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UMA FÁBULA PARA O SÉCULO XXI

Ariana: criatura que se amolda entre a dignidade de 
Betty Friedan, livre da mística feminista, e a inocência 
de A Bela Adormecida, longe do estigma de mulher 
indefesa. Em As Joaninhas não Mentem, Patricia Tenório, 
na “peleterra” de Ariana, personagem central do enredo, 
penetra fundo nas entranhas da consciência e natureza 
humana. O amor é a temática dominante do livro. O 
sentimento mais sublime que um ser humano pode sentir 
por outro, ou por si mesmo, em qualquer circunstância 
ou momento da vida. Em sua trama, Patricia consagra o 
amor ao estágio mais elevado, quase divino. Onde poucos 
conseguem chegar. E assim ocorre... Três gerações de 
mulheres confrontam-se com um intrigante desafio: 
libertar um príncipe de uma maldição. O príncipe do 
amor perfeito, preso há quase um século, na torre de um 
castelo, à espera do seu verdadeiro amor. Eis aí o mistério 
da criação de Patricia. Recorrendo a uma simbologia que 
nos remete a reinos, paisagens e indumentárias de tempos 
medievais, a autora, sabiamente, transporta sua narrativa 
para dias de nossa época, questionando conceitos, 
sentimentos e costumes, reverenciados em tempos atuais. 
E nessa oscilação temporal, pontua-se a sua imaginação.

Com elmo na cabeça, montada em seu cavalo branco, 
Ariana se dirige à torre. Segue o seu destino: salvar o 
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príncipe. “Longos seriam os caminhos, tortuosos seriam 
os caminhos, perigosos seriam os caminhos”.

A plenitude humana é o grande mistério a ser 
alcançado. No contexto da narração, simbolicamente, 
entende-se ser o castelo o próprio homem; a torre, o 
coração humano e o amor perfeito a plenitude da vida, 
ou seja, a sapiência do amor próprio. Este o sentimento 
proclamado pela autora na voz e nos gestos de Ariana e 
do príncipe Átila.

Segura no manejo da palavra, Patricia Tenório 
desenvolve toda sua narrativa de maneira clara e 
eficiente, pincelando o texto com imagens de visível teor 
poético, instigando o leitor, parágrafo por parágrafo, a 
prender-se à leitura e refletir sobre a conquista de Ariana, 
feminina e não feminista, autêntica e feliz, completa em 
sua essência de mulher, feita para conquistar o mundo e 
a si mesma, amar e ser amada, plenamente amada.

Dividido em sete capítulos, As Joaninhas não Men-
tem é um livro de agradável e envolvente leitura, que 
traz ao mundo a mensagem de que somente amando a si 
próprio o homem é capaz de alcançar a substância divina 
que o habita. Numa escrita de fina leveza a realidade 
sóbria da vida adulta se entrelaça frequentemente com 
os sonhos livres de infância, tornando-se uma verdadeira 
viagem ao reino da imaginação dos homens e das crianças 
de um tempo que se parece tão realista e frio. Digamos: 
uma fábula para o século XXI.

Majela Colares
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“Amarás o teu próximo como a ti mesmo.”
Mateus 22, 34-40
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A Torre
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A Torre... Para lá se dirigia Ariana. Colocou o elmo 
na cabeça, apertado era o elmo. Jeito de camponesa per-
mitindo dores, respirou fundo, conseguiu encaixar sobre 
os cabelos longos, cor de sol, peleterra. Olhos castanhos, 
mar de sonhos brilhava na direção da Torre.

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

A dúvida ecoando ouvidos, trazia embaixo do elmo 
pequenos ouvidos que muito escutavam, em busca de 
melodias, parava nos cantos dos pássaros, tentava acom-
panhar com bandolim, carregava atravessado nas costas. 
Assim permanecia minutos, horas. Uma tarde inteira 
certa vez permaneceu, contemplando joaninhas que des-
cobriam verdades 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 va-
rões. A saia do vestido amarelo, a barra suja do vesti-
do amarelo, ganhou de uma prima distante em um dos 
Natais passados, no passado queria permanecer. 
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Ao menos a veria, uma única vez e poderia tocar-lhe 
rosto, desenhar sobrancelhas, lábios, o nariz fino, queixo 
insistente. A mãe insistira que nascesse. Seis irmãos, seis ir-
mãos para que Ariana viesse. Os enxovais guardados, tiran-
do mofo, os vestidinhos cor-de-rosa, bico em renda branca, 
sapatos tecidos com cuidado para que não ferissem dedos.

Contou os dedos, dedinhos miúdos da filha que nun-
ca vira, alguns minutos, aqueles minutos, com um sor-
riso de saudade antes de vir, entregava 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 impos-

sível – uma menina – seria mãe daquela flor?
– Selvagem. Guerreira. Não deixe os homens a do-

minarem, Lúcia. Crie para a luta.
Na janela aberta do quarto de Ária, apenas o sus-

surro do amanhecer, as nuvens queimando aos poucos, 
pincelando céu com tons de terra, raios de ouro fustigan-
do 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 trazendo para terra pensamentos. Resolveu 
mergulhar no rio ainda cheio.

A seca não viera naquele ano, os animais ruminavam 
após combinações. Sentia-se melhor assim, quase como 
veio ao mundo, a água passando entre as pernas, corria 
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. 
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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, 
cosendo meias. Para os outros usarem, servidos, serva, 
os senhores pediam, ordenavam secos.

Carregando trouxas pesadas, no rosto vincos dos so-
nhos, jamais vividos, 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.

Brancos lençóis ficavam, brancos lençóis esconden-
do mágoas, mágoas vividas por Ária, a cada menino nas-
cido, punição não merecida, tão bondosa era a patroa.

Seria pecado não querer destino? Destino de criada. 
Destino em mais um filho homem. Sem pensamento li-
vre. Sem apresentar palavras.

Um milagre adentrando janelas da fazenda ilumina-
da. 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.

Aceitando com prazer, apesar de morto um sonho 
de servidão permitida, 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 predes-
tinada?
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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 assim. Cuidar de bois, carreá-los. Devia ter nas-
cido 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 cintura do vestido, vestido curto de tanto 
usar. O rosto sujo, cabelos de fogo queimando os ombros 
largos, ali carregava o mundo.

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

– Mas onde já se viu? Não cose, cozinha, nem apren-
deu os deveres, 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 co-
migo que eu resolvo.

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 parecida 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 trabalhar na terra. Sempre gostou, o pai gos-
tava, 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 
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de muito sol, no sol escaldante de dezembro a conheceu.
A plantação de girassóis de Seu Expedito sempre cha-

mara a atenção de Jorge. Assim ainda era chamado quan-
do a conheceu. Jorge, o caçula da família do Seu João. 
E estava velho, o pai estava muito velho quando Jorge 
chegou em casa depois daquele dia, os olhos faiscavam.

Lá estivera. O sol descortinou, lançou-se a terra, to-
cava 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 perde-
ra – perdera para sempre? O caminho de casa – mas 
não queria voltar para casa? Permanecendo, não mais 
colhendo, regando, podando, adubando girassóis. E ele 
esquecendo milharal, próprio milho dourado encontrou 
nos cabelos 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 chamado pela criada. Não poderia 

haver mais belo, Ária, tal os pássaros que afugentava do 
milharal, ele próprio 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 flo-
res aos que têm jardim a perder de vista. Mas o que mais lhe 
dar? Não poderia chegar com cesto de milho, um presente 
para aquela noite: o pedido de namoro ao pai de Ária.
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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 acos-
tumava com o crescer dos cabelos de fogo, as pernas 
subindo alturas, as mãos se aprontando aos carinhos de 
um homem. Melhor apequená-la, faz-de-conta de crian-
ça, quando brincavam ao terminar o jantar.

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

Desde pequena cantarolava, mesmo cantigas de ninar, 
Canções de Amigo, Amor Perdido. Canções que Dona Te-
reza ensinara do tempo de convento. Convento do qual 
Expedito lhe retirara na maior das impossibilidades.

Noviça Tereza, porque assim era chamada Dona Te-
reza no Convento 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 Conven-
to. Não se sabe 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. Reve-
zavam-se no dormir, que nem dormiam. Achavam pre-
sente 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 Con-
vento feito de pedras largas e firmes.

E Tereza não estava só. Observando-a todos os dias, 
escondida atrás dos pilares do Convento, na madruga-
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da de novenas, trezenas e rosários; quando a noviça ia 
andando, sem muita atenção na vida, aves, sol e luz ao 
lavar a roupa no riacho; na água fria e prateada, nas luas 
se banhava a menina, conseguia fugir escondidinha, pés 
descalços, pois assim eram as carmelitas, pés descalços e 
mãos em reza, escondidas debaixo dos longos hábitos.

No rio, águas frias, Irmã Clara a observando, mas 
também não estava só. Não estava só quando via Tereza 
deslizar, sentindo as águas alisarem cabelos queimados 
e cacheados, dançando no balé da lua. Lua sempre plena, 
cheio de amor era o coração de Expedito.

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

Expedito se aproximando, Irmã Clara sentiu cora-
ção apertar, Tereza não era para companhias. O destino a 
deixou nas mãos da carmelita. E missão cruel essa, mis-
são 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 palavras 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?

Não poderia imaginar, noviça Tereza, dias a se-
guindo, 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 me-
lhor da região do Castelo. Léguas se passavam até encontrar 
quem o fizesse com precisão. Não era apenas a estrutura do 
móvel, armários de roupas, cômodas para quartos, camas, 
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criados-mudos. No entalhe se doava, entregando alma e co-
ração, 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, se sentindo acolhi-
do, com pai e mãe junto, cuidando, zelando, protegendo. 
Os móveis eram para ser filhos. Tal os filhos dos mora-
dores daquela casa.

Muitas vezes não fora compreendido. O pai apenas 
dizia, Sr. Zacarias, dizia:

– E só um móvel, Expedito.
E ele insistia, nem se importando com as gozações, 

os colegas do Liceu onde teimava aprender letras e as 
ciências do mundo. Porque deveria 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. Des-
cobriu isso nos livros que recebeu do Eremita.

Assim o chamavam, Eremita. Talvez por causa 
das esquisitices, mania de se esconder – vivia em uma 
gruta um pouco afastada da Vila do Castelo. Expedito 
não achando estranho 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 local mis-
terioso. Perguntava. Não havia respostas. Quem era? 
Um louco. De onde veio? Lugar nenhum. Havia famí-
lia, alguém que o valesse? O vento. E o vento sopran-
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do 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 anuncian-

do na chegada da moça. Retirava manto, descia atalho, 
mergulhando rio. A lua revelando brilho nos olhos, cabe-
los, 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 coi-

sa, pergunte. Verás onde a razão descansa.
Os livros. As estantes da caverna repleta, pilhas se 

juntavam formando pilastras de saber. Há tanto espera-
va. Sócrates. Platão. Aristóteles. 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 conhecer Passado.
E os olhos do Eremita brilhavam. Encontrara o apren-

diz perfeito. As horas não passando, assuntos infinitos, 
poucas perguntas em tamanha busca. Circunferências e a 
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redondeza da Terra. Deus ou os homens? Quem guardaria 
segredos? Mistérios de vida e morte. Porque não lhe bas-
tava 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 
imaginar.

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 deve 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 desco-
briu. Noviça Tereza era a Rainha do Amor Perfeito.
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A Rainha do Amor Perfeito



24



25

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 salguei-
ro, flor de maracujá que ali nasceu, vivia, morrendo nos 
braços do rio generoso. Deixava-se levar no silêncio das 
águas rondando ouvidos. Apenas o pulsar do coração, 
calmo pulsar que trazia calor.

O sol acordava, convidando a saborear cores e 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, escor-
reu águas, sacudiu os cabelos de fogo, sentou na sombra 
da mangueira. Ali havia muitas frutas. Mangas, sapotis, 
seriguelas 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, pasta-
va em paz. Encostou-se no salgueiro, apenas o salgueiro 
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 feito as nuvens, e calou palavras, era amiga 
do silêncio. E o silêncio também melhor amigo de Ariana. 
Quebrava ainda com o bandolim, somente quando a dor 
ou a alegria explodiam no peito adolescente, então sim, 
queria espalhar aos quatro cantos da mata, do mundo. 
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Irmã Clara esperava. Esperava Ariana desfazer as 
pazes com o silêncio 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?
– Não deveria? Tua avó era de conventos.
– Mas não pronunciou votos.
Cobriu-se com o manto, um frio percorria costas 

molhadas, frio apesar do sol de meio-dia. Ariana olhan-
do 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 pouco tempo e ainda corava ao sol.
– Minha mãe amava meu pai.
Irmã Clara aproximou-se da menina. Será pronta? A 

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

– Não.
– Apenas isso? Somente essa palavra? E cortas meu 

coração em mil, tira-me o maior tesouro, 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 cumprir. A missão de Ária, Tereza. O que foi 
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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, guerrilhas, esconderijos? Pois sei, pergunta-me 
e direi: as armas, escudos, lanças e espadas. De tudo bem 
o sei. De tudo sou a melhor.

– Então assume teu lugar no mundo. Queres abraçar 
o mundo, Ariana?

Olhava ao redor, verdes, as luzes, galhos, plantas. 
Amigos, únicos 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?

–Trilhei os caminhos, Ariana, mas os meus cami-
nhos não serão os teus. E os teus serão mais difíceis.

Retirou uma bolsa de couro do hábito, desamarrou 
cordão. Chamava a menina com o olhar, sentaram juntas 
na sombra da árvore amiga. Um livro, pequeno livro de 
capa preta, onde 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. Explica-
ções. 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 cen-

tena de anos a Vila do Castelo perdeu seu Rei. O único 
Rei possível, generoso, iluminado, valente e justo de 
todos.
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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 carinhava a flecha, 
carinhava na direção certeira, atacava a quem destinado. 
E trazia muitas flechas com o arqueiro.

Arqueiro Rades servia ao Príncipe Átila desde pe-
queno. Menino Átila, ainda sem coroas, menino Rades, 
filho do pajem real. Eram de brincadeiras, banhos de rio, 
primeiros olhares às moças da Vila do Castelo. Príncipe 
Átila retrucava.

– A sorte te sorri mais que a mim. Podendo tê-las, a 
todas as donzelas 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 permite zombar, meu senhor.
A festa de escolha: a futura rainha da Vila do Cas-

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

– Queres o impossível, Átila.
– Quero o suficiente, senhor meu pai. Não se pode 

ser feliz com menos.
– 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 crescer a descendência real. Lembra-te que 
governarás vidas, dos súditos da Vila do Castelo. Não a 
tua própria. 
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Sempre ia à beira do rio. Lá encontrava forças, paz 
em coração agitado. Águas limpas, calmas do rio, lim-
pando mente, clareando ideias, mostrando caminhos. 
Será tamanho desejo, impossível desejo de se encontrar 
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 informações, fatos que me chegaram 
ouvidos, não faria tamanha proposta ao meu senhor se 
certeza não tivesse.

– Que te falam os súditos?
– Todas as porções, de amor e guerra, paz e ódio, 

vida e morte. Todas, 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. Todos a dormirem no castelo, os cães far-
tos de carne devidamente colocada por Rades no cor-
redor, os cavalos selados, capuz cobriam olhos, rostos, 
realeza e vassalo.

Nem avistaram a casa, teias invadindo varandas, sa-
letas, quartos, até o último deles de onde saía uma luz 
azul. Príncipe Átila sentiu arrepio rastejando espinha.

– 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?
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– Não me chames de rei, ainda não o sou.
– Mas o serás em breve. Mais breve 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 pro-

gresso à Vila. Teu pai faz parte do passado.
Chegavam ao quarto azul. Abriram a porta, cabeça 

do Príncipe Átila girando, fumaça e aromas acres saíam 
de líquidos borbulhantes e coloridos. Caveiras, esque-
letos 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 chame de Otto apenas.
– Mago... Otto... Mago Otto.
– Vamos acabar logo com esse desperdício de pala-

vras. O que traz o digno representante da Família Real 
na minha humilde alcova?

– Ouvi falar de milagres. Porções por ti entregues 
aos que perderam esperanças.

– Te enganaram, Seu Príncipe. Nada faço por mila-
gres. É preciso a esperança necessária para a magia en-
contrar 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 pedi-

dos. Ou tens apenas um?
– Ao entrar neste quarto, nesta casa, meu caro, per-

deste a inocência para mim. Não mais te pertence. Sairás 
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com o teu pedido e o amargo da maturidade em teus olhos.
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 sen-
tido, razão de existir.

– Então te preparas para entregar tua própria vida 
em troca. Farei uma porção única, pois único é o teu de-
sejo. Jamais vi coragem igual, entrega tamanha.

– Assim seja. Que de mim queres?
– Tua alma. E enquanto não realizares tal desejo, 

serás meu servo 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 intranspo-
nível 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, pra-
teada por lua que teimava 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 angústia.

– Falas a verdade, Ariana? Teu coração se agita? 
– E não deveria se agitar? Tamanha história e sofri-
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mento? Ele a encontrou? Na festa? Oh, não! Ele não a 
encontrou, não é, irmã?

– Não, minha querida. E pagou caro. Mas isso não 
possui importância. Ariana, tu te arriscarias em salvá-lo?

– Salvá-lo?
– Pois sim, apenas um Amor Perfeito o salvaria. Te 

achas em condições de amá-lo?
– Mas se mal o conheço?
– Não, não o conheces, mas um pedaço da alma do 

eterno príncipe que, se não encontrar este amor, rei não 
será, está gravado neste pequeno livro.

Ariana recebeu nas mãos delicadas o livro de negra 
capa. Um cordão preto circundava em proteção dos se-
gredos. Que segredos existirão? De repente, sentiu frio 
apertando peito.

– Estás com medo?
– Não tenho medo do possível. Mas isso...
– Achas impossível o Amor Perfeito?
– 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.
Ariana levantou-se em um segundo. Olhava o sal-

gueiro, a direção do castelo, a lua banhando tristezas. 
Pois sempre lhe banhava tristezas, tal dizendo mágoas, 
palavras escondidas talvez naquele livro, o pequeno li-
vro. O diário do Príncipe Átila.

Não se deu conta, o estava lendo, abriu na primeira pá-
gina e encontrou 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.
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O destino estava selado. Nas palavras, instigantes pala-
vras. Que sabia aquele Príncipe sobre Amor? Que mistérios 
revelava? Experimentara, 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 de-
mais? Nem o conhecia.

Se me perguntas quem sou 
Olha para o firmamento 
Nas estrelas fiz amigos 
À lua entreguei desejos

– Tamanha tristeza, Irmã Clara.
– Desejas encontrá-lo?
– Sim, desejo de todo coração. Mas não entendo 

uma coisa, Irmã. Por que minha avó e mãe falharam?
Irmã Clara conteve lágrimas. Sabia delas o destino. 

Mas precisava revelar à Ariana.
– Porque temeram. Amar infinitamente e ser ama-

das, um dia perder a felicidade. Tal me dizes que o temes. 
Ariana, podes mudar o futuro e o passado. Se aceitares 
missão, poderás sanar medo entregue de geração em ge-
ração. Medo que podes enfrentar, tal fizeste com teus pe-
rigos imaginários. Pois nunca antes desafiaste dragões. 
Mas não precisas fazer na solidão. A Imperatriz ajudará. 
Não temas. Abre o coração e ela te iluminará, fará treina-
mentos. Precisas aprender com o tempo. O tempo que a 
tua juventude insiste roubar em ânsias e pressas. Mas an-
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tes 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. Desejos, 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. Precisava 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 estrelas 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 sofri-
mento por um ideal, sim, é inevitável.

Seu Jorge espantou-se, tal 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 se-
creto guardava espada. A espada de honra da família. A 
que deveria entregar a um filho homem. Não entendia os 
desígnios divinos, mas aceitava deixando ir, a pequena. 
Pois entregava à 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. 
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A Imperatriz
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Encontrava flores, as mais variadas, todas conheci-
das. Crescera entre elas, os girassóis, crisântemos, jas-
mins, perfume adocicando ao redor, provocando calma-
rias, parecia uma casa que antes vira, mas antes nunca 
vira. Luz nos quatro cantos, iluminada, a casa da Impe-
ratriz, branca e iluminada. Inteira.

Atravessou plantações, pás, enxadas, sombras. Som-
bras pedindo que ali se fizesse a 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 direito 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 ca-
belos, olhos, pele escura, clara? Não perguntou como 
seria. Belo? Inteligente? Atencioso? Não perguntou e 
apenas seguiu mais um pouco, subindo os primeiros lan-
ces da escada que daria para a sala de estar. Podendo 
ver, dali podendo ver outro pedaço de terra, um pedaço 
de terra virgem, era verdade. Mas parecia uma criança 
pequena pedindo doces, mimos e carinhos.

As mãos se coçaram, pediam intromissão. Mas seria 
indelicado? A entrega sem se fazer notada, pedindo li-
cença em acomodar-se, sentar na terra, vendo as semen-
tes era mais fácil. As ferramentas, pá e escavador. Se a 
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chamava? Mas também chamou Tereza e Ária. Nenhuma 
aceitou. Ele convidando, elas com medo. Será que não 
temia, será que o Príncipe 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 des-
calços, vestido florido em verde, barra suja, não se im-
portava em sujá-lo. Não se importava em vê-la, poderia 
observá-la para sempre, eternidade de um segundo, eter-
nidade de uma vida. A pequena. A prometida. A amada.

Pois seria tão amada, se assim quisesse. Sim, pode-
ria ser tão e tão amada. Bastava o desejo. A vontade. O 
rio descia, fluindo ao correr da fazenda onde não se viam 
limites. O horizonte como limite. O que era necessário.

Gotas de suor juntando-se à terra e Ariana, aos pou-
cos se misturavam. 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 pulmões. Esperando o momento certo. Exa-
to. Preciso. Para que não se assustasse, não perdesse a 
magia, que apenas a ela, apenas à Ariana pertencesse, 
momento único. Próprio.

Até que o beija-flor aproximou-se da rosa. Circun-
dando, procurava por onde se aproximar sem assustá-la, 
na simplicidade a tocou, a simplicidade 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 per-
doados, sorriram nos recantos do rosto. Pediu certeza, a Im-
peratriz 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.
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Conduziu, a Imperatriz conduziu à biblioteca. Não 
trocaram única palavra. E não trocariam naquele dia. 
Apenas olhares, toques suaves de mão, nos lábios pedin-
do silêncio, maior, eterno silêncio. Eterno e finito, como 
se houvesse as duas possibilidades.

Indicou livros. Anotações, desenhos e pinturas. Leo- 
nardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Boticelli, a tela, 
O Nascimento da Vênus anunciando. Anunciando amor? 
Amor Perfeito? Apenas isso? Queria demais? Mas tam-
bém os trovadores, pois deveria ser uma trovadora, e 
cantar Canções de Amor Perdido?

A Liberdade, seria melhor a liberdade desvairada 
no quadro de Delacroix? Mais apaixonante. Sim, exis-
tia mais paixão, vida nos românticos. E para onde iria a 
razão?

– Pés no chão, Ariana.
Lembrava o pai. Ele possuía todos os livros. Seu 

Jorge possuía os mesmos livros, a biblioteca repleta de-
les. E por quê, por que nunca os vira, lera, houvera in-
teresse? Por que não os quisera antes? A encostar olhos, 
abrir ouvidos, enxergando possibilidades? Porque eram 
dele. Por isso, apenas porque 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 inter-
rompida. Fechada, na biblioteca da Imperatriz, podendo 
viajar distâncias nunca conhecidas, 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 encon-
tro do Príncipe Átila? Não precisava? Ou não queria? Uma 
preguiça mansa, branca, suave estendia-se no corpo, convi-
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dando ao sono leve, um cochilo apenas e reencontrar notí-
cias, as novidades que sabia, mas nunca reveladas.

O barulho. Os ouvidos doíam em ter que escutá-lo, 
quebrando paz, desejava guardar, esticar essa paz até o 
suportável, porque não se consegue por muito tempo. 
Ensurdece ouvidos, cega olhos, cala bocas, aquela 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 per-
manecer imóvel 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 importava. 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 novida-

des, mistérios que me esperam, aguardam calmos, resig-
nados nessas prateleiras, entre teus lábios, na pena que 
guardas embebida na mais escura tinta.

– Por mais que te dê, menos saberás. Apenas tuas 
descobertas contam. De que te servem as minhas? 
Não poderás saborear aromas, água tépida, seres má-
gicos. A magia te acompanha, minha pequena, apenas 
tu encontrarás. Aceno caminhos que somente teus pés 
tocarão.

Os dias passando, as flores perdiam pétalas, os fru-
tos não mais caíam das árvores. Ariana colocou as botas, 
calças de homem, 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.
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De repente, uma raiva de repente invadiu. Foi para 
isso? Salvar um príncipe? Um simples príncipe que de-
sejou 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 es-
tivesse, 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 vi-

vê-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 me-

nos alegrias. Deixe-as adentrar teu corpo, unir-se à tua 
alma e então as absorve, tira aprendizado. Cresce, meni-
na. Basta de lamuriações. Vamos ao que te interessa.

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

Nem percebera aqueles óculos antes. Precisava en-
xergar mais de perto? Chegar, com humildade, mais e 
mais próxima da essência da vida, e então perguntava, 
fizera as mesmas perguntas, será? Poço profundo de dú-
vidas jamais solucionadas. Insolúveis. 

Enigmas a serem deixados, criando poeira na pra-
teleira, ficavam. Quietos, calmos. Resignados. Tal de-
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veriam ser. E ela teimando, insistia em retirá-los, bater 
poeira, limpando as bordas das capas negras, duras. 
Pesadas eram as perguntas. Um cesto repleto delas, 
interrogações, apenas símbolos para quem nada sabe.

– Evita a estrada dos Fantasmas Ocultos. Eles ten-
tam te sugar para o mais profundo pântano e te paralisar. 
Mas se não puderes evitar, enfrenta-os. Convida-os a 
sentarem contigo, conversarem. Posso garantir: eles te-
rão 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 humanidade. Cada uma delas diminui o que con-
tigo conquistei.

– Não te preocupes. Entendo teus sentimentos. E, 
saiba, os perigos por ti serão dissolvidos, porque tens a 
coragem, guia dos iluminados.

Ariana corava, não conseguia enfrentar olhos, lá-
grimas 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 algu-
mas penduradas, gostava de deliciar-se no pé, quando 



43

elas lá estavam, quase maduras, quase caídas, quase 
alimento novo da terra.

Segurou a laranja-cravo. Abrindo-lhe os bagos, úni-
cos, diversos. Diferentes. Sentiu-se aquele bago de la-
ranja diante de tamanhas diferenças. Meio fora do mun-
do, 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 uma filha quer uma mãe. 
Mas não era mãe de Ariana. Ama Lucia não era a mãe 
que desejava.

A sombra convidando, há tanto não se deixava aco-
lher pelos braços das árvores e cobrir-se em sono solto. 
O silêncio, qual um pedido, chegava em animais obser-
vando menina, brisa alisando cabelos, tal carinho para se 
fazer sonhos. Então Ariana a viu.

Não lembrava o rosto. Uma pintura, retrato que pos-
suía no camafeu pendurado em corrente sempre consigo 
ao pescoço. A reconheceu. Ela mesma.

As perguntas se empurrando na vã necessidade de 
pular língua afora, saltar e rápido encostar ouvidos, en-
costar nos ouvidos da senhora. Os cabelos, Ariana le-
vantaria os cabelos cor de fogo para se fazer ouvir: 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 acre-

ditasses que eu viria.
– Tu nunca vieste... Tanto chamei, sim, mas não ou-

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

Ariana não as permitia. Não era hora para choros.
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– 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 se aproximou da menina e alisou cabelos. 

Os dedos finos alisando cabelos, suave, tocando sobran-
celhas 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.
– Não temas, minha querida. Estou e sempre estive 

contigo. Nos momentos mais difíceis, quando teu cora-
çãozinho estiver quase sem a chama da esperança, nes-
ses momentos pensa em mim e estarei mais perto, tal a 
tomasse ao colo, ninasse e a fizesse sonhar.

O soluço despertando, sono bom, sonho mági-
co. 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 encontra-
do Ária.

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

res daquela refeição. Seria a última? E se fosse, por que 
não avisava? Por que não avisava nada? Quando estaria 
pronta, quando era hora de partir?

– Saberás. Sentirás tão forte que não suportarás pre-
sença.

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 forte de verão.

Não era tão forte, o sol. Parecia brincar de esconde-
esconde. Como se a chamando para brincar em outros 
jardins. E ela teimou. Ficou teimando com o amigo tra-
vesso. Fez de conta que não entendia.

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

E Ariana se impacientava. Às vezes soltando pala-
vras 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 
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ligava. O pai, Seu Jorge, não ligava. Até Ama Lúcia não 
ligava. Mas a criada não perguntou.

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

Tipo uma casa de fazer lágrimas, o coração de Aria-
na 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 gos-
tos, desgostos da vida. Apenas irmãos. Por que nunca os 
quis? Nunca deixou 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 Ária. Mas de repente não 
havia mais ciúmes lhe roendo alma. Por que a mãe apa-
receu? 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 conhecê-los e quem sabe amá-los, se até 
essa coragem me bateu 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
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O primeiro passo, o mais difícil. Sempre diziam, e 
escutou. Assim deveria ser? Até agora acreditava que as-
sim deveria ser. Seguir o que fora trilhado por outros, 
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, profundamente cegava Aria-
na. E ela não se perturbando.

Sensação estranha de não se perturbar. Sentimento 
alheio esse de seguir caminho, independentemente de aon-
de 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 di-
ria. Dizer alguma coisa, qualquer coisa, e não a olhas-
se mais com aquele ar de culpa. Tal fosse culpada 
pela morte de Ária. Tal fosse culpada não ter nascido  
homem.

Não mais se culpava. Desde o sonho, outro senti-
mento no lugar, uma sensação de bem-querer adiciona-
do, não mais subtraindo, bastava para sobreviver.

Nunca fora tão boa em matemática. Preferia a mú-
sica que saía mais doce do bandolim enquanto, montada 
no cavalo Branco, caminhava em direção ao Castelo do 
Príncipe Átila.
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As árvores secando, as nuvens espaçavam, os pás-
saros pouco acompanhando a melodia que Ariana dedi-
lhava. A melodia, única melodia 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 planta-
ções, pedia pedaço de terra onde cuidava milho e gado. 
Para nem ter que lhes falar, nem mesmo saber nomes.

De repente, lembrou que esqueceu os nomes, de 
propósito os esqueceu. 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 pre-
cisar, jamais precisar, nunca mais precisar. Não perce-
bendo que assim não estava. Parecia, mas não era em 
absoluto. Enganava a si. Tentava enganar aos outros.

Então não estaria pronta para o Príncipe. Como po-
deria? 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 presen-
te. Não sabendo o que fazer com ela. Voltar? E a in-
sistência? Ou enfrentar os fantasmas sobre os quais a 
Imperatriz falou? Será que a Imperatriz os enfrentou? 
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. Não dorme há centena 
de anos? Não estou pronta. Preciso voltar, falar para a 
Imperatriz, me enganei, 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 
caminho do retorno, da segurança, do tempo. 
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Cruel Tempo. Seu Tempo, não esperas, na 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, en-
louquece viúvos e une casais.

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

A Lua apenas seguia fluxo, deixando-se conduzir 
pelo Sol. Ele sabia, ele o detentor do mistério. Mas não 
parecia assim. A luz lhe dizia, 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 con-
tadas, isso que era a mãe. Isso que era Ária. Até o sonho.

Precisava lembrar do sonho. Ela disse que a cha-
masse quando o medo, as dúvidas e incertezas tomassem 
conta do corpo, saindo pelos poros, congelando vonta-
des, insistências de uma vida. E ali estava Ariana, parada 
entre o ir e o vir, entre desistir e continuar, mais um pou-
co, o cavalo Branco, um passo de cada vez, subia entre 
pernas, calça de homem, aquecendo armadura e quase 
explodia cabeça presa ao elmo.
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Pois se sentia presa ao destino. E nem ousava ques-
tionar. 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 momento devesse es-
colher. Continuar menina, transformar-se em mulher. A 
menina mimada que sempre fora. Não pelo pai, não pela 
mãe; por si própria. Ela se mimara, se protegendo, cui-
dando em não se ferir. Ah, estava tão cansada.

Cansada de sempre ser adulta antes de ser. Não lem-
brava infâncias. Meninices, trelas que desejava junto 
com os irmãos executar. E deles nem lembrava os no-
mes. Porque crescera velha. Uma criança, velha. Não 
pôde soltar pipas, brincar de bonecas, nem mesmo boli-
nhas de gude que observava por trás do salgueiro, os ir-
mãos 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 ami-
ga. 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.

Ali, naquele exato momento, ainda atravessando a 
estrada dos Fantasmas Ocultos, descobriu a verdade de 
um sentimento ainda ferido. Tão e tão ferido. O que fa-
zer com ele? Ignorá-lo?



53

Ou lançar espada, acertando-o em cheio, lançar es-
pada? Retirando-lhe força com o olhar direto, sem me-
dos, culpas ou desculpas. Não quero mais sofrer. Deci-
di, está decidido. Então que não mais de mim ria, Seu 
Sentimento, o Tempo acabou. O Tempo em que reinavas 
acabou. Agora, precioso presente, sou rainha de meu co-
ração. 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 Fantas-
mas 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 em-
brenhava na noite escura, negra tal o fundo mais profun-
do 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, salpicadas 
no mato, cheiro bom. Acolhendo-os depois da brinca-
deira, descansariam 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 abraçan-
do, perguntando dia, as novidades, mesmo não querendo 
saber, apenas ouvindo as vozes. O irmão, uma voz mais 
grossa, formando-se, quase um homem feito. Ariana, 
meiga, não se perdendo em brincadeiras. 
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Por mais que brincassem, por mais rios atraves-
sados, a voz, não. O único tesouro. E nem a usava. 
Mas nesse dia, cantava ao pai. Dedilhando o bando-
lim, e os irmãos a admiraram. Pedindo mais, ouvindo 
mais.

O cheiro do mar anunciava o Porto. Estava chegan-
do montada no cavalo Branco ao Cais do Porto. Ouvira 
histórias, a cor, aroma, barulho do vem e vai. Jamais pro-
vara. 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, piscava o verde das árvores, nas folhas ba-
lançando ao vento, no cantar dos bem-te-vis, nas flores 
se espreguiçando, abrindo pétalas, um abraço que dese-
java do Sol, e apenas oferecia, sabendo da impossibili-
dade do encontro.

E o Sol retribuindo. O calor percorrendo o corpo, 
lento e quente, um afago, carícia delicada. Pois era deli-
cado 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 ensinara à Terra. A Terra ensina-
va, ou tentava ensinar aos filhos. A Terra tentava ensinar 
à Ariana. 
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As gaivotas se acalmando, pousavam nos coqueiros, 
a areia da praia conheceu a menina-mulher, se esparra-
mou 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 estivessem, o pai e os irmãos 
ouviriam carinhos, sentindo murmúrios, o doce cantar 
de gratidão e a perdoassem. Porque também assim o sen-
tia. Sol e Terra, a Aurora se despedindo, o amor que os 
unia convidava Ariana a também amar.

As asas brilhantes das gaivotas. Será? Podem? Per-
guntava ao Sol, à Terra. Nas mãos os grãos de areia es-
correndo entre dedos finos. No rosto o queimor aquecen-
do coragem. Então entregou às aves. As asas das aves 
levariam: para longe levariam.

A mensagem. O pedido. De perdão e perdoados. 
Porque as lágrimas baniam culpa, carregavam nas faces 
ainda coradas, juntando-se aos grãos de areia desperdi-
çados 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 gostava 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, cem outo-
nos naquela Torre. Será morto? Se não mais vive o Prín-
cipe, então, para quê, Irmã Clara, Imperatriz, para quê 
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 pen-
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tear 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 merca-
do da Vila do Castelo.

O mercado. Adorava, não eram todas as vezes, algu-
mas, poucas, quase nenhuma, mas quando ia, podendo 
comprar todas as guloseimas que desejasse. Lambuza-
va 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 ao outro, os teci-
dos. Às vezes flores, outras círculos, reais, listas. Mas 
houve um preferido. E só encontrou uma vez. Uma única 
vez. Um todo, completo, inteiro de girassóis, bem ama-
relinhos 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, Ariana 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.
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, aco-
lhendo o outro, mais que um beijo, mais que uma carícia, 
porque ali, naquele exato, precioso, conciso instante, re-
cebia o único e verdadeiro amor de uma vida. 
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– 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 ha-
via estrada, uma passagem pequena que daria para Aria-
na. Somente. Nada de cavalo Branco. Teriam que se des-
pedir e o coração diminuindo e diminuindo.

Se é que coração de bicho sente, mas o cavalo Bran-
co parecia sentir 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, desajeitada subia, com a armadura pesando, o 
elmo a suar-lhe cabeça, a sacola de viagem onde guarda-
va o diário do Príncipe Átila.

Demorou muito para que Ariana subisse a estreita 
passagem chegando 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.

Se arrastando e se arrastando foi até alcançar uma 
clareira. O Castelo à vista. Enorme, o Castelo, a monta-
nha, dois espelhos que se cruzam, e podem-se ver infi-
nitos 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 sujando 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 encontra-
ria? Aliás, o que estava buscando mesmo?

O Príncipe. Esta seria a resposta mais fácil. E qual a 
verdadeira resposta? 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 fos-
se o que desejava? Fantasiava tudo por um Príncipe que nem 
conhecia alma, olhava e olhava aquele livro, o diário, lia, re-
lia, mas não adivinhava essência. Era um risco tão alto.

Altas montanhas, torres. Contava, sete tal a Impera-
triz 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 con-
sideração. Um pouco 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, an-
tes de escalar torres, 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 des-
tino. A quem nada se pede, somente se deixa levar.  
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Se lançar, antes 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
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Da janela, observava. Uma menina apenas. Não 
mais que uma menina. Então foi isso que Irmã Clara e 
a Imperatriz conseguiram? Três gerações e somente isso 
conseguiram?

Menosprezavam-no. Deveras de ser. Centena de ve-
rões 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 do feitiço. A alma lhe pertencendo, cum-
pria o que prometera. Até quando precisava se subme-
ter? Em nome de quê? De quem? Para atender a missão 
de um Mago? Ou de um Rei?

Porque deveria encontrar o par ideal, não uma ple-
beia, não uma menina. Da mesma linhagem. Ou mesmo 
aquela que o amasse incondicionalmente. Estava cansa-
do 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 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 segurasse à beira do precipício, o precipí-
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cio 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.

Porque somente de meninos que choram e sentem 
saudades é que se esperam sonhos. Sonhos impossíveis, 
inimagináveis, não cabem em uma única alma. Alon-
gam-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.

Aguardando com esperança. Esperança de coração 
puro, inocente, olhos límpidos que procuravam motivos, 
razões nas escolhas. Outros felizes, outros se contentan-
do 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 acalmavam-se. Não vivendo 
como equilibristas, na corda bamba vendo dois cami-
nhos, a vida e a morte.

Preferindo sempre a vida. Qual preço fosse. E por 
que então o feitiço? Por que arriscar tão alto? A seguran-
ça lhe agarrava pés e abraçava o pescoço, fazia-lhe sen-
tar 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 ten-
sos, retidos, mantém sempre a mesma postura, ereta pos-
tura de imponência.
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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 escudos. Precisava sentir 
a carne cortando em dor profunda e então saberia se era 
verdadeiro.

O Amor Perfeito não se prova? Mas há de haver pro-
vas. 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 cul-
pado. 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 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 de-
veria agradecer.

Uma questão de considerar esforços. Esforço dela, 
não do príncipe. 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 expectativas. Será Amor Perfeito o que 
por mim sente?
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Como pode saber? Como a menina pode saber se 
mal me conhece? 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 menina se aproximando do castelo, entrava 
no pátio, o príncipe correu à outra janela. Havia apenas 
uma única maneira de subir a Torre. Mas ela precisava 
descobrir sozinha.

O silêncio cortando o ar. Ariana não mais escutando 
pássaros, gravetos quebrando quando os bichos a vigia-
vam. 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. Lembranças de um sonho tão bem querido, tão 
bem amado. O sonho com Ária. Do Amor Perfeito. Da 
liberdade.

O príncipe? O que importava era a superação. Pró-
pria 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 toca-
rem 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, segu-
rando nas rochas para não despencar. O Amor Perfeito 
seria um grande abismo?

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 
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a flutuarem, agora com mais força, os cabelos crescendo 
trepadeiras azuis e róseas.

As trepadeiras a uniam aos tijolos antigos da Torre. 
Tal sempre lhe pertencesse. Fossem unas, matérias di-
versas 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 vontades.

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

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

Porque se pudesse ser apenas uma letra, com uma 
simples letra se demonstra amor? Se ela unindo-se, sem 
vontade unindo-se a outras, outras que mal conhece e 
pode ser devorada, não dizer a que veio, traduzindo sen-
timento 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 doloro-
sa 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 



68

por demais doloroso. Retirava-lhe forças, forças sagra-
das 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 es-
forço dela, Príncipe Átila? Ou o esforço Real tentando 
adivinhar essências?

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

Porque assim será; os pés subindo mais tijolos; as-
sim está escrito; mais passos precisos; é a minha missão 
e aqui estou; as unhas recomeçando a sangrar; missão 
que alcançarei; é preciso trocar de 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 menina. 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 den-
tro. E dentro que muito procurou, procurando durante 
tantas primaveras, primavera que esperava chegar logo 
ao coração.

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

Encontro das palavras e sons. Porque tudo era mú-
sica 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 incondicional.
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Duas almas caminhando em paralelas, duas almas 
sem devorar caminho 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 detalhe do rosto, das mãos, o cheiro. Qual sa-
bor 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 invernos, a perda de uma mãe, a perda de uma 
vida. E se ali abandonassem medos? Passou, um relâm-
pago 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 eternidade. Os pingos da chu-
va engrossando, caudalosos descendo tijolos da Torre, 
unindo-se ao rio que desembocaria na cachoeira do abis-
mo. Ali descansaria, enfim descansaria outra infinitude.

Porque talvez assim devesse ser. Despertar senti-
mento, saber vivo coração, que podendo sentir batidas, 
sangue bombeado em todo o corpo, acreditar no inacre-
ditável. Ter o que precisavam ter.

Fé. Os dois com uma fé de missionários, missioná-
rios de uma religião 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 acre-
ditavam ser capazes de tanto? Tanta coragem? Despren-
dimento. Doação. Pois sabiam que precisavam e preci-
savam doar.

Doar corações, vidas, esperanças, sentidos. Sentin-
do como se estivessem no corpo do outro. Os olhos pis-
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cando, o sangue escorrendo nas mãos, o calor emanando 
suores, a brisa da chuva acalmando chama.

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

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

Ele não estava preparado. Tantos anos e ainda não 
estava preparado. Tantos livros, ensinamentos, sabedo-
ria... Seria sabedoria o que levou a Princesa descer a es-
cada de flores?

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

Não se movera, não mandara nem um aviso. Aviso 
de que não desistisse, não descesse escada, Torre, saindo 
da vida Real. Porque a ela pertencia: 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 al-
guém.

Não. Jamais sentira dor aguda, espada transpassan-
do coração, nem conseguia olhar para trás, deixava so-
nhos e esperanças entregues nas mãos de um príncipe. 
Tolo príncipe que não enxergava sentimentos.

Onde estavam os sentimentos? Não havia coração 
batendo no peito? De que servia a realeza, de que servia 
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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 reu-
nir pedaços desfeitos de um ser? Quando, sem mais nem 
menos, aquela que entregasse 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 as-
sim seria, assim teria que ser. E para quê 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. Pro-
curando as respostas, 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 peito 
aberto na cela que o príncipe se fizera. O abismo que o 
príncipe se fizera. O abismo profundo.

O abismo vertiginoso. Vertigem que não lhe causa-
va medo. Não mais lhe causava medo, a tontura do abis-
mo. A Princesa, estava ela mesma embriagada com sua 
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, a 
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 caprichos? Ou seguir o que me é devido? 
Pois um Rei não tem escolhas. Mas fiz uma escolha. 
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A escolha do Amor Perfeito, esperar por esse tal de 
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. Pe-
quenas palavras jogadas à ventania, pequenas palavras 
que explicassem. Explicar o que não se sabe, apenas se 
sente. Em uma dor rasgando entranhas.

Dor maior vê-la se afastando, lenta e digna se afas-
tando. Tal 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 o mais doce jasmim 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 espe-
rar, sem cansaço esperava, e sem sair da Torre esperava. 
Mas uma espera vazia, sem sentido, sem a fé que encon-
trou nos olhos da menina. A fé de que era possível.

O Príncipe se levantou. Quis gritar e se levantou. 
Quis chamar e correu a janela. Quis dar nome ao senti-
mento 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 su-
focado em si. Do monstro que se formava, um monstro 
desgrenhado.
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Um monstro que não se mostra, não se permite, não 
se apresenta. Só crescendo e tomando forma, rasgando 
pele e vestes. Retirando humanidade, o monstro que em 
si crescia, deixando de ser homem.

Um Rei que algum dia será? Governando almas e a 
aquietar guerras? 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
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O caminho, mais nublado que antes. Para onde re-
tornar? Para quê 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 pe-
dira 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.

Jamais iria querer menos, porque menos é muito pou-
co. 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 ín-
greme descida, nem na mais quente lágrima rolando ros-
to, ardendo alma. E a alma quase 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 per-
da. Perda da cabeça, erguida a cabeça continuava, ergui-
da 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  
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e era o que recebia em troca. O Mundo não tem consi-
derações.

Não estivera pronta? Talvez a pressa, sempre a an-
tiga amiga pressa, companheira de uma vida, insistin-
do em permanecer outro Outono, quem sabe o Inverno, 
adentrando Primavera, aproveitando Verão?

Encontrava o cavalo Branco, querido cavalo Bran-
co, ele não a abandonaria. Sempre presente, possuindo 
a coragem de amá-la. Porque 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, é aceita, percebida? 
Sentindo-se fantasma, mais fantasma que todos os Fan-
tasmas Ocultos.

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

As dores eram insuportáveis. Dores de mãos atadas, 
não haver condições. Sentia-se paralisado, o humilde 
Príncipe, frágil Príncipe, e trazia 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 sen-
tir o Amor Perfeito ainda Príncipe, avaliava um Reinado. 
A vergonha encobria-lhe os olhos e pensava no pai.

Ele teria sido melhor? Príncipe melhor em se tor- 
nando Rei? Mais justo e digno? Mais consciente  
do poder que carregava nas mãos e ombros? Crueldade 
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fazer perguntas. Ele que tanto sonhou no diferente.
E nada mais era que uma repetição. Uma repe-

tição imperfeita e sem o brilho do pai? Era um fra-
casso 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 me-
nina, foi uma menina que veio ao meu encontro. Apesar 
de ser uma menina de cabelos rubi?

A surpresa, doce surpresa do encontro, inocente sur-
presa do encontro, que não lhe saíam de uma memória 
há tanto esquecida. Voz espantada, a imagem da menina, 
menina quase mulher, a Princesa.

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

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

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

Encher a todos de alegria. O potro com elegância, li-
vre 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 ár-
vores desculpavam, o pequeno cavalo crescendo enten-
deria. O ciclo de uma vida, como os fatos se executam, 
imutáveis e não perdoados.
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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 bor-
bulhante ainda inocente.

Que se perca a inocência. Tolices, Ariana. Não pre-
cisas 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 descobertas, o erguer-se do chão à sela do ca-
valo Branco, o cavalo Branco o mais belo do carrossel, o 
carrossel de uma vida, carrossel de Ariana.

Apenas lhe pertencendo, apenas à Princesa perten-
cendo, não se importando só, pois viera só e assim retor-
nara. De onde veio, de onde todos viriam. Para onde todos 
irão. Sem pressa, quando o Senhor Tempo convidasse.

Não sabendo amigo ou inimigo, o Tempo que sem-
pre lhe fizera companhia. 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, sentado, 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 treinando, deixava marcas nas mãos, as mãos 
não mais se enxergando, não seriam as mesmas, nem sa-
bendo quem eram, a quem pertenciam.

O cheiro do mar convidando ao mergulho. E se nun-
ca pudesse mergulhar em águas salgadas? Mas o mar 
não está revolto? Somente um pouco, sentir os pés suavi-
zados, as mãos cicatrizadas, o coração mais calmo.

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

Ventania, trovões, relâmpagos inocentes de uma 
Princesa. A Princesa do Amor-Perfeito assim desejando, 
curvavam-se aos desejos secretos, curvavam-se e res-
plandecia luz em toda praia.

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

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

Acreditar que não terminara, naquele instante acre-
ditou que não terminara 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 escon-
dendo 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 ape-
nas, porque não mais experimentara, não mais que pe-
quenos momentos experimentara, ali se consumia, ali 
deixava marcas, marcas para nunca apagadas nas areias 
da memória.

A memória lhe falando: descubra caminho, arrisque, 
arriscaste antes. O Príncipe rodopiando cabeça, pedindo, 
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implorava perdão às promessas mal-feitas. Quebrando 
trato maior com o Mago.

Por que desistiria de esperar? E recebeu missão de 
esperar. Esperar alimentando sonhos. O sonho da chega-
da, a menina não mais o menosprezava. Não seria me-
nor, inferior a Rei, porque o coração era bondoso.

Não precisando conquistar valores, eram certos 
como os de um Rei. Um Rei mais digno e poderoso. Por-
que o silêncio calava bocas e os súditos se curvariam. 
Obedecendo não ao temor, mas ao pensamento.

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

Porque também se sente saudade na não-liberdade. 
Será que somente se é livre quando se abandona ao cár-
cere? Não seria mais uma loucura sem sentido? O Prín-
cipe Louco – seria assim chamado?

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

Vento o empurrando à porta, trazendo memórias, 
toque nos objetos preciosos, livros e ampulheta. Acos-
tumara-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 ca-
minhada, e sempre, sempre que desejar adoçar as nega-
ções 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.
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A porta teimando não abrir, uma força puxando, ou-
tra o empurrando, 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 Príncipe servindo-se de desculpas tocava a 
maçaneta, abriu veloz, procurava o Tempo Perdido. Se-
gundos, minutos ou foram horas em que tudo lhe passou 
como um relâmpago?

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

Mas a dele, a derradeira chama somente uma meni-
na lhe trouxera. De maneira insuportável e irreversível. 
Ele que de tantos soubera, muitos súditos, alguns mor-
tos, outros teimando em viver, a tantos abriu passagens.

A passagem do Príncipe pela escadaria da Torre po-
deria 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 infi-
nito era-lhe muito, queria apenas a possibilidade. Quei-
mando o pavio da única vela encontrada em um quarto 
escuro.

Em breve se apagaria, a vela. Em breve não passaria 
de uma lembrança. Não como tantas outras, lembrança 
que se guarda em cofre precioso, se admira, chora, ri e 
vive frações de segundo novamente tentando perceber 
mesma sensação. 

Ariana deixava o ritmo das ondas acariciar-lhe cor-
po, apenas cabeça, mãos e pés flutuando, a dança lhe 
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era divertida. Diversão de calma, amigos secretos, con-
tavam-lhe mistérios na mudez dos ouvidos.

Adivinhando-lhe paz, as ondas. Adivinhavam-lhe 
solitária, as ondas respeitando solidão pedida, necessá-
ria, salvadora. Porque as feridas precisavam ser curadas. 
O Senhor Tempo acompanhava com os olhos sábios.

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

A mesma luz azul, o mesmo quarto escuro. As ca-
veiras não mais assustando o Príncipe Átila, 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 homem 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 entre-
gava aos outros, e então a proteção. Mas não vivendo 
a vida.

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

Talvez não houvera mesma sorte, o Príncipe sentiu 
piedade. Estendia-lhe a mão, mostrava luz de entardecer, 
os novos caminhos. Porém era noite para o Mago. Por-
que não havia alma para entender.

Alma para pedir perdão, subir montanhas e enxergar 
planícies verdejantes. A busca voraz em descobrir quem 
era voltou-se contra o Mago. Traição da Natureza. Ami-
ga e fiel Natureza.
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O pacto. Os olhos. A culpa. Os sentimentos se en-
tendendo. Enlaçavam-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. Simplesmente. 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 Esperança. Nunca se afastando, lembrança do 
caminho. Quando só lhe restando lágrimas e a escuridão 
do destino, buscasse nas folhas das memórias eternas a 
Senhora Esperança.

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

Mas não desejava, com todas e todas as forças cres-
cer? Tornar-se Homem, antes de ser Rei? Porque não o 
era antes, não antes da Princesa, não antes de descobrir 
que existia força, energia em si para quebrar regras e fa-
zer diferente.

A porta da casa do Mago nunca lhe pareceu tão su-
ave. As teias de aranha se dissolvendo, as paredes bran-
queavam, 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 jun-
tando-se às pernas. Longas pernas e longas caminhadas 
faria até encontrá-la?

Tristeza assombrando pensamentos de permane-
cer, ficar mais um pouco não seria suficiente. A Prin-
cesa Ariana precisava do mar, calmarias ao se despedir. 



86

Ondas amigas, gaivotas que nos pés pousaram, sentiam 
o adeus.

Um até-logo, até-logo breve, desculpava-se ao cora-
ção miúdo de saudades. Saudades do não vivido ainda, 
saudades de caminho novo se descortinando nos olhos e 
rosto que se erguiam da água.

Uma felicidade tonta, e não queria terminar tal feli-
cidade. Bem-querer ao Mundo, aos seres pequenos e aos 
poderosos, ao mar que antes não experimentara, e 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, deixando 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. Percorriam a beira da 
praia, misturavam-se, Ariana e a areia fofa e pegajosa.

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

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

Bobagens acompanhadas, infinito olhar de doçura, o 
maior dos Reis: O Sol.
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Ariana afundava pés na Terra, pedia perdão e os 
olhos não percebendo. Nos olhos se revelava, a Impe-
ratriz 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. Con-
servara pureza, ao menos a pureza dos verões, os verões 
que convidaram o outono cinza dourado das folhas caí-
das e belas.

O jardim antes coberto de frutas e flores estava so-
litário e murmuroso. 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 per-
dões. Nao precisava. A Imperatriz abriu-lhe os braços, o 
perdão no calor das mãos dadas, cheiro bom de lavanda 
aconchegando lágrimas.

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

Conversavam em silêncio. Os pensamentos se en-
contrando no calor da lareira, sorviam um chá de ervas 
de calma e paciência. A cura assim viria. A Imperatriz 
não precisando desperdiçar palavras.
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Ariana bem soubera, as respostas abrindo-se em pé-
talas de sabedoria. Desbravando florestas, vales intocados 
de dor, perdão, despedida. Despedindo-se do Príncipe.

Nas chamas da lareira deixava ao Tempo as devidas 
providências. Se assim houvesse que ser, assim deveria 
ser. Não impedindo mais o fluxo da pequena grande vida 
que se iniciava.

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 in-
sistentes. Ventanias lembrando cuidados, janelas que de-
veriam 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 conhecer. Descobrir histórias e 
nomes. Então se lembrou dos nomes dos irmãos.

Um Mateus, o outro Marcos e Tiago. Ainda havia 
Lucas e Felipe. E o último? Agoniava-se em tentativas, 
riscava com a pena azul embebida em tintas, tentava adi-
vinhar, pois não mais se lembrava.

Justamente o mais próximo, o que mais queria co-
nhecê-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. Ama-
va o irmão mais próximo tal a ela mesma. Com os cuida-
dos 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 pre-
sença, considerações. Contava histórias, tentava alisar-
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lhe cabelo. Ela fugira, tão boba e fugira. De que maneira 
saber? Hoje sabia, hoje a certeza revelada no rosto.

O nome lhe aparecendo, vivo e iluminado. Cores na 
memória desciam ao papel branco e se escrevia, o nome 
mais doce e precioso, aquele a quem daria o maior abra-
ço, o abraço de boas-vindas, a bem-aventurança 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. Pai e filhos seriam, 
uma família seriam. Até o encontro definitivo com Ária.

Não mais sonhando, os pesadelos afastaram-se da 
casa da Imperatriz. A lembrança do Príncipe desfazendo-
se, ocupava-se com os preparativos. No final da jornada, 
pensativa sentava ao lado da Imperatriz na lareira.

O fogo aquecia pés, mãos e espírito, voltava os pen-
samentos para a Torre não muito distante. As perguntas 
retornando tal vindas de uma Cruzada, montando cava-
los sedentos de respostas e paz.

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

Mergulhava em livros, aguardando resposta. Do pai 
e irmãos. Resposta 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 tan-
ta mágoa, um dia secaria. Tornando-se fértil, abraçando 
sementes e terra nua, se transformando em milagres. Es-
peraria nos meses, as noites maiores que os dias. 

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

Os cabelos de Ariana tão crescidos, deixavam ca-
chos exalando cheiro do vinho que experimentara pela 
primeira vez com a Imperatriz. Um vinho rubro, rubro o 
vinho e fechado.

Tal fechada estava a Princesa, fechada às pessoas e 
aos sons. Não mais emitia palavras, as palavras precisan-
do 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 o que era 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 quê mais? O ego-
ísmo 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 de Sol?

Porque seria em um dia de Sol que eles viriam. As-
sim queria e desejava. Não mais tempestades e agonias, 
não mais lágrimas de chuva e raios de pensamentos tor-
tuosos. A calmaria sendo a maior das mães.

Antes... Uma mudança. As chuvas, aos poucos as 
chuvas cessando, o vento encontrando pousada, a Terra 
aparecendo depois de tantas águas. E lento, lento e sem-
pre, 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.
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Abria uma cortina de névoa, o Rei Sol. Humilde, 
o Rei Sol era humilde ao fim do Inverno. Humilde e si-
lencioso. Tocando a Terra suave, para não despertá-la 
inteira. Apenas avisando da sua breve chegada com a 
Primavera.

Ainda não chegando, pousando nuvens, convidava 
brisa em espantar ventanias. Colorindo em lilases e ocre 
o entardecer em pincéis delicados. O presente pedia per-
feição.

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

Porque a Esperança brotava nas sementes que Aria-
na obedecendo à Terra lhe plantava, e escavando, sujava 
mãos, mãos que não mais se importavam, ser Princesa, o 
nome que não iria desperdiçar.

Que viessem o pai, Seu Jorge, e os irmãos. Porque 
os sabia a caminho. Não recebendo resposta e os sabia a 
caminho. O coração revelando, dizia o pouco que preci-
sava 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.

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. Esgotam-se os assuntos e permanece ine-
briada 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: 
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um ciclo apenas. O início clamando pelo término antes 
mesmo de percorrer um meio de ser.

Passando da água para o vinho, do maior dos erros, 
egoísmo supremo, para uma caridade de querer seguir 
vida afora, inaugurando religião. Religião casada com a 
Verdade, a Verdade de Ariana ao centro.

A Verdade que descobria, cada momento, a cada nas-
cer e pôr do Sol, semente florescida, girassol abrindo-se, 
tímido e corajoso, piscando pétalas em chamar atenção, 
um pequeno menino se mostrando.

Nem mais era menina, a Primavera se aproximando 
e a Esperança, a doce Esperança em encontrar Amores 
que não foram vividos, na intensidade e dever. Porque 
se deve amar.

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

Não se reina sem a entrega. Entregando-se desco-
bria luz e cor, enfeitando uma coroa de valores bons. Ge-
nerosa, a Princesa, se doando fazia amigos, poderia abrir 
as janelas do quarto agora.

Não havendo mais medos, temores de feridas e en-
colhimentos de desconfianças. Ao cair, se assim fosse, 
sabia levantar-se, cabeça ao alto, se levantaria, insisten-
te, se levantaria.

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 sonhadora Mulher, a corajosa e insis-
tente Princesa.



95

Joaninhas descobrindo verdades nos grãos da Terra 
que revelava segredos, nos passos miúdos sussurraram 
em sonho, e deixavam pegadas a serem seguidas no jar-
dim de Ariana. Os passos leves e seguidos, leves e per-
sistentes, não desistiam no caminho.

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

O suficiente para os que a procuravam, atravessan-
do veredas que a Primavera deixara por bondade. Amiga 
de Ariana, a Primavera, também 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 dis-
tâncias e se aquietando nas mãos do pai sempre amado.

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 desejado da Princesa. Que fez, 
construiu sem pedir licença, como se fosse possível ape-
nas 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 en-
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grandecer 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 
em trincheiras perigosas não 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 tomadas para si, guardando um tesouro es-
condido 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 mi-
mado e doce. O mel lambendo lábios, os lábios brilhan-
tes e delicados, agora palavras delicadas deles saíam e 
saltavam aos ouvidos sedentos de considerações.

O respeito era a única lei. Respeito às diferenças, 
acertadas e resolvidas, as respostas às perguntas nunca 
feitas e dolorosas. O Silêncio não mais se fazendo pre-
sente.

Não fora traído, o Silêncio. No final do dia esperava, 
Ariana precisando manter Felicidade, guardar que não 
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esvaísse 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 despedi-
das. 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 Ariana 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 fo-
gosos, os ramalhetes das flores que a Princesa plantara, 
três estações se passaram, e completando Ciclo. As obri-
gações que ainda possuía. Não mais lhes reclamava.

Fechava os olhos e sentia aromas. Poderia saber, andan-
do de olhos fechados por entre as flores quais seriam: Or-
quídeas, Jasmins e Bem-me-queres. Conhecia pelos nomes e 
corações em botão, quando em primaveras as plantara.

Nos Girassóis fez moradia. Encontrava Ária e seus 
segredos. Os mistérios da mãe, mistérios que eram des-
vendados 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 an-
tes de todos.

Ao mesmo Tempo a todos amando, ao mesmo e 
imediato Tempo. Que sorria invejoso, pois ela poderia 
permanecer e o Tempo passaria. Mesmo em idades, ru-
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gas que lhe marcavam rosto, o rosto da Rainha. Mesmo 
assim permanecendo em espírito.

As Joaninhas insistindo à procura do caminho, o 
Salgueiro onde Ariana sonhava. Porque não se pode so-
nhar 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 vontade. Para que assim eterno fosse. Tal eterno 
era sentimento que lhe restava, 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, sau-
dades do nunca tocado, do sempre sentido, e guardado, 
escondido, e negado, em toda e misteriosa alma presente.

Os olhos, meigos e preguiçosos, abriam-se os olhos 
da Rainha. A Rainha do Amor Perfeito que tanto sonha-
ra, os sonhos se fazendo realidade desejada.

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

As Joaninhas Não Mentem. 
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