Léo e o rabo balançando. Léo e o seu 

latido alto. Léo lambendo o meu rosto. E Léo olhou para mim.
– O que me aconteceu? – Léo dizia, nos latidos; eu entendia os seus 

latidos, feito aprendesse chinês.
– Sua mãe saiu, Elil. Ela volta rapidinho.
Ele não falava antes, o meu pobre amigo Léo. Só latia pros cachor-

ros e gatos do vizinho. Ou pros colegas da escola que insistiam em der-
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rubar goiabas do pé de Seu Januário, que ficava lá atrás, no seu quintal. 
As goiabas, feito nelas desenhasse um sorriso para o Léo, e de volta ele 
sorria, encabulado, atrapalhado, ficava ciscando o chão.

Tomei um banho com o sabonete – era Phebo, mamãe dizia, foi ela 
quem me ensinou. E lavava os pés, debaixo dos braços, debaixo da 
barriga, onde Alice me pediu, no banheiro da escola, pra mostrar o meu 
Bilau. Só mostro o meu Bilau se você mostrar a sua Rosinha. E era 
mesmo cor-de-rosa a Rosinha de Alice, que encostou no meu Bilau. 
Eles bem que se pareciam e queriam ficar juntos, até o fim do recreio?

Mas então a professora, óculos de grau e saia comprida, saiu me 
arrastando: Seu Danado, Seu Safado; e eu não vi que mal havia.

Mamãe chegou com um bilhete fechado no envelope, recebeu da 
professora. Colocou sobre a mesinha da entrada principal. Do castigo 
eu não saía até papai chegar.

– Oh, meu Deus, minha Mãezinha, faz o bilhete sumir... Eu prometo, 
nunca mais encosto o meu Bilau na Rosinha de Alice, tomo sopa todo 
dia, arrumo o quarto, levo o lixo lá pra fora...

Olho o céu. Umas nuvens esquisitas... anunciam o meu perdão? A 
vela do santuário não mexeu, não ouviu as preces que hoje eu fiz?

Vem a hora do jantar. Sopa nossa de cada dia. Na mesa da cozinha. 
Papai no centro, entre mim e mamãe. De instante em instante, boto o 
olho na mesinha da entrada principal. O bilhete lá está. O bilhete e a 
surra que já, já vou receber. Quando eu tomar a sopa. Quando o pai be-
ber o vinho e depois partir o pão. Deu as mãos, a mim e à minha mãe, 
um silêncio, e ele rezou.

– Obrigado, Nosso Senhor, e também Nossa Senhora, por esta casa, 
na rua do Motocolombó, onde tem a árvore mais linda, por onde tana-
juras passam com as folhas e os pedacinhos de maçã. E a venda de Seu 
José, com bala e biscoito, arroz e feijão, farinha e o limão para a limo-
nada. Que Léo se aquiete, não fale mais nada. E vamos tomar a sopa de 
letrinhas que a mamãe, Dona Rosinha, com carinho preparou.
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Eu, comigo e Deus

Ficava em 20, Maresfield Gardens, num subúrbio de Londres. 
Vindo de metrô, descia na estação de Hampstead Northern, atravessa-
va a rua e subia uma ladeira. Eu me perdi duas vezes até encontrar a 
placa da casa-museu, uma casa de dois andares, tipicamente inglesa. 
A rua estava calma, com as folhas das árvores levitando pelo chão. 

Ao entrar, encontrei uma senhora, bem velhinha, que vendia os 
bilhetes e souvenirs. Ela me disse que não podia fotografar, mas me 
chamou a um canto da loja e perguntou:

– Quer ver onde Freud encontrou Deus?
Parei um instante com a pergunta. Poderia ficar séculos remoendo 

em minha mente uma resposta digna de meus estudos, digna da luci-
dez, digna de...

– Não acredito em Deus.
Ela me olhou de mansinho. Passou a mão enrugada no meu rosto 

jovem. Puxou-me pelo braço.
– Venha mesmo assim.
Eu não sabia se ia ou corria embora. Mas resolvi arriscar e cami-

nhar pelo pequeno jardim; sentei-me em uma das espreguiçadeiras, 
onde um dia sentou Freud com o suposto visitante.

– Foi aqui.
Ela me deixou a sós. A sós com meus pensamentos. A sós com a 

possibilidade de ser Freud algum dia, um dia de verão londrino, sen-
tando a uma espreguiçadeira, com uma jarra de limonada rósea na 
mesa ao lado.

– Deus está aqui.
Freud se engasgou com o gelo da limonada rósea quando a moça 

(que será uma velhinha) trouxe um senhor de barba branca, comprida, 
para sentar na outra espreguiçadeira. 



306

Ficaram os dois fazendo ninho em suas barbas brancas. “Então, as-
sim que era Deus?”, pensou Freud, ele e os seus pensamentos que não 
paravam de pensar.

– Sim, sou mesmo assim. Ou de outra forma qualquer. Mas quis te 
aparecer como ao povo judeu, judeu que tu és.

– ... produto da minha imaginação...
– Herança da tua fé.
Freud serviu-se de mais limonada. Serviu também a Deus.
– Aceita?
– Obrigado.
– Mas, ao que devo a visita?
– Tu deves saber.
– Não sei.
– Adivinha.
– Não sou bom com jogos.
– Mas desvendas estórias.
A limonada estava doce demais. Freud serviu-se de algumas pedras 

de gelo. 
– Algum de seus filhos.
– O maior de todos.
– O Cristo?
– Exatamente. Há séculos me atormenta um fato. Por isso vim aqui 

falar contigo.
– Sou todo ouvidos.
– O Horto das Oliveiras.
– O Horto das Oliveiras... Da grande angústia... O suor de sangue...
– Teria ele vacilado? Será que ali meu filho, meu grande filho, o 

maior de todos, me traiu? 
– Por que me pergunta isso? Pelo que dizem, você sabe de tudo...
– Mas eu quero saber o que tu pensas.
– Você sabe o que eu penso...
– Quero ouvir-te falar.
Freud se levantou da espreguiçadeira. Eram duas cadeiras espregui-

çadeiras pintadas de branco. Antes, porém, eram na madeira, sem pin-
tura, com apenas uma camada de verniz.

– Se eu acreditasse em você – disse Freud caminhando pelo jardim, 
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em um típico dia de verão londrino –, eu diria que seu filho não o traiu. 
Aliás, nunca ele foi mais fiel do que naquele momento em que, suando 
sangue, antecipando tudo o que iria sofrer num futuro próximo, bem pró-
ximo, pediu “Pai, afasta de mim este cálice de amargura”, para, logo em 
seguida, voltar atrás e dizer “Que seja feita a tua vontade, e não a minha”.

– Mas tu não acreditas em mim.
Freud tirou do bolso uma pequena caixa de charutos.
– Aceita?
– Não, obrigado.
Acendeu o charuto, deu uns cinco passos e voltou a se sentar na es-

preguiçadeira.
– Eu diria que ele não o traiu. As circunstâncias eram propícias para 

que desistisse: ele sabia que os amigos o abandonariam, que seria tortura-
do e morto, o que tinha a seu favor? Até hoje me pergunto: “O que tinha 
a seu favor?” Um louco alemão que extermina judeus feito ele? Que por 
isso precisou fugir para a Inglaterra? Um câncer na boca que o impediria 
de falar? Um futuro mais que incerto, com dissidências entre os seus 
seguidores, julgamentos cretinos dos seus estudiosos? Não, não, ele não 
o traiu. Ele permaneceu coeso, coerente, com toda a sua humanidade, 
continuou escrevendo e fumando o seu charuto, e vivendo o restante da 
vida que ainda possuía.

A conversa estava fluindo bem quando a moça (que um dia será uma 
velhinha) interrompeu.

– Tem um rapaz, barbudo, cabelos longos, querendo falar com os se-
nhores.

– Arrá! Agora vai ficar interessante, “Deus”! ‒ Freud fez o gesto de 
aspas.

Deus deu de ombros.
– Pode mandar o rapaz entrar, Fräulein, e traga mais uma cadeira para 

ele.
O jovem, barbudo, cabelos longos, atravessando o jardim lentamente, 

conversando com a moça, que seria velha um dia, explicando a diferença 
entre as margaridas e os girassóis, acompanhando o voo das borboletas.

Ao se aproximar de Deus e Freud, o jovem parou. Cumprimentou 
Deus com a cabeça. Olhou diretamente para Freud e falou:

– Prazer, sou o Cristo.
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– Prazer, Sigmund Freud.
A espreguiçadeira devidamente arranjada, a limonada rósea ser-

vida.
– Bonita casa, Sigmund.
– Obrigado, Cristo, gentileza sua.
De repente, Freud começou a rir. Ria balançando os óculos, balan-

çando o charuto, fazendo as cinzas caírem na grama bem aparada do 
jardim de verão londrino.

– Só falta agora o Espírito Santo!
– Mas ele já está aqui, Sigmund. Lembre-se, “Onde dois ou mais 

estiverem reunidos...”.
– E sua santa Mãe?
– Freud...
– Desculpe, Deus, mas não pude resistir... É tão hilário, tão absur-

do! Ter vocês aqui! Os dois. Quer dizer, os três.
– Não acredita, não é, Sigmund? Quer ver minhas chagas, feito 

Tomé?
– Acredito no poder da mente, oh, Cristo. Acredito no poder da 

minha imaginação, que viaja quase dois mil anos para conversar com 
você e com seu pai, graças ao “Espírito Santo” – Freud com as aspas 
nos dedos.

Ficaram os três se entreolhando: Freud, Deus e Cristo. O Espírito 
Santo deveria estar protegendo o lugar, pois ninguém mais chegou e 
interrompeu o colóquio divino-humano.

– Mas como você ia dizendo, Deus...
– Não, eras tu quem transcorria sobre a não traição do meu filho, 

o maior de todos.
– Obrigado, Pai.
– Mas por que me pergunta, se ele está aqui? Ele próprio pode 

responder.
– Mas ele já respondeu com a própria vida. Basta.
– Sigmund, queremos saber o que você pensa.
– Mas vocês o sabem!
– Será?
– E não seria? Se vocês forem quem dizem que são e fazem o 

que dizem que fazem, decerto possuem a minha resposta. A propó-
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sito, como conseguiram chegar aqui e entrar com tanta facilidade? 
Fräulein é muito desconfiada com visitas... Entendam, o meu caso é 
muito delicado. Estou numa posição em que todos querem saber o que 
penso: o que penso de Hitler, dos campos de concentração, da mente 
humana, dos sonhos, de jovens escritores que um dia virão aqui visitar 
esta mesma casa, atravessar o mesmo jardim e (talvez) quem sabe 
sentar a esta cadeira com seu bloco de anotações, caneta em punho e 
fazer surgir palavras – desconexas, a princípio –, mas que em seguida 
irão se conectando, e congruindo, e  mostrando-se lúcidas e coerentes. 
Acredito nessas palavras, nessas, eu acredito. Acredito porque foram 
ruminadas, e ficaram rondando e rodando a cabeça jovem sem dar 
explicações, simplesmente existindo. Até que o toque de uma pessoa 
amada, o sorriso de uma criança, ou apenas um dia de verão londrino, 
entre margaridas e girassóis, as borboletas em seu voo solitário, até 
que um desses elementos extraordinários da vida trouxesse à tona o 
sentido dessas palavras. O sentido que as aproximou do seu centro, 
e nada mais importava para quem escrevia, porque ao centro chegou.

A senhora bem velhinha tocou no meu ombro.
– Faltam dez minutos para o museu fechar.
Fiquei assim, sem palavras, meu corpo, sem movimento, porque 

estive eu, comigo e Deus durante a tarde inteira e não senti a tarde pas-
sar. Como se o passado, o presente e o futuro houvessem se fundido 
em um tempo só, e como se os personagens tivessem preenchido meu 
corpo, ao mesmo tempo.

Então, tempo e espaço me coabitaram. Ou melhor, tempos e per-
sonagens. Porque fui Deus, Freud e Cristo, fui o Espírito Santo entre 
eles.

Minhas mãos tremiam, e muito me custou juntar o bloco de ano-
tações, a caneta, a mochila. As pernas também estavam bambas, e foi 
com dificuldade que me levantei e me apoiei na senhora bem velhinha 
para atravessar o jardim, a loja de souvenirs, a casa-museu de dois 
andares e chegar até a porta do 20, Maresfield Gardens.

A velhinha me acenou em despedida. Parecia mais jovem do que 
eu, eu que havia envelhecido séculos em uma tarde.

Ao me lembrar disso tudo, hoje, eu, com meus filhos e netos, sinto 
como se o tempo não houvesse passado, ou como se houvesse passado 
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tão rápido que estivesse próxima a hora do reencontro com os persona-
gens, no mesmo jardim inglês, naquelas espreguiçadeiras brancas.

– Vejam, ainda guardo comigo a ponta do charuto de Freud!
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Moça da cadeira de rodas

Não me lembro de quando foi que ela chegou. No finalzinho da tar-
de, enquanto eu olhava meu irmão caçula brincando? Ou ele me olhava 
sentada no sofá?

Da sala vejo o quintal e as flores, astromélias, plantadas por Tia Zul-
mira na estação das sementes. Cresceram no chão, abriram os braços no 
chão e me oferecem flores, me acenam folhas.

Olho as pernas dormentes – minhas pernas silenciosas. Elas não me 
levam de cá para ali, feito o caule da astromélia. 

É bonita a astromélia. Mas assusta o beija-flor, assusta as abelhas 
que o pólen leva para longe, longe e faz astromélias-bebês.

Meu irmãozinho chora. Faz dois anos, ele nasceu. Minha mãe, tão 
cuidadosa: Não deixe ele sair do quadrado. Não deixe ele ir para o quin-
tal. Mas eu não vou sair daqui, não vou à parte alguma – minha mãe se 
esqueceu.

Ou, quem sabe, ela abriu um crediário nas Casas Bahia, para com-
prar a cadeira. Feito um carro, sonho assim minha cadeira, deslizando 
pelo asfalto, quase saindo do solo, quase virando foguete, espaçonave 
de estrelas. E posso contar todas elas – as estrelas cabem na minha mão.

– Mamãe, chegou o carteiro! 
Eu gritei, pensei que fosse o carteiro. Um moço moreno, o cabelo 

arrepiado, ele usava uma farda azul.
– É aqui dona Estela?
– Sim, senhor. É a minha mãe.
– E qual o seu nome, senhorita?
Olhei bem desconfiada, feito olha a lagartixa, que se arrasta pelo 

chão, até pula, até corre, pelas quinas das paredes. Para que ele quer 
meu nome?
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– Não se assuste: a encomenda é para entregar em mãos. De uma 
moça, uns olhos enevoados, atravessados, que se chama Joaquina.

– É o meu nome: Joaquina!
– Eu sabia... Eu queria à senhorita entregar... Agora, por favor, feche 

os olhos que volto logo...
O tempo se agarrou às minhas pernas, feito quisesse fazer morada. 

E até o rouxinol, que canta à tardinha, parou o seu cantar, suspendeu o 
pensamento, e não havia mais nada, nem mesmo a brisa, o sol atrasou 
o poente, a lua não veio, a estrela-d’alva se aquietou atrás da cortina da 
noite, fez-se misteriosa, e eu perdendo a coragem naquela paralisia... O 
único que me disse qualquer coisa, e eu entendi, foi o Tum-tum, Tum-
-tum, Tum-tum, Tum-tum, Tum-tum, Tum-tum, Tum-tum...
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Quatorze

Nasceram chagas em Sara. Quando acordou de manhã cedo. Quan-
do se viu no espelho.

Espalharam-se lentamente, como se soubessem aonde ir, onde habi-
tar. Os cotovelos, joelhos, os ombros, esquinas do corpo inteiro, estreito 
corpo latejante. 

Passavam unguentos – aliviavam. Banho frio – supuravam. E na 
água, a água escorrendo pelo esgoto, células apodrecidas escorrendo 
pelo esgoto, e não sabiam mais o que fazer.

Um dia Sara mostra-se por inteiro, sem esparadrapos, gazes, cura-
tivos. As pessoas olham, enviesado, os braços nus, as pernas nuas e 
feridas aparecendo, feridas transparecendo o coração partido.

Os médicos não descobrem a origem da infecção. Atendem a meni-
na com máscaras cirúrgicas, luvas cirúrgicas e à distância eles se põem. 
O cheiro forte, putrefato, afasta os que passam, afasta mesmo os com 
boas intenções.

Na sala de espera para ultrassonografia, Sara senta ao lado de um 
menino da mesma idade. Não há nariz, cílios e os cabelos. Respira por 
um tubo enfiado na garganta – ele não pode falar. Mas desenha, tão bo-
nito, e a Sara ofereceu, a Sara convenceu de que era ela a retratada, era 
ela transformada na princesa furta-cor. Uma princesa diferente, cheia 
de bolinhas no corpo, cheia de botões de rosas que na pele iriam nascer.
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Homem-reflexo

Ele nasceu com um dom. Tudo aquilo que a mim parece, parecido 
estará. 

A pele, coberta de espelhos, reflete as pessoas, por dentro, por fora, 
mesmo quando ele está escondido entre os arbustos do parque.

Clemente gosta de ir ao parque, entre os arbustos permanecer. Quie-
to permanecer observando as crianças, acompanhando os idosos, ma-
nifestando o despertar da juventude. Às vezes se aproximam somente 
para perguntar, e, como a malícia transparece, se assustam com o pró-
prio corpo e escondem o rosto.

Cada dia mais se afasta, o homem-reflexo, fora dos limites do par-
que, fora dos limites da cidade. Quando percebe uma casinha, a cha-
miné, paredes de tijolo, a janela é pintada de branco, a porta, de azul. 
Caminhando para lá descobre a própria largura – maior que os braços 
abertos, maior que as paredes da casa, os tijolos empilhados: tijolos de 
cristal? Ele se parece com a casa ou a casa o ajuda a refletir o que de si 
esconde?

Aquele encontro, cheio de espelhos, de intenções. Queria a transpa-
rência nos outros, mas para si não a queria – os ombros não suportam 
o peso. Começam a quebrar as arestas dos ombros. Clemente senta. As 
lágrimas em prismas escorrem, chegam ásperas à boca – quebrariam os 
dentes?

A porta azul se abre. Uma moça, bem fininha, tão fininha que parece 
de papel. Uma folha de papel em branco onde eu me escreveria uma 
frase, umas palavras, e a ela remeteria, e nela me conteria, a moça des-
tinatária. E se olhasse para mim, se para mim respondesse, eu saberia o 
pensamento, tomaria o pensamento na palma da minha mão.

O que fazer com o pensamento alheio? Imitá-lo? Copiá-lo? Ou ex-
pô-lo no espelho, para todos iluminar? Para todos perceberem, por trás 
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da imagem, do reflexo, além do bem, além do mal, a pele de Clemente, 
negra, branca, colorida, sendo alisada, acarinhada pela moça do papel.
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Ladrão de joias

Caro Ladrão de joias,
Vi que passou ontem em nossa casa enquanto dormíamos, levou o 

relógio de meu marido, minha aliança de casamento, o colar de pérolas 
da minha filha e o cuco da sala de jantar.

Não sei como conseguiu ser tão leve e delicado: meu marido nunca 
retira o relógio do pulso; eu, minha aliança; minha filha reza o rosário 
em colar; e o cuco... O cuco reclama muito quando a empregada o ar-
rasta para limpar a poeira e nunca é o mesmo quando o põem de volta, 
no centro da parede.

Penso que não notou: na aliança não estão gravadas as datas de noi-
vado e casamento nem mensagens apaixonadas do tipo Eu te amo ou 
Para sempre seu, Fulaninho. Talvez por casarmos novos, e não houve 
tempo para os preparativos, lua de mel, e Ana Clara nos rodeando com 
seus Papá, Mamã.

Muito linda Ana Clara, não acha? Lembra mamãe quando mocinha 
– viu o retrato dela na sala? Junto ao cuco que você roubou... Mas, 
como eu lhe dizia, Ana Clara puxou a avó nos cabelos, no jeito de cru-
zar as pernas enroscando os pés, e toma sempre chá depois do almoço, 
chá com mel e limão.

O colar foi presente de meu pai a Ana Clara quando completou quin-
ze anos. Papai saiu de casa, eu era pequena, não me lembro. Às vezes 
acho que é história de minha mãe, que ela botou papai para fora para 
colocar tio Aparício para dentro. Cresci pensando que Aparício – assim 
ele pedia para ser chamado – era o meu verdadeiro pai.

Um dia Aparício entrou no meu quarto à noite. Eu era da idade de 
Ana Clara. Eu fingi estar dormindo. Ele fingiu acreditar. Era quente o 
corpo dele encostado ao meu. Era nu o corpo dele – me despi intei-
ra, beijei-lhe o rosto, lambi o dorso umbigo sexo e me aprofundei nos 
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seus caminhos, tornando-me mulher de meu pai. Ele vinha toda noite 
enquanto mamãe dormia, me ensinava o que eu precisava aprender, e 
aprendi direitinho, até me fingir de virgem quando me arrumou Fulani-
nho para casar.
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A-nexo

Flávia era gordinha, não queria mais o ser. 
Matriculou-se na academia.
Começou uma dieta.
– Só como mato, folhinha.
Todo dia, às cinco e meia, sua mãe a acordava; sua mãe lhe pre-

parava uma papa de sagu com leite desnatado, e era boa aquela papa, 
preenchia o estômago que reclamava do vazio.

Vazia se sentia às dez horas da manhã. Às onze perguntava como 
pôde começar toda aquela insensatez. Come grão, come semente, para 
a fome tapear; crescem soltas na barriga as intrigas, nas entranhas do 
corpo.

Vai à praia caminhar. Caminhava, caminhava, gastava a sola do tê-
nis, a maçã, salada de fruta com farelo de linhaça, disfarçando a solidão 
de comida gostosa não ter.

– Ah, que falta ela me faz...
A amiga a traiu com o primeiro namorado. Mas não era do namora-

do a falta que Flávia sentia.
Fez um trato consigo e consigo perguntava onde estava o amor-pró-

prio por chamar Amália.
– Chamar para uma conversa, para a gente se perdoar.
Tão magrinha, tão levinha, lá vai Flávia, que um vento passageiro a 

levou, um vento levantou a saia do vestido; virou balão, bolha de sabão 
dourada, e ao céu ela subia, com Amália abestalhada, Amália olhando 
abobada enquanto a bolha, o balão, a saia, o vestido, Flávia a voar. 
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Montanha nevada

No alto, precisa de fome para descer. Famintos, comemos o ar, res-
piramos o ar, engolimos a névoa; envolve-nos o canto dos pássaros, 
barulho dos animais.

O sol não nasce antes das oito, e antes das oito devo me levantar, 
vestir as ferramentas e escalar a montanha nevada do ser que em mim 
habita e agarra-me ao chão.

Com o par de esquis em minhas costas não se pode olhar para trás. 
Como se o passado carregado em minhas costas não mais me perten-
cesse, somente aparecesse quando nos pés eu o coloco. Olho do alto da 
montanha, faminto de neve e ar, faminto de terra e velocidade... 

Ah, velocidade... Passam por mim galhos de árvores, galhos de ár-
vores querem me arranhar com suas garras, com suas folhas amareleci-
das, amanhecidas na cor do fogo.

Na cor dos cabelos de Juliana.
Juliana pintou os cabelos de vermelho e não me avisou. E não me 

perguntou mais se eu a queria, para sempre, o corpo nu, para sempre, 
sob as dobras do edredom.

Conheci Juliana de manhã, na aula que ministro na escola munici-
pal. Conheci de manhã, almoçamos, jantamos, fizemos amor a noite 
inteira, a menina inteira em minhas mãos por oito meses. No dia da 
formatura do curso de esqui, ela não apareceu, ela não compareceu ao 
último encontro, quando eu daria uma resposta à pergunta que me fez: 
se, para sempre, eu a queria, sob as dobras do edredom.

A velocidade aumenta e, numa fração de instante, não sei quem sou, 
o que estou fazendo, tanta pressa, sem a nada me apegar, ao passado, ao 
presente, corro atrás de um futuro que não sei se alcançarei, não sei se 
pularei no abismo à minha frente, o abismo contido pela cerca de ma-
deira e por minhas emoções, confusas a princípio, mas, no precipício, 
me encontrarei?
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Senhora D

O navio se prepara para zarpar e a Senhora D, deitada na espreguiça-
deira, esperando o sol se pôr. Da proa, vê a vida passada, o que não pode 
mudar, o que se vai com a bruma das ondas. Na mão esquerda, uma 
aliança de brilhantes, uma taça de champanhe rosé. Na popa, entrevê a 
tempestade se aproximando.

O menino brinca à sua frente. O menino chamado João. De suspen-
sórios, calça curta, um chapéu de marinheiro.

– A senhora quer jogar?
Ele lembra Natanael.
– Sabe jogar pião?
Natanael, meu irmãozinho, morreu tão cedo...
– A senhora pega a corda...
Montado no cavalo, meu irmão tentou pular o obstáculo.
– ... enrola no pião...
Mamãe gritou!
– ... e gira com força!
Caiu nas pedras, Natanael!
– A senhora escutou?
O menino chamado João, o pião girando ao redor, enquanto os olhos 

cor do mar procuram meus olhos cor de terra.
– Onde estará meu irmão?
– Quem é seu irmão?
– Natanael, ele se chama.
– Está aqui no navio?
– Não... Ele não está no navio.
– Ficou no porto, seu irmão? Mora longe? Do outro lado do mar? É 

parecido com a senhora?
Minha cabeça entontece a cada pergunta do pequeno João.
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– Onde está sua mãe?
– Morreu... Foi para o Céu... 
– Mas que coisa mais triste...
– O seu irmão?
– Morreu... Da sua idade... Você tem um pai?
– Tenho, está lá, ali, está vendo? De quepe e uniforme, no timão.
– Marinheiro?
– Capitão. Ele guia este lugar. Leva este lugar. De um lado ao outro, 

atravessa o oceano.
A Senhora D se deita na espreguiçadeira. Olha para o menino. Olha 

para o pai. Pergunta mais uma vez por Natanael nos pensamentos, e os 
pensamentos dizem que é melhor esquecer.

Lágrimas limpam os pensamentos, e, de tanto limpá-los, parece 
mais jovem. Para ir à proa, perdoar o passado, perdoar os pecados que 
não quer perdoar, dar a mão ao menino à sua frente, o pequeno João 
chama para um passeio.
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Às avessas

 
Quando chega o Natal, Libório sai da toca e visita as damas da so-

ciedade. Pede afago, umas lambidas, os olhos de pidão.
Elas se contentam com a caridade, usam da caridade como se des-

sem pão aos necessitados, aos desabrigados. Mas Libório sabe: a si 
mesmas alimentam as damas da sociedade, a si mesmas preenchem a 
falsa doação.

Analice era diferente das outras, no entanto. Chega de mansinho, 
luvas e anéis preciosos, alisa Libório, coloca-o para ninar. Quando está 
quase dormindo, sente gotas salgadas, doces, mornas caírem do rosto 
de Analice – olha para cima e ela não está lá, mas num espaço diferente 
da sala de visitas, o corpo desabitado, desanimado, sem as palavras de 
carinho, sem os toques atrás da orelha, água e ração aos animais.

Mexo-lhe o braço, lambo-lhe a mão. Quero entrar no corpo parado e 
fazê-la renascer, fazê-la entender que não é dela aquela culpa, a si não 
pertence o que houve com Alberto e Letícia, a gata da vizinha.

Não se juntam cães com gatos. Cada qual em seu lugar. Mas os 
homens se esquecem, os homens querem sempre o perdão, sem ao me-
nos olhar para quem, sem ao menos olhar para trás e aprender com os 
próprios erros, aprender com os erros dos outros, e os novelos de lã 
emaranhados junto à árvore de Natal.

De tanto mexer-lhe o braço, Analice acordou, Analice suspirou, deu-
-me um beijo na testa, colocou leite, ração e um laço de fita vermelha 
ao redor do meu pescoço.
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Vinte e um

Ele perguntou o que era terça;
ela, perigosamente, não respondeu.

O que não se sabe sobre os terroristas é que eles levam uma vida 
perfeitamente normal. Apaixonam-se, desiludem-se, iludem-se com as 
promessas de vida eterna e dezenas de virgens flutuantes.

Oham sabia das virgens, cria nas virgens como ao próprio corpo 
armado, coberto com a túnica preta e o turbante branco. O que Oham 
não sabia era que uma das virgens atravessava o seu espaço no exato 
instante em que iria disparar as bombas.

– O senhor sabe quando é terça?
Ela lhe perguntou. Com tantos ao redor. Com olhos de pantera, ela 

perguntou. Será que sabia? Será que lhe adivinhou?
Yasmine era filha única, neta única de marajá. Ela poderia estar em 

casa, com as tantas amas, os muitos escravos, a pensar em nada, a não 
pensar. Mas para que deixar de viver a vida, experimentar a vida no seu 
sabor, nos aromas, no calor do mercado, o colorido das especiarias, que 
sabor tem o açafrão para Yasmine?

– O que tem na terça-feira?
O rapaz lhe perguntou. O rapaz de olhos vivos, mais vivos do que 

os seus, mais vida nos lábios grossos e os dentes de marfim, o turbante 
branco emoldurando o rosto, a túnica preta cobrindo o corpo alto, es-
guio. 

Ele não desconfiou que o perigo ali se achava. Naqueles dedos finos. 
Naquele véu de púrpura. Os olhos de pantera adentravam os olhos seus, 
sondavam a alma por mistérios, e ali, no centro, no âmago do espaço 
seu, Yasmine o desvendou, Yasmine lhe sentiu a cintura, sentiu as bom-
bas, o disparador.

– O que tem na terça-feira?
– É o dia.
– O dia?
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– Do meu aniversário.
– Quantos anos?
– Vinte e um.
– Também tenho vinte e um.
– Por que então as bombas?
– Por que então o véu de púrpura?
Yasmine ali sentou. No chão. Na calçada do mercado. Onde Oham 

já devia ter disparado, já devia ter se entregado à vida eterna e às vir-
gens prometidas.

Mas as lágrimas de Yasmine o atraíram para o chão. Na calçada do 
mercado. Tocou a mão de Yasmine. Ela não se esquivou. E assim per-
maneceram, o tempo da explosão, o tempo da fuga de casa de Yasmine, 
do paraíso de Oham.

Porque, se quiser, se vive tantas possibilidades, muitas vidas, muitas 
virgens num mesmo instante, num mesmo toque, num único beijo da 
virgem Yasmine e do homem-bomba Oham.
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2016
A menina do olho verde
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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 
pracinha central. Tudo ficava quieto após a tempestade, como sempre 
foi, como sempre seria.

As casas eram dispostas em forma de semicírculos ao redor da pra-
cinha, 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 des-
cansava devagar. Não havia tantos casos de homicídios, nem roubos, 
nem queixas por barulho alto no meio do dia, ou na meia-noite. O dele-
gado 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, 
chegavam antes de a aula começar, e saíam, sem pressa, quando os si-
nos 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 farma-
cêutico, que era o dono de um projetor Super 8. As crianças pediam 
que passasse novamente a estória da menina que perdia o sapatinho de 
cristal em uma festa, ou daquela 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 moci-
nho beijava a mocinha, a casa do farmacêutico era uma alegria só. Os 
adultos acompanhavam as brincadeiras de criança para quando, levados 
pelas irmãs mais velhas ou pelas próprias mães, pediam ao farmacêu-
tico uma dose de filmes sérios, desses de faroeste ou suspense, desses 
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de ação ou de aventura, em que o bandido sempre era preso no final e o 
bem prevalecia.

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 corte 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, 
ninguém percebia que mal cantavam as músicas de Natal e a Páscoa já 
se aproximava, 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 avermelhavam – talvez 
fossem mais resistentes do que nas outras cidades de que ouviram falar.

Ninguém havia saído da cidade. Mas uma vez o filho do carteiro 
aventurou-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 cachoeiras. 

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

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, capu-
chinho, também andava com os pés no chão. Circundou a menina, pro-
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curando 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 me-
nina 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 perguntou. Ela assentiu com a cabeça. O frei pediu que ela lavas-
se as mãos na pia do lavabo e puxou uma cadeira para que a menina se 
sentasse, se servisse, 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. Arrependeu-se 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? Pe-
dro, desconcertado, devolveu 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 ci-
dade e nunca mais falariam desse assunto.

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

A  casa

Manoela precisa de um lugar para morar – as senhoras de carida-
de imploravam a frei Felipe. Então, levem-na consigo, ele solucionou. 
Mas para onde? Morar com quem? Essa era a nova pergunta. Elas não 
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sabiam responder. Elas não queriam escolher. Cada uma com três fi-
lhos, dois quartos, um banheiro e a cozinha. Eram pequenas as casas 
daquela cidade. Mas nelas cabiam o que possuíam. Somente não ca-
bia 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 estra-
nha. Ela acompanhava o movimento dos lábios, o esbravejar dos ges-
tos e não sabia distinguir a raiva do acolhimento. Começou a tremer 
as mãos, começou 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 sacris-
tão, que chegara atrasado para a missa das nove, Pedro puxou Manoe-
la pela mão ainda colada uma com a outra, as mãos que transpiravam 
calor, e foram correndo para a casa da professora.

A escola

Professora Mariana era a mais feliz das criaturas. Possuía um jar-
dim de flores escolhidas uma a uma, caso a caso. Não desperdiçava 
amor e compreensão. Trazia para junto de si as crianças de sua sala de 
aula. Pareciam filhotes recém-nascidos dos quais cuidava, alimentava 
com palavras sábias e generosas, 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 seden-
tas 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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Havia livros em cima da mesa da sala de estar. Livros de biologia, 
química, mas também filosofia e artes conjugadas. Ela convidou Ma-
noela 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 falar. 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 levavam o néctar para fazer o puro mel. O aroma de margari-
das 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 an-
tigas. Queria passear os dedos nas páginas amarelecidas e proclamar 
algum fato, fazer independente alguma ideia. Mas não sabia ler. Não sa-
bia nada sobre a gente da cidade. E queria saber. E pediu para aprender.

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

Os livros

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

Em toda casa deveria ter um retrato do general Teófilo. Frei Felipe 
instruía que não deveriam adorá-lo feito um deus, mas preservar o res-
peito e a admiração por todos os seus feitos. 
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A Escola era um dos feitos do general Teófilo e professora Mariana 
havia 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 – Ma-
noela começava a aprender. E de tanto ler os livros parecia que seu olho 
deixava de ser tão verde e transmutava em outra cor.

O barulho

Tudo começou como um zunido que foi aumentando e aumentando 
até despertar todos na cidade. O padre, o carteiro, o delegado, o far-
macêutico se reuniram na casa do prefeito para questionamentos, para 
requerer soluções. 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 cau-
sava 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 
prefeito José, se juntaram o açougueiro, o padeiro e o cobrador de im-
postos. 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, 
nenhum deles nasceu fora. O problema seria retirar da proteção da pro-
fessora 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 Comissão. Resolveram chegar de surpresa à casa da professora. 
Assim, como se não soubessem para que haviam vindo. Para, quem 



334

sabe, extrair de Manoela alguma palavra inesperada, alguma palavra 
do silêncio.  

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 cru-
zarem, 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 en-
quanto. Mas, quando não ouviu as palavras de Manoela, acolheu aque-
la 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 Ba-
rulho, 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 em sua porta 
exigindo um Interrogatório com a menina do olho esverdeado.

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

Eram todos homens que formavam a Comissão. Mas uma das se-
nhoras 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 menina por ser esta uma estrangeira, e que não seguia as 
regras ali estabelecidas.
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A senhora de caridade dizia que os pés descalços atraíam os mi-
cróbios, provocando as doenças, as infecções. Ela era muito limpa e 
asseada, e nunca se esquecia de pentear bem os cabelos antes de dormir 
e ao se levantar. Manoela era toda assanhada, os cabelos só aquietavam 
quando a professora Mariana fazia neles tranças compridas e os enfei-
tava com laços de fita vermelha.

Quanto ao vestido de linho, era a mais pura inveja da senhora de ca-
ridade. Ela nunca possuíra vestido tecido com tamanha beleza. O linho 
era feito para os nobres, os bem-nascidos, filhos do general Teófilo, ou 
descendentes 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 pedra, 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 meni-
na 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 de 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 
exigiram em pensamento, pois a dama também sabia ler um olhar. Mas 
se tivesse 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.  
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As perguntas

As Perguntas começaram da direita para a esquerda, e Manoela não 
sabia a qual delas responder. Eram bem Aleatórias, eram muito Preda-
tórias, como se faz com um pequeno animal acuado a uma 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 
menina 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 esta-
va mais preto, como se fosse estourar, como se fosse transformar o dia 
em noite a qualquer instante. 

A menina sentiu-se acuada feito o 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 
Mariana e perguntar como nascem os bebês. Manoela já sabia como 
nascem os bebês, e estavam todos reunidos na sala de estar da professo-
ra. Então não poderia fugir, não poderia interferir no seu destino.

Foi então que do olho de Manoela uma lágrima escorreu.

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 tran-
quilidade com que faziam as Perguntas Aleatórias.

Decidiu lhes dar uma Resposta única que a todas as Perguntas resol-
vesse. 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. Esta-
vam todos muito silenciosos e talvez estivessem assustando a sua pe-
quena menina. Abriu a porta naquela suspensão de Resposta, naquele 
nada que era dito apenas com o olho esverdeado de Manoela.
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Mariana entendeu o seu pedido. Foi correndo em seu quarto e retirou 
do Baú das Sete Chaves o Mapa para se chegar ao Monte da Resposta 
Perdida, 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 Predatórias. 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 de-
cidir qual seria o destino da menina. Se não deixassem ela partir, sim-
plesmente 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.

A viagem

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

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 
plantar no coração de Pedro aquela necessidade. Mas o menino com-
preendeu 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 autoex-
plicativo. Era preciso confiar nos próprios instintos e nos desenhos do 
geógrafo da cidade. A professora a ninguém admitiu, mas à menina en-
tregou 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, 
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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 fe-
lizes 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 esque-
cer, 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 
cachoeiras. O menino colocou na mão da menina um pedaço de cabelo 
amarrado em nó que de si mesmo cortou feito fosse um Amuleto. Ele 
a protegeria, e a faria se lembrar da promessa que em breve voltasse, e 
com a Resposta acabasse com aquele Barulho Extremo.

E assim, sozinha como chegou à cidade, como foi encontrada na ca-
choeira, a menina do olho esverdeado foi caminhando, e caminhando, e 
caminhando até virar um pontinho preto na linha do horizonte.

Os cavalos

Era fim 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 
cavalos? 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 
cavalgar. E Manoela nunca havia cavalgado um Cavalo.
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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 
comeu, bebeu e se enroscou em seus cabelos fazendo deles uma cama. 

No segundo dia, sentiu a respiração do Cavalo Cinza em seu rosto 
procurando 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 frustra-
ção: 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 poderia 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 pensamen-
to produzia explicação, e a explicação recomeça o movimento.

Manoela afagou o Cavalo Cinza o tempo que ele se deixou afagar. A 
menina 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 
existe 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 in-
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teiro, que usaria para a si mesma proteger. O Cavalo Branco percebeu o 
Amuleto, inclinou-se para frente e deixou Manoela a sós mais uma vez.

O rio 

A menina precisava de água, precisava de rio para o corpo banhar. 
Despiu-se do linho branco, tocou com o pé direito um Rio Imaginário. 
De repente, 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 
ouvidos da menina sussurravam, e ela procurava escutar. O corpo sus-
penso entre as águas parecia ouvir o bater do coração acelerado, o co-
ração 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 daque-
le Rio. Manoela sentia o corpo vibrar como acordes de uma sinfonia, 
cada parte do corpo um instrumento, regidos por um Maestro Desco-
nhecido que ordenava pelo ar. Seus ouvidos, inundados pelas águas sus-
surrantes, 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 
vergonha de seu corpo nu, ela que se sentia sozinha. Caminhava na areia 
daquele deserto de gente, coisas, animais. Procurava o Mestre da Voz 
Desconhecida e não o encontrava ao redor de si. Feito ele estivesse em 
sua cabeça e ouvisse – apenas ela ouvisse – as ordens que lhe ordenava.

O oásis
 
Viu ao longe um pequeno Oásis. Para lá se encaminhou. Aquele Oá-

sis lhe lembrava de um lugar de onde viera, mas a menina não tinha cer-
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teza 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. Ma-
noela, ao encostar os lábios na fonte de água viva, percebeu que o olho 
esverdeado mais verde se tornara, e a lágrima que o embaçou havia 
desaparecido.  

Seria então preciso para sempre ficar só? Sentia falta de professora 
Mariana, falta da mão enlaçada de Pedro com a sua. E se a Pedro cha-
masse 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 homem 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 
encontrou. 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 Desco-
nhecido. Não era um mau Mestre: só queria lhe agradar. Só queria lhe 
ensinar de onde provinha 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.
 

A cantoria

Manoela acordou com uma Música Celestial. Pareciam Anjos 
Querubins enviados pelo Mestre Desconhecido. De repente, não lem-
brava 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.
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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 geógrafo 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 recomen-
dado por professora Mariana. O Mapa era a salvação para aquela gente 
da cidade, gente de que Manoela não se lembrava mais. Quais os no-
mes? 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 des-
culpas 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. To-
dos estavam 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 
agora 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 sentin-
do a sua ausência? Chorou, a menina-mulher chorou longamente, e as 
lágrimas escorriam longamente sobre o seu cabelo trançado. 

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 bran-
co, o Amuleto e o Mapa do geógrafo Luis. Sabia que deveria descobrir 
alguma coisa sozinha, mas não sabia o que seria, o que realmente que-
ria descobrir. 



343

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

Era essa a Questão. A Questão que perturbava os ouvidos de Manoe-
la, 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 
desaparecia 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 
compreendendo o seu suplício. Tocaram aquietando a sua dúvida.

A dúvida não deixou de existir quando houve o pôr do sol. Manoela 
continuava a grande questionadora, porque agora não buscava Respos-
tas, mas formular uma Questão. A Resposta viria de maneira contradi-
tória, 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 anu-
laria 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 Desconhecido. 

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

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 tri-
lhas, fantasiar vales, até enxergar um monte alto, um monte quase uma 
montanha. O Monte da Resposta Perdida. 
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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. 

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 acreditava no Amuleto, feito se acredita na própria vida. 

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

Pedro escrevia com a força dos apaixonados, com o impulso dos 
desesperados que o outro deseja alcançar, que o 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 Manoela imitar. As casas foram se esvaziando. As ruas foram se 
abandonando 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 
tempo no hospital do que em suas casas esvaziadas. Os médicos se can-
savam, os médicos se esgotavam na tentativa de trazer a saúde de volta, 
na tentativa de se encontrar alguma paz. 

Professora Mariana não saía mais da cama. Não dava mais aula na 
Escola Municipal. As crianças não obedeciam às ordens da professora, 
e para que o ensino quando não se quer aprender? A professora não en-
contrava nos alunos mais aquela sede, aquela fome de a tudo investigar, 
de a tudo abraçar em uma necessidade profunda. As crianças não acre-
ditavam mais em si mesmas, por não verem os filhos crescidos volta-
rem, não acreditavam que Manoela iria descobrir o Monte da Resposta 
Perdida e a todos iria salvar do Barulho Extremo.
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Não se conversava mais na pracinha, não se assistia à missa das 
nove horas, aos filmes de domingo na casa do farmacêutico. Eram ago-
ra estranhos uns para os outros, e palavras não queriam pronunciar. 

A carta de Pedro estendia-se longa e profunda, feito era profundo o 
sentimento se debatendo em seu peito. Os dedos de Pedro eram rápidos, 
urgentes, e as letras se espalhavam sobre o papel pautado, feito da mente 
e do coração as letras tombassem diretamente nas folhas de papel pau-
tado 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.

O espaço

Manoela viu ao longe a carta se aproximar. A longa carta de Pedro 
carregada por uma gaivota. As asas da gaivota pareciam um livro aber-
to, 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 trom-
beta, que ressoava 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 ou-
tros, 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, fruti-
ficado e estava a ponto de morrer se não houvesse uma resposta. Qual-
quer uma, de Manoela. Até mesmo uma Resposta Perdida. 

Seria bom ter essa Resposta. Manoela acreditava no encontro Ori-
ginal, na descoberta Transcendental e que a todos é garantida uma se-
gunda 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 Desespera-
das. E de repente teve sono, teve um sonho ao meio-dia.
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Sonhou que vivia em uma cidade diferente. Era mãe, tinha três fi-
lhos, mas o coração estava vazio, não havia Pedro em seu lugar. Traba-
lhava durante 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 fan-
tasma, uma ideia perfeita em que poderia habitar. Então no sonho co-
meçou a desenhar a Cidade Perfeita, uma Cidade Universitária, onde 
os livros existissem em abundância, ou, se fossem poucos, que fossem 
bons. Haveria uma professora que todos a adorassem, da criança pe-
quenina 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 Rios imaginários banhariam a cada um com 
a sabedoria dos ancestrais, o entendimento do povo humilde, a simpli-
cidade de uma flor.

Manoela acordou do sonho bom. E ao seu redor tudo estava diferen-
te. 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 tranquilos: havia abundância para cada um.

O pensamento da menina estava a tudo transformando. O que era 
negativo, positivo se tornava. Ela podia construir um mundo novo ape-
nas com a força daquele pensamento bom. Sentia-se mais segura e le-
vantou-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 Manoela retornou então ao Paraíso.

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 importava era o sentimento. Ao inscrever no Mapa os seus desejos, 
descobria-se as suas virtudes, mas também os seus defeitos. E não que-
ria 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 pre-
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ciso mais um mês, mais uma vida para a si mesma descobrir? Para de si 
mesma sentir, 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 desen-
cantado, 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 
menina-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 Ima-
ginário. Seria um rio sem água viva, um rio só por viver, ou melhor, 
sobreviver, no meio das outras pessoas vazias.

Era assim que se sentia no meio da multidão de estrelas. Uma estrela 
vazia. 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 es-
vaziam 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. Seria dura aquela queda. Seria cruel aquele chão. De onde não 
se quer levantar, com quem se quer misturar até virar verme, até virar o 
pó dos ancestrais. 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.
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A alvorada

Os dois se olhavam através da Alvorada. Manoela, no deserto, adivi-
nhava 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 pos-
suíam ainda um coração de criança, um sentimento de menino e menina 
da cachoeira. Sabiam-se um ao outro pertencentes, sabiam-se um ao 
outro congruentes, 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 distân-
cia, apesar do silêncio, sabiam estar entre si conectados, entre si apaixo-
nados, mesmo havendo o Mestre Desconhecido. Manoela não se lem-
brava 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 quando se aproxima do Amor.

A menina-mulher resolveu subir o Monte das Respostas Perdidas. 
Não podia mais adiar. Que houvesse perigos, riscos e informações con-
traditórias: a todos enfrentaria. É preciso escolher um destino, escolher 
um caminho a seguir. E então, sem medo, sem  nenhum arrependimen-
to, subir o Monte, passo a passo, pé a pé. 

Fez para si um sapato confortável para o Monte escalar. Era feito de 
fibras de algodão colhido no deserto que agora deserto não era mais. 
Manoela vivia na abundância e a abundância de sentido buscaria. Não 
mais temor de não ser suficiente, pois suficiente nunca se é. Nós 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 derra-
deira. Manoela 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.
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A subida do Monte era íngreme e lembrava a Manoela uma subida 
anterior. Havia se esquecido de fatos antigos, de histórias que vivera 
como se houvesse escrito em um outro livro. E esse livro esquecido, o 
Livro da Vida Anterior da menina do olho verde precisava ser resgata-
do, para ao Passado entender, ao 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 de a Resposta Perdida encontrar. E a encontraria, a 
menina afirmou no meio daquele Espaço, no meio da subida árdua que 
havia começado na Alvorada. 

A gaivota

A Gaivota voltou para Pedro de patas vazias. Não trouxe uma res-
posta de Manoela, qualquer uma, não precisava ser uma Resposta Per-
dida. Não era o Barulho Extremo que Pedro queria acalmar – já se acos-
tumara àquele Barulho. Era o Barulho de dentro, um Barulho Interior, 
que nascia no coração 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 socorro. Nela pôs Paciência, Coragem e também Compreensão. De-
veriam 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.

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 
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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 aumen-
tou, de tamanho, de potência, e à 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-incandescente 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 apresen-
tou. 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 Ma-
noela. 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. 

A história

Professora Mariana resolveu da cama se levantar e a todos procla-
mar o início de uma nova História. Cansara-se de piedade com a própria 
situação, com a situação dos outros, de 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, a crianças 
deveriam ser novamente levadas e ao 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 Es-
tudo Individual, que atendesse às próprias necessidades, para somente 
depois aos outros ajudar. 
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Ouviu do prefeito José e da senhora de caridade, que se chamava 
Beatriz, que essa nova ordem era uma impossibilidade. Professora Ma-
riana devolveu à tamanha negativa um pensamento altivo, de esperança 
e realização. Disse que estava em todos nós a saída daquele caos a que 
chamavam Barulho Extremo. Não precisavam esperar a volta da meni-
na do olho verde, nem do filho do carteiro.

Mesmo reticente, mesmo incoerente, a gente da cidade resolveu es-
cutar a professora. Arrumaram seus filhos para retornarem à Escola, 
para se concentrarem 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 construção. Dividiram os trabalhos entre os mais jovens, es-
cutaram os conselhos dos mais velhos e puseram em prática a coope-
ração. 

De um lado, construíram uma Represa, para a água do rio juntar e 
transformar 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 senhoras de caridade, e todos se davam as mãos, e todos se aju-
davam. Havia um propósito maior, havia uma consequência: o Barulho 
Extremo assustar quando houvesse Solidariedade, quando um não qui-
sesse ser maior do que ninguém, quando todos fossem iguais, apesar 
dos dons diversos, quando entre eles nascesse, crescesse, florescesse 
plenamente o Espaço Imaginário de uma nova Comunidade.

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 Barulho Extremo músicas, dessas para relaxar. Ouviam baixinho an-
tes, durante e após as refeições. Conseguiam fazer suas tarefas mais di-
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fíceis, 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 desa-
nimados 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 trans-
formando 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 habitantes 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 con-
tagiava. 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 tare-
fas para casa, eram multidisciplinares. Sabiam entre si estudar das mais 
fáceis às mais difíceis, e retornavam às mais fáceis para melhor apren-
der. Os adultos 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 en-
contrar um propósito, um propósito original, um sentido essencial, que 
agradasse a si próprio em primeiro lugar. Para então, aos pouquinhos, às 
crianças ajudar, aos seus filhos ensinar com o Aprendizado pelo Afeto. 

Era o Aprendizado mais eficiente, aquele que perpassa o Tempo, 
transpõe 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 en-
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tranha em quem recebe para nunca mais acabar. A Memória permanece 
fiel ao Ensinamento, pois com o Afeto se tornaram irmãos. Irmãos gê-
meos, siameses, e espelham um no outro o que o Carinho envolveu, o 
que o Afeto transmutou em ondas de Aprendizado perpétuo. 

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. Pre-
cisava 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 na direção da 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. 
Queremos de corpo trocar. É quando descobrimos o outro, conhecemos 
o outro no meio de uma cachoeira. Esse outro é diferente, tem olho pre-
to 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 corpos.

No meio da subida do Monte da Resposta Perdida, Manoela descan-
sou. Era bom ficar ali por Tempo indeterminado, mas sabia que uma 
hora haveria de subir. Será medo da subida? Será medo de não encon-
trar lá no alto do Monte aquilo que procurava? Mas o que mesmo pro-
curava? 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 perma-
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necesse, 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, mesmo sem descobrir uma razão para 
tanto sofrimento, para tamanha solidão.

Lembrou haver lido em algum livro, daqueles da professora Maria-
na, que é no cume das montanhas que se encontra o ar mais puro, e que 
este ar foi feito apenas para os Guerreiros. Seria ela uma Guerreira? Ou 
iria desistir? Ou não sabia persistir para o cume escalar, para o topo do 
Monte chegar e descobrir algum segredo? 

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 saída, nem alguém reconhecido. 

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

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 
sempre 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 Manoela, 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 ques-
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tões, uma luta visceral. Mas de maneira diferente das perguntas da me-
nina, as questões de Pedro já estavam respondidas e todos poderiam 
enxergar. O que Pedro, no entanto, queria era sentir cada resposta, ex-
perimentar a sua dor. Para com isso tornar-se mais consciente, para com 
isso forjar-se mais consistente, e que sobreviveria a qualquer vendaval.

Pedro levantou a cabeça e viu. No alto do Monte um pontinho a se 
mover. 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 ron-
dava Pedro, insistente, e, insistente, ele a recusou. Ele a proclamou a 
Dúvida dos Cantos Mortos. Por mais que ela o 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 Ma-
noela terá começado? Ali, à direita? Na esquerda, talvez? A dúvida de 
novo insistia. Então Pedro fechou os olhos e deixou o coração lhe falar. 
O coração o puxava para a frente, para o meio, o meio do Monte sagra-
do, 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 
bagagem um calçado seguro. Não era belo, era verdade, mais servia 
para não lhe cortar os pés com aquelas pedras afiadas, pedras que se-
riam suas irmãs. 

Como havia Manoela conseguido? Ela que parecia estar quase no 
cume do Monte? Balançou a cabeça, devo parar de perguntar. Devo 
apenas aceitar que a cada um cabe um destino. O dela, quem sabe, co-
meçou 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 
aproximava de alguém com uma veste colorida de algodão.

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 
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fosse pelo medo projetado, pelo medo de si lançado até o alto da monta-
nha. 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. 
Sentia-se fraca por tanto esforço, por tamanha necessidade de o cume 
alcançar. De no cume encontrar alguma coisa perdida. Uma Resposta? 
Outra Pergunta? Ou um Nada que assusta apenas de se pensar? 

Estava quase alcançando o mais alto daquele Monte quando para 
baixo olhou, olhou com o olho verde. E a Vertigem, traiçoeira, compa-
nheira de outras viagens, em sua frente apareceu. E Manoela se lem-
brou 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 celes-
tiais 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 as-
sistisse aos filmes de suspense do farmacêutico. Ficava assim descon-
certada com a sua descoberta, de que fora antes anjo, antes de se esco-
lher 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, 
foram 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 a encontrou 
na frente da cachoeira e ele também sabia apenas com o olhar decifrar 
o pensamento?

As mãos pareciam mais frias, os pés não saíam do lugar. Então Ma-
noela viu, lá longe, longe, um pontinho escalando o Monte, um ponti-
nho que poderia muito bem ser Pedro em movimento.



357

A passarela

O caminho de Pedro era outro. Era outro o seu olhar. As pedras fo-
ram escasseando, ele foi procurando por um caminho mais tranquilo. 
Não precisava 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 de-
senfreada, 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. Acredita-
va naquele instante de Fogo portentoso. E por isso continuava, por isso 
acelerava 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 
continuidade? Mas Pedro acreditava naquele Nada, naquela falta de ex-
plicação. 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?

O outro espaço

O Amor era algo desconcertante, era desestruturante a quem dele 
padecia. 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, se-
gurou-se na corda bamba. Um vento frio passou entre os seus ossos. O 
fez vacilar no meio da Passarela. Aquele vento parecia com uma Verti-
gem distante, 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 a Vertigem não temia. Retribuiu com o olhar a 
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Vertigem de maneira pronta, certeira. E a Vertigem para longe se afas-
tou, ao abismo retornou levando consigo o Nada.

Do outro lado, no Outro Espaço, dava para ver as pradarias cons-
truídas por Manoela. Dava para ver a Gruta, o Oásis, o Rio Imaginário. 
Pedro gostava de ler as estórias da menina. Gostava de se sentar do 
outro lado do Monte, um Monte da Resposta Perdida espelhado, onde 
via o Passado, o Presente 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.  

O grito

O vento frio trazia um zunido parecido a um barulho que ouviram 
antes, Manoela e Pedro pensaram. Pensaram ao mesmo tempo, feito se 
pensa um no outro e se sabe ser pensado. O barulho que ouviam se pare-
cia com o Barulho Extremo, como se da antiga cidade, da nova Cidade 
Universitária, o Barulho tivesse 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 a ele não se está pre-
parado? Estariam preparados, o menino, a menina? Pedro no corpo de 
adulto, Manoela com ares de mulher? Mas ainda eram crianças, crian-
ças 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 Ma-
noela? Pedro pensou. Seria de quem, aquele Grito? Manoela tentava 
escutar. Mas foi um Grito só, que seguiu o Barulho Extremo. E Manoe-
la 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 to-
mou, o corpo ergueu, e esgueirando-se à beira do abismo, protegen-
do-se de uma possível Vertigem, Manoela trilhou o que faltava para 
chegar ao mais alto lugar, ao cume do Espaço Imaginário. Ali não havia 
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flores pequenas, nem aroma de jasmim. Havia apenas silêncio, um si-
lêncio interior. Não era silêncio do Espaço. 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, levan-
tou-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, des-
sas feito carinho em flor. E sentiu-se acarinhada por alguém desconhe-
cido, 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 querer mais intenso, a Palavra guardada a Sete Chaves 
nas entranhas de seu ser:

– Pedro! 

O eco

Pedro a reconheceu naquele Grito agudo. Era seu nome, ele sabia, 
proferido, proclamado, emanado de Manoela. Era doce aquele Grito. 
Era bom de escutar. Fez silêncio ao redor. O Barulho Extremo desapa-
recera. 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 quan-
do tocava os pedaços 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 imprimissem em sua pele as Letras Embalsamadas da 
Palavra Original. A primeira 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 pa-
lavra depois de haver proferido a Palavra Original. Era preciso agora 
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escolher bem as palavras, escolher o que dizer. Porque senão se arre-
penderia, e a palavra dita não poderia voltar atrás. 

Era preciso saber qual era o sentimento por Pedro, para, sem medo, 
o enfrentar. Com todos os riscos que o Amor nos demanda, com todos 
os riscos de ao outro Amar. O que seria Amar? Seria ao outro se en-
tregar sem reservas nem comedimentos? Seria se entregar por inteiro 
sem para si nada guardar? 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 
pensamento. Tornamo-nos mais felizes com a presença do outro em 
nossas vidas, e quando, por algum motivo, a Morte, a Separação, o ou-
tro 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.

A resposta perdida

Então seria essa a Resposta Perdida? De que o Outro se ama sem 
perder a Voz Individual? A Voz Própria, era isso o que Manoela pro-
curara desde 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. Havia encontrado? A 
Resposta 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, ras-
gando o ar de seus pulmões. Foi para si mesma aquele Grito, um Gri-
to 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 
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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 acon-
tecimentos, percebia a Consequência, ansiava pela Consequência, 
feito se anseia pelo final de um livro bom. Deseja-se o final do livro 
bom, ao mesmo tempo que o adia, por não querer que o jogo termine, 
tentando impedir que o Amor se vá. Porque ele irá um dia, Manoela 
continuou a intuir, mas queremos prendê-lo pelo máximo de Tempo 
possível, até nos faltar o ar, até o Fim ser mais forte do que nós, e a ele 
termos que ceder, e aceitar.

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 si-
lêncio profundo, aquele depois do Grito, aquele depois de o seu nome 
ter sido proclamado no ar. 

Poderia ficar para sempre, ali, do outro lado do Monte da Resposta 
Perdida, do outro lado do espelho. Mas a Manoela desejava alcançar 
e perguntar por que o Grito, por que seu nome, por que Amar. Porque 
Amar assim não faz sentido, se os dois seres que se amam perma-
necem 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, quando ouviu o som de pequenas pedras rolando do cume 
do Monte da Resposta Perdida, como se por ali passasse um animal, 
retirando-as das encostas. As pedras não saltavam sozinhas, Pedro sa-
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bia 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 Con-

clusão.
Ele terminou de atravessar a Passarela. A menina tocou a sua mão. 

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

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 Ma-
noela. A Cabeça da menina permanecendo deitada, pendendo assim 
para o lado, era mais fácil o Raio de Sol a tocar e se inserir no pen-
samento. Houve então uma Epifania. Todos os momentos vividos, o 
antes, o agora, o depois explodiram em Manoela, como se fossem um 
instante só. E a menina-mulher podia no corpo de Pedro entrar, no cor-
po do homem-menino penetrar, feito o ar em seus pulmões.

Pareciam trocar de lugar naquele Beijo. Manoela parecia um me-
nino, sentia-se um menino, e Pedro se percebia mulher. Seria possível 
uma troca? 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 
experimentada na boca alheia? 
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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 
lábios 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 originais, 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? 
Deveria ser o vermelho, a cor do calor entre os corpos, a cor do Fogo 
portentoso. 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 se-
riam amorfos, insossos, sem vida nem alegria, e não era isso que ambos 
desejavam, Pedro sabia, Manoela confirmou.

Então soltaram as línguas, afastaram os lábios, e as almas trocadas 
voltaram resistentes, reticentes, incongruentes, voltaram para seu lugar. 

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 imagem 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, cres-
ceram, amadureceram, 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 so-
mente 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.
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Começaram a nascer crianças com olhos verdes, outras com olhos 
pretos, 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 car-
teiro, 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 car-
tas daquela Cidade tornaram-se mais floridas, tornaram-se perfumadas, 
como se de Paz e Amor fossem feitas, como se de Graça e Perdão fos-
sem escritas.

Pedro e Manoela, o casal ancestral. Feito houvessem retornado o ho-
mem e a mulher ao Paraíso, aquele antigo menino, aquela menina dos 
olhos verdes 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 
Virtual. 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 retornaram do Espaço Imaginário, retornaram do Monte da 
Resposta Perdida e inauguraram um outro Tempo. Um Tempo Original.

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 bisavó viveu, em que todos tinham o olho preto. 

A noite estava fria. Faltavam somente dois dias para o seu Ritual de 
Passagem. 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.
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Era híbrida, a menina. Uma mistura de dois polos, tão assim contra-
ditórios, 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 pisar, e, quando cansava de arrastá-los, arrumava-os 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 sonhava 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 brilhan-
te 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.

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 ter-
ra... Cabelo cor de sol... E estava quase tocando o seu rosto, quando a 
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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 Igre-

ja 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 ape-
nas no que lhe tremia os ossos, no que palpitava o peito, no que acelera-
va 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 
puxavam 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 pen-
sava. Onde se pode esconder alguém que não quer ser encontrado? Al-
guém 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 prin-
cipais 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 Mon-
te espelhado, encontrara interesse e repousara um instante. E ali estava, 
novamente, um menino na Passarela, atravessando a Passarela até atin-
gir o lugar em que Pedro um dia fora, e ouvira Manoela gritar seu nome. 

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

menina. 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 tan-
to perguntar se espanta, 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, 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 con-

fissão. 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 cor-

tou a pradaria anunciando a Alvorada. Um Raio de Sol tocou a Cabeça 
de Letícia, simplesmente Letícia, sem títulos nem sobrenomes, tocou a 
Cabeça de Jonatas, 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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