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PREFÁCIO 

 

Acho que prefaciar um livro nunca é uma tarefa 

fácil, nem para o próprio autor, e ainda menos para 

um convidado. Essa tarefa se complica ainda mais 

quando a escritora é alguém especial e talentosa que 

você viu crescer gradativamente no mundo da escrita e 

em todas as coisas belas que ela faz através da arte. 

Mas deixemos os elogios tão merecedores de lado 

guardado aqui neste velho coração ainda “resistente” 

para falarmos “De Outras Terras em Mim”, livro de 

prosa de minha amiga Herena Reis Barcelos. Quando 

esta me convidou para fazer o prefácio, aceitei em um 

entusiasmo só, porém comecei a ler as suas prosas e 

fui degustando as palavras e saboreando cada 

narrativa que, ao chegar no final, eu queria apenas 

aplaudir de pé a forma simples e profunda com que 

esta menina escreve.  

E, diante de uma tão rica obra, o que seria meu 

prefácio?  Acredito que apenas palavras recheadas de 
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viagens, pois é isso que devo escrever nesses  elogios a 

esta viagem na qual percorri pelas páginas do livro, e, 

acreditem,  nessa vida, sempre há de se ter uma última 

gota em dia de chuva ou mesmo em dias que o sol não 

quer sair. E que esta gota seja guardada por meninos e 

meninas que tudo guardam na esperança de que tudo 

tenha um preço, para que quando você encontrar 

alguém, que este alguém seja quem você gostaria de ser. 

Assim, infinito e particular, e, quem sabe, perfeito. 

Mas de onde vêm as Borboletas? – algo me diz 

que se, você continuar a ler este livro, vai encontrar 

esta resposta à minha viagem em forma de prosa, 

canto e encanto feito com a maior singeleza e 

harmonias do pensar e escrever dessa escritora 

extraordinária filha destas terras das águas brancas. 

 

Tenham todos uma boa Leitura! 

 

Jô Pinto, em uma noite calorosa de Janeiro de 2018 
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Escrever nem uma coisa 

Nem outra - 

A fim de dizer todas - 

Ou, pelo menos, nenhumas. 

 

Assim, 

Ao poeta faz bem 

Desexplicar - 

Tanto quanto escurecer acende os vaga-lumes. 

 

Manoel de Barros 
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HÁ DE SE TER 

  

Um poema se apaixonou por um cálculo matemático. 

Coisa maluca essa tal de vida. Com tanta poesia por aí, 

cismou de aproximar lógica e emoção. Mas tem a 

coincidência, em que se pode acreditar também. É o que foi. 

Não se sabe quando se conheceram, mas, volta e meia, 

encontravam-se, e para ficar juntos. 

Era intenso e vibrante quando não tinha romance. 

Mas poesia sem romance é fugaz. 

Era um poema até bonito, afora os defeitos, que cada 

um escolhia. Mas não se achava. Até achava quando só, mas, 

para se mostrar, era feio. 

O Cálculo era bonito sim, para o Poema também, e 

para si. Esses cálculos são, em essência, pela exatidão, muito 

seguros, porque bonitos, ou muito bonitos, porque seguros. 

Não sabia a ordem dos fatores, não importa. Importa que 

são. 

Ser exato é mesmo uma segurança, que poema não 

tem. Poema é complexo e incompleto, sempre. Sempre cabe 
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muita poesia depois que o poema acaba. É por isso que 

poesia precisa, e matemática não. 

Na poesia, há de se ter sempre uma parte do outro, que 

é a resposta. O cálculo encerra a questão, e é a resposta 

também. A matemática é exata, e, em si mesma, guarda todas 

as suas coisas. 

É muito difícil somar, dividir, operacionalizar, enfim, o 

que não está concreto. Mas, indo de encontro, poema é coisa 

dada. E aí, o poema se dá, mas não se divide. O cálculo se 

oferece e não se dá. 

E aí, a paixão insiste em estorvar o inconcebível. É 

difícil de se ver paixão sem paradoxo, que seja um. E o 

problema dos dois era a paixão. 

A questão foi mesmo que o poema se apaixonou, pois, 

sem romance, era vibrante. Vibra quando não se espera o 

toque, porque se deixa. A expectativa contrai. 

Mas, antes da paixão, houve o intenso. Há de se ter esse 

intenso, por causa do encantamento, que não se explica, nem 

pretende. Querer e querido é combinação ditosa. 

Não se sabe entre que sorriso, harmonia, deleite ou 

admiração o Poema inventou de gostar, com esperas. 

O Cálculo sumiu. Assim mesmo, de uma vez. 
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O Poema gritou, mandou recado, procurou e esperou. 

Tem esse tal de orgulho, mas poema é orgulhoso não. É 

inseguro, quando gosta, e sempre. 

O Cálculo sumiu. Sumiu pro Poema, e sem saber. 

Porque cálculo não se dá, então não percebe. É lógica 

matemática: sendo completo, nada lhe falta, então não sabe 

de faltar. 

Então voltou simples e sem saber. 

Primeira briga. 

Brigar é besteira, porque não é paz, nem resolve.  

Brigar, o Cálculo nem queria, porque matemática não 

tem muito espaço para conjecturar. Não precisa. Talvez por 

isso a poesia fale tanto, porque vive tentando se explicar, mas, 

e porque, não se entende. 

Brigar, o Poema queria. Poema adora briga, porque 

briga dá o que falar. 

Matemática se explicando é engraçado. Não sabe. O 

exato apenas é. Mas tentou, porque poesia também tem lá 

sua graça. O diferente tem. 

O Poema pouco entendeu. E é capaz que o entendido 

esteja errado. Mas cedeu. Porque o que é poesia ama 

inspiração. E romance inspira. Igual briga, romance dá o que 
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falar. Mas bem que desejava entender o que esse Cálculo 

queria. 

Sim, agora era romance, porque o Poema se apaixonou. 

Coisa feia. Mas há de se ter perdão, porque poema é coisa de 

romance mesmo. Poesia sem romance é fugaz. 

Retomaram. 

O Poema tentando poetizar a matemática, o Cálculo 

buscando racionalizar a poesia. Não há de se ter sucesso, não. 

Não sempre. Não muito. 

Sempre é coisa relativa também, de querer e de saber. 

Sempre de cálculo é simples, é enquanto for. E sempre de 

poema é condição. Até para a felicidade. Poema tem mesmo 

essa coisa de querer o sempre, embora não acredite nele que 

não dentro de si. 

Poema finge que acredita porque sua natureza é sentir. 

Cálculo finge que sente, porque sua natureza é acreditar. 

Acreditar não, é saber. Porque cálculo é exato e exato é 

seguro. 

Entre saber e acreditar, essência de cálculo e poema, 

nessa ordem, há uma diferença singela. Acreditar pressupõe a 

possibilidade de uma verdade outra, saber não. Saber não 
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tem dúvida. Não é caso de soberba, não. É de ser mesmo. 

Porque seguro sabe. 

Há de se ter acordo que acreditar exige muito mais de 

quem o tenta. Exige fé, que para poema é coisa de muito 

esforço. O cálculo não tinha fé mesmo, mas não era coisa de 

ser ruim, era de não precisar, porque sempre sabia. 

Agora, nessa coisa de dois, ele, o da matemática, até 

sabia que falta era dor de poema. Mas o que era falta não 

sabia ainda, porque era completo em si. E sumiu de novo. 

Não era coisa de ser ruim, era só de não precisar mesmo. 

Para poema que sabe o que é falta, todo mundo há de 

saber. E o Cálculo fica com jeito de ruim, mesmo que nem 

seja. Como se não quisesse. Como se não se importasse. 

Como se não se implicasse. Talvez não queira, nem se 

importe, nem se implique mesmo, mas isso é coisa que só ele 

sabe. Só que poema julga, e julga pelo que acredita, e acredita 

em saber universal de falta e dor, e, julgando, define. 

Como é isso de algo que diz que gosta, e muito, e 

some? Continuava sem entender o que esse Cálculo queria. 

 Segunda briga. 

 Só um grito. Sem muitas palavras, agora. Estranho, até. 

Poesia, sem palavra, até tem, mas esse poema era de verso. 
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 O Cálculo ficou calado também, mas falou depois, 

quando voltou. Dessa vez, sabia que era volta, por causa do 

grito e da experiência. Poema, quanto mais se lê, mais se 

mostra. Cálculo também. Vai ver que tudo é assim. Enfim. 

O Cálculo sabia que era volta, mas quem voltou foi o 

Poema. Voltou sem sentir, e sem sentido. Quando viu, já 

estava lá. Queria sair e não queria. Como não conseguiu, 

ficou. 

Conversaram, com um rebanho de verdades. Até 

Cálculo vinha falando, de essências, coisa que não é, mas 

nessas coisas de dois, um vai entrando no outro e sendo lá 

dentro. Não é que falava muito, mas falava do ser, e, para 

matemática, já é bem singular. 

E eis que chega o momento em que as coisas se ajeitam. 

Foi numa palavra, irônica ou providencialmente, de cálculo. 

Coisa assim: “Ah, Poema, meu amor, parece que você quer 

que seja como se fosse perto, e de verdade”. 

É. 

Só então Poema entendeu o que Cálculo não queria. 

Era mais simples, agora. 

Retomaram. 
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Agora, muitas palavras e pouca expressão. Estranho. 

Poesia sem palavra até tem, mas poesia que não fala... há de 

se ter medo. 

É que acabou a fé. 

Acreditar, que é saber de poema, exige muito esforço. 

Exige querer, e já não queria. 

Não que seja problema. Porque não tinha romance. 

Romance foi o Poema que pensou. Poema que pensa 

muito, pensa muito errado também. É que errado depende 

de tudo, mas entre matemática e poesia, com essa distância 

de ser, há de se ter um tanto de errado sim. 

E agora, com pouca expressão, palavra tinha até muita. 

O Cálculo queria se dividir, somar, multiplicar. E com 

frequência. Dar, não se dava, mas aí já é exigir demais. 

Aparecia muito, porque, sendo exato, entendia que presença 

estava em número. E presença de matemática está mesmo.  

Talvez menos expressão sufocasse menos, e tinha mais 

espaço para falar do comum. Talvez fosse só coisa de 

momento, de tentar alegria de poema que precisa. E era em 

vão, porque até era bom, mas era frágil demais para ser 

alegria, porque o Poema, entendendo do que Cálculo não 

queria, sabia das alegrias que lhe cabiam. 
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O Cálculo continuou errando. Errar, não errou, 

necessariamente. Mas pro Poema, sim. 

E o Poema errou também, claro. 

É que o erro tinha outra cara agora, sem romance. 

Não podia mais ter relevância.  

O Cálculo sempre foi fácil, o Poeminha é que virou 

problema. E problema de poesia, que é inexata, é sem 

solução. Mas há de se ter calma, a resposta chega. Acabou o 

romance, e o Poema tem que entender que não pode mais 

sentir, nem precisar, porque problema, todo mundo sabe, é, 

em essência, coisa de matemática. 
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QUANDO FOR A ÚLTIMA GOTA 

  

Chico era um poço por um triz. 

Por um tempo, bebi de sua água. Por um tempo, muito. 

Muita água em pouco tempo, a gente até escorre. Quando eu 

escorria, molhava sem querer, e tudo. A água me era boa 

ainda assim. Nutria. 

Mas isso é de Chico. 

Era bonito. De água azul, achavam, de tão limpa. 

Depois viram que não. Era poço intenso, e intenso de poço é 

profundidade, que se perdia de vista e não se via o fundo. 

Mas depois se viu. 

Chico era de pedra e azul fluido. Azul do jeito que você 

quiser. Azul bonito. Não era de pedra por ser duro. Até ficou 

duro depois, afora o cinza. Não era azul por ser limpo, 

porque sujou e era azul ainda. Nem era azul por ser fundo. 

Era cinza e azul. Todo poço e todo mundo é um pouco 

cinza, um pouco azul, eu acho. Mas tem outras cores 

também, não Chico. 

Chico era um poço feliz. 
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Mais porque todo poço nasce mais para feliz mesmo. A 

felicidade até foi secando. Embora tivesse água. É que Chico 

não via. Não que a água fosse a felicidade. A água, a desse 

poço, era Chico; e Chico podia ser feliz. Embora fosse 

cessando. 

Chico era um poço juiz. 

Desses que julgam mal. Não sei se julgar pode ser bom. 

Porque limita a verdade. Sei que Chico, depois de já ter sido 

na vida todo ofertado, de sua água, nem tudo bebia. Ou bebia 

só de gota. Chico parou de se dar, e ia achando que a água 

acumulava, porque se sentia cheio. 

Mas, e porque, Chico era poço aprendiz.  

Pouco que se dava, muito recebia. E as pessoas podem 

ser más, embora não precisem, não devam e não tenham 

nascido para tal. Algumas eram más com Chico, mesmo que 

com outros fossem boas, mesmo que outrora fossem boas. 

Ou mesmo tentando ser. E Chico não descartava, e, porquê, 

nem sabia. Depois, sabia em partes, e era pouco. 

No começo, Chico achava que tinha que guardar o que 

estava posto ou jogado lá dentro. 

Alguns jogavam goela abaixo, do que Chico nem queria. 

Ele até aprendeu que podia jogar, mas não conseguia tudo. E 
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não sei qual o processo para se distinguir o que se joga. Mas 

não era Chico quem definia, não sempre. Na verdade, só 

umas vezes. 

Chico era poço petiz. 

Ser menino não é ruim, antes é bom. Porque tem 

inocência, e inocência dói menos. Mas difícil é passar de 

menino a crescido, sendo julgador e principiante. 

Chico acumulava umas coisas que não eram gotas. 

Entulhos, do que não servia; pelo menos, para ele. E entulho 

não serve para nada, só para ocupar. 

Era mais de ignorar mesmo. Na verdade, Chico era a 

água que dava, e quanto menos dava, menos era. Quanto 

menos era, menos água. Mas é que Chico era poço e nem 

sabia. 

Porque se soubesse, se alguém lhe dissesse, ele parava 

de guardar entulho, que lhe enfiavam, que lhe ocupava, para 

ter espaço para água. E a água não fica na beira, para ter 

espaço de se caber. 

Chico acha que está quase transbordando. Por uma 

gota. 

Na verdade, Chico, você está na iminência de secar. 
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O DIA EM QUE  O SOL  NÃO  SAIU 

  

Lila, desde que se lembra, acordava todos os dias para 

ver o sol. Antes mesmo que sua mãe desse pelo seu despertar, 

corria até a janela e sentia o calorzinho que aquecia sua pele e 

o brilho que cegava seus olhos ainda pouco acostumados ao 

dia. 

A menina se apaixonara pelo Sol no dia em que 

descobriu sua importância para a vida. Não sabia ao certo o 

que era, e menos ainda que servia a tal vitamina-de-letra-D, ou 

aqueles nomes difíceis que os adultos usavam para chamar as 

coisas... 

Mas, quando fechava os olhos, ela sentia cada um dos 

pedacinhos de sol que circulavam em seu corpo. 

Tinha muitas perguntas sobre o Sol, mas não acreditava 

que alguém saberia responder. Não tinha dúvida de que os 

adultos entendem de nomes, ciências e técnicas. O que os 

adultos não sabiam é que eles, Lila e Sol, tinham uma relação 

especial. E, de coisas especiais, os adultos pareciam entender 

pouco. A menos que essa coisa especial estivesse dentro deles. 

Assim, ela pensava que mamãe saberia explicar com palavras 
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bonitas, sorrisos ou cócegas tudo que coubesse no sentido de 

ser mãe. Mas nada saberia explicar sobre sóis especiais. 

Assim como o Sol, Lila sabia que era uma estrelinha. A 

mãe sempre dizia. Ela parecia um ser humano, como seus pais 

e todos os conhecidos, mas acreditava na mãe. Na verdade, 

Lila bem se sentia uma estrela, especialmente depois que 

passou a observar o Sol. E, sendo iguais, havia uma única coisa 

que impedia o amor entre os dois. O grande problema era o 

tempo. Lila era bem mais jovem que o Sol. 

Em verdade, Lila ouvira também na TV que o Sol era 

uma estrela jovem — e ela sorria meio boba quando pensava 

que ele parecia mesmo cheio de juventude. Mas sua idade 

ainda nem enchia uma mão, e isso soava muito menos que 

“quatro e alguma coisa” bilhões, que era a idade do Sol, 

porque esse número não parecia caber nem em seus braços 

muito, muito, muito abertos. 

Não que isso fosse problema para a garota. Na verdade, 

ela não continha a sensação de euforia ao pensar que ainda 

tinha bilhões de anos para viver. Mas, com certeza, havia ali 

um problema para as pessoas. E Lila soube disso outro dia, ao 

chegar em sua casa. 
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Durante alguns dias, vinha ensaiando como se comportar 

perfeitamente como uma jovenzinha adulta. Porque era isso 

que se exigia nas coisas que pareciam muito sérias. Precisava 

estar igualmente séria e determinada para contar aos pais que 

iniciara o seu primeiro namoro. E que não era com o 

coleguinha do fim da rua, de mesma idade, como todos 

insistiam em propor. 

Lila ainda não se sentia preparada para contar, mas no 

dia em que chegou em casa e encontrou muitas pessoas 

conversando na sala, ouviu que se comentava sobre os 

vizinhos. Pelos comentários de um e de outro, era um horror 

que a moça fosse tão mais velha que o rapaz. E pior, ela tinha 

57, e não bilhões de anos. E ele tinha mais que suas mãos e 

seus pés juntos pudessem contar. Isso não soava nada bem. 

Pela cara da mãe e das pessoas todas, aquilo parecia errado. E 

Lila saiu da sala, cantarolando uma besteira qualquer, com 

medo de ouvir que aquele casal, por fazer coisa errada, 

acabasse sendo preso. Os adultos pareciam entender de 

castigos. Quando você é pequeno, ainda pode ficar na 

cadeirinha de pensar, mas quando se é grande, aí você não 

tem escolha, não adianta pedir desculpas, você é logo preso. 

Ela não queria que eles fossem presos, porque homens e 
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mulheres vivem em prisões diferentes, e ela achava que eles, a 

moça e o rapaz — assim como ela e o Sol, claro — ficavam 

muito bonitos juntos. 

Claro que o Sol tocava outras pessoas, era sua vida. E 

uma estrela tão bonita não poderia fazer diferente. Mas ela 

não tinha dúvida de que ele a tocava de forma especial. Tanto 

era, que, quando na varanda, em seus momentos de encontro, 

convivendo então com o medo de estar nas caras feias das 

pessoas que não gostam de casais diferentes, ela volta e meia 

olhava ao seu redor, para ver se ninguém percebia. 

Era um namoro escondido. E ela não gostava muito 

disso. Mas o Sol aquecia sua pele e seu coração. E lhe fazia 

sorrir. Fazia achar graça dos desenhos malucos que ela traçava 

no caderninho de capa preta. Fazia com que ela criasse 

desenhos no caderninho de capa preta. 

E começou a fazer com que ela gostasse dos desenhos no 

tal caderninho de capa preta. 

Lila gostava muito do Sol. 

Até que, um dia, assim, de repente, sem eira e nem 

beira, o Sol não saiu. Assim mesmo, não saiu. 



 

De Outras Terras em Mim                                                                   Herena 

Lila ficou preocupada. O que teria acontecido? O Sol 

teria se machucado? Estaria doente? Bravo? De castigo? Seria 

uma brincadeira? Claro, era uma brincadeira! 

E quando ele voltasse, ela iria fingir que nem notara sua 

falta. 

O dia estava nublado. Tinha muita chuva. 

E era uma chuva forte. A chuva passava, voltava, e nada 

de Sol.  

Muitos dias sem Sol. 

Lila achava todos os dias, todas as brincadeiras, e até 

mesmo todas as cócegas muito sem graça. Sentia um frio na 

barriga que se estendia até uma coisa, talvez uma bola, presa 

na garganta. Com o tempo, a saudade virou medo, o medo 

virou angústia, a angústia virou ciúme, o ciúme virou raiva. A 

raiva virou medo. E virou tudo uma bola de neve. Ela sentia 

um monte de coisas estranhas, porque ao mesmo tempo em 

que tudo, fora e dentro dela, estava vazio, parecia que estava a 

ponto de se derramar. 

Até que, um dia, o Sol voltou.  

Lila acordou, e nem pensou em abrir os olhos. Não 

tinha sentido, pois não havia luz. Só depois de muito tempo 

deitada, sem ânimo para se levantar, é que, mais por 
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necessidade que desejo, resolveu sair da cama. Abrir os olhos 

mesmo, só abriu para não tropeçar e esbarrar em tudo. Mas, 

no primeiro movimento de suas pálpebras, Lila notou algo 

diferente. Mesmo que apenas uns fachos, havia uma luz vinda 

de fora. Esquecendo o medo de tropeçar ou de qualquer outra 

coisa, correu para janela. E respirou muito fundo. 

Quem eles queriam enganar? Aquele não era o seu Sol. 

Era muito parecido sim, mas não era o seu.  

Imediatamente, toda a dor antiga, e mais um sem 

número de dores novas, tomaram conta de seu coração. Será 

que as pessoas descobriram tudo? Ou pior! Será que ele 

deixou de gostá-la? Será que todos os sóis partem? Será que 

eles voltam? 

Será que ele volta? 

Até hoje, Lila, envelhecida pela falta de luz, com quase 

500 mil anos, sente a falta do seu Sol. O pior é não saber se 

sumiu ou foi sumido. Para onde foi? Lila se recusa a pensar na 

Lua; mas, no fundo, ela sente que eles fazem um bonito casal. 

Devem ter a mesma idade, embora a Lua pareça mais velha. 

Na verdade, ela parece mesmo é uma velha chata. 

Às vezes, ela sonha que o Sol volta. Não este Sol, mas o 

seu. É preciso força para a esperança. Mas ela se lembrava, 
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por alto, que a tal vitamina-de-letra-D tinha alguma coisa a ver 

com sustentação. 
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A MENINA QUE  GUARDAVA. 

TUDO.  

                                         

Parecia mesmo que já não havia espaço. Ela guardava 

tudo. Quem perdia [ou ganhava] um pouco de tempo para 

observá-la, mesmo que superficialmente, decerto sentia que, 

hora ou outra, não haveria mais espaço. Mas ela insistia. 

Aliás, ela nem via. 

Guardava tudo. 

Guardava o que ela mesma ia adquirindo ao longo do 

tempo, guardava coisas que recebia dos outros, guardava 

coisas que produzia. 

E guardava coisas das quais nem se dava conta. 

E onde é que ela guardava? Tudo amontoado, tudo 

misturado. Gêneros diferentes de coisas deixadas ali, todas 

num mesmo canto. Volta e meia, alguma delas ganhava 

atenção especial e era colocada em evidência, em algum lugar 

de destaque, de onde era vista com facilidade. Mas, em 

evidência ou não, tudo, tudo, tudo estava ali. Guardado. 
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De quando em vez, pensava em se desfazer de algo. 

Mas o simples fato de pensar trazia à tona lembranças tantas, 

que lhe faziam, na verdade, guardar ainda mais coisas. 

Observar a menina que guardava era um tanto 

inquietante. Claro, todos nós guardamos. Mas ela guardava 

tudo. Será que se ela, a menina que sempre guardava, parasse 

para uma faxina, manteria seus guardados todos 

amontoados? Manteria todos guardados? E como seria nossa 

vida, nossas escolhas, nossas opiniões, nossas concepções se 

também guardássemos tudo? Totalmente diferentes? 

Totalmente iguais? Será que só o que guardamos influencia 

no que somos? Ou o que deixamos também dita em nós? E 

será que nosso espaço de guardar é infinito? Será que essa 

menina guardaria tudo para sempre? E se ela se desfizesse 

uma única vez, seria alívio ou cruz? 

Algumas perguntas são ousadas em existir, pois 

despertam para o que não é. Algumas coisas simplesmente 

não são. A menina que guardava não guardar? Uma 

possibilidade que nunca foi. 

Só no último dia ela guardou 

Uma briga de seus pais 

Um convite 
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                     Uma decisão difícil 

As sensações de uma nova música 

Alguns medos novos 

Duas angústias sem motivo 

Um olhar do rapaz do banco 

   Uma composição musical 

                    Duas dicas de maquiagem 

    Um desgosto ao se olhar no espelho 

Uma curtida na rede social 

                                  Uma desconfiança 

       Duas mentiras contadas 

       Uma mentira ouvida 

A raiva de quem mascou o chiclete que agora estava no seu 

chinelo 

A repreensão grosseira de uma mãe ao filho pequeno 

                                 Um telefonema anônimo 

Um refrão chiclete 

Um sonho estranho 

Uma espiada vergonhosa nas respostas da palavra 

cruzada 

Duas críticas 

                   Oito ordens 
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      Uma falha 

Duas vitórias 

                Uma indireta 

Uma ofensa 

... 

 

Era assim, se não gostava de uma ordem, ela 

a guardava. E guardava também a angústia, as feridas no 

orgulho, a execução da ordem – contradita, e a ordem que 

seria a correta – não realizada. 

Quando se sentia traída, guardava a traição. E o que 

sentia pelo traído antes de saber. E o que sentia então. E o 

que sentiria se não soubesse. E o medo de nunca ter sabido. 

E a angústia de saber. E guardava o medo de acreditar de 

novo. E o medo de nunca mais acreditar. E, mesmo 

perdoando, ela guardava a antes pensada possibilidade de 

não perdoar. E as lágrimas. E os entreolhares. E as 

entrelinhas. E as palavras. E as músicas. E os poemas. E as 

lembranças... 

Mas, um dia, aconteceu. A menina não guardou. 

Deixou de lado o jeito rude, a cicatriz no rosto, o nariz 

proeminente demais, o cheiro de bebida e o olhar ansioso 
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para as outras meninas. Ela também não guardou os 

conselhos da mãe.  

Como isso é possível? Só eu, que vinha observando essa 

menina, posso dizer. Ela guardou. Ela sempre guardava. 

Tudo. Mas houve algo que nem eu que observada de longe 

pude ver. E, de repente, ficou tudo remexido. Mais 

remexido, na verdade. 

Sabe, na desordem, a impressão é de que realmente 

muita coisa se desfez. 

Verdade que vi tudo remexido. Pode ser que meus 

guardados, e talvez até os não guardados, influenciem no que 

eu vejo, mas juro, eu que observava de longe, não vi nada ali 

se perder. 
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O PREÇO  

 

 

Da primeira vez, achou que fosse muito caro, e agora 

era mais. Há uma diferença quando você pode pagar. 

Porque, ainda que custe muito, você pode.  

A escolha é a diferença. 

Há alguns anos, cerca de quatro, como lhe doía o peito, 

resolveu buscar a cura. Era um caso comum, apenas atinou 

para a dor quando já não lhe cabia mais. Quase tarde demais. 

Obviamente, não era o primeiro sintoma. Mas ele era uma 

dessas pessoas que não enxergam a dor, porque não a 

conhecem bem. 

Ainda era. 

Mas agora, agora acordava todos os dias com um 

aperto, só então insuportável, sufocando tudo que encontrava 

pela frente. Decisões, disposição, cotidiano. 

A dor não dava trégua. Não era intermitente. Era 

cronicamente aguda. 

Só procurou remédio quando e porque não suportava 

mais. 
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Como grande parte das dores, não tinha uma causa só, 

mas tinha uma, que decidira acusar. Era o amor. 

E começaram os ônus.  

Culpando o amor, pagava o preço da descrença. Porque 

cresceu sabendo que amor não é sentimento de causar dor. 

Mas, agora, ele sabia o que causava. Descria do amor e 

descria do mundo que ensinava amar, como que bom. 

Odiava essa sua dor porque não era contagiosa. Na 

verdade, doía mais, porque doía só. 

Foi sozinho que descobriu o preço do alívio. E não foi 

rápido. Claro, seria fácil se você comprasse a cura das dores 

da alma nos mesmos frasquinhos que vêm com a cura das 

dores do corpo. Mas não é. Da alma, custa mais caro. Custa 

tempo, inclusive.  

Custou de seu tempo para descobrir que o tempo 

paliava as dores do amor. Adormecia. Amortecia. 

Agora, não queria doer mais. E tinha medo. 

Viver com medo era um tanto ruim também. Era quase 

uma dor. Ou era. Então vivia pouco. Estar com as pessoas o 

fazia potencialmente amante, e a iminência de amar já lhe era 

quase o amor. E não queria. 



 

De Outras Terras em Mim                                                                   Herena 

Dos tipos de amor, pouco sabia. Passou a duvidar de 

todos. Agora, sabia da dor, e se doía um, bem poderia doer 

um outro. 

Pagaria para não ter medo. Custou-lhe tempo, e, agora, 

a sensibilidade. Era o preço da liberdade. Pagou. 

Estava indiferente e podia seguir. Viver, não sei bem se 

podia, mas conviver. Beijava, tocava, falava. Estava entre as 

pessoas e não tinha medo, porque não tinha amor. Nem 

iminência. Estava seguro. 

Mas não sentia. Não de fato. Há uma grande diferença 

entre ter um orgasmo e sentir prazer. Há uma grande 

diferença entre ter e sentir. Não se pode ter amores, porque 

amor a gente sente. É estranho dizer que se tem amigos, 

porque amigos a gente sente. Enfim, só tinha e não sentia, 

sentir já lhe fazia falta. 

Talvez a dor tivesse cicatrizado. Sabe-se lá se pela 

indiferença ou pelo tempo. E, cicatrizando, diminuída. Mas 

sentir já lhe fazia falta. 

Sou tentada a acreditar que o coração, ansioso para 

sentir, porque sentir lhe é a essência, tenha esquecido as 

dores até rápido demais. E sentir já lhe fazia falta. 
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O encantador de viver é que você aprende vivendo. 

Não há alternativas. Não é como leitura, que você primeiro 

aprende, depois lê. Em vida e viver, substantivo e verbo se 

confundem, porque sinônimos. E, vivendo, ele aprendeu que 

tudo, ou muita coisa, tem um preço. 

Sentir lhe fazia falta. E queria saber como pagar. 

O encantador de viver é que, quanto mais você vive e 

aprende, mais tem que viver e aprender. Ele aprendeu do 

preço, mas do tempo não. 

Achou que podia correr e descobrir mais rápido o 

preço de voltar a sentir. Estava louco e ansioso, e saiu 

tentando sentir do seu jeito. Jeito meio torto. Mas sempre é. 

Mas esse era um jeito torto incerto.  

Não tinha medo, mas não tinha coragem. A indiferença 

é inerte. 

Queria dar para receber. A indiferença é condicional. 

Via todos os males do mundo. Os de sentir e de ser 

sentido. A indiferença é impassível. 

Sendo indiferente, não podia sentir. Precisava gostar 

com coragem e sem condição. Precisava enxergar o mal com 

sentimentos que a frieza não tem. Sentimentos que, portanto, 

ele não tem. De novo, ainda. 
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De correr contra o tempo, que descobriu que o tempo 

não era o preço, mas a fonte. 

 

De correr contra o tempo, descobriu que correr tinha 

um preço, o do desarranjo. 

De correr contra a fonte, descobriu o preço de amar, 

mas rápido demais, e não estava pronto. 

O preço de amar é a pureza. Dessa vez, é mais caro, 

porque agora custa do que não tem mais, nem ainda, para 

dar. 
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QUANDO VOCÊ ENCONTRA  

ALGUÉM QUE GOSTARIA DE SER.  

 

Um dia, um raio a partiu. 

Eles se definiram há algum tempo. 

Como qualquer outro romance quase impossível em 

que nenhum descobriu a fórmula de converter amor em 

mudança. Findou. 

A mudança é sempre necessária na convivência do 

diverso. Algo precisa mudar, ainda que seja a paz. Mas, a 

eles, o caos não foi opção. Porque maduros, porque cientes, 

porque calosos, ou o que seja. Não era. 

Diversos na idade, na crença, na cultura, na posição, até 

no tempo, dialogavam bem. Ficariam bem. O caso todo era a 

calma. O sossego, que era a paz de um, era o caos do outro. 

E é difícil orçar, porque nem se pode conceber, quanta 

distância cabe no espaço entre a paz desses dois. 

Na iminência do fim, como quem ainda quer encontrar 

o caminho, como se pudesse, e podia, ele dizia que ela se 

bastava no epistolar. E sim. Mas ele dizia como uma loucura; 

e, para a moça, era só natural. 
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Ele é sentimento, sensação, tato, prática e cotidiano, e 

mais. Ela é sensação, só. 

É bonito quando se encontram. 

Bonito mesmo, mas, e porque, cada um vive tudo de 

forma única, à sua maneira. Ambas corretas. 

Mas a vida acontece no trivial. Embora a moça não 

precise. É um preço muito alto defrontar o tangível. Porque 

sabe-se lá onde fica sua paz . Só não está no funcional. 

Mas o raio a partiu. Queimou tudo. E mudou. E ficou 

uma centelha. Que sempre queima. A paz, que não se sabe, 

também não está no fogo, que não se apaga. 

E essa história de raios que não caem num mesmo 

lugar, ora, é de quem nada entende de raio. Ou de lugar não 

entende. Não cai de novo o raio porque é um só. Mas outros 

raios estão sempre caindo por aí, no mesmo lugar, que é a 

moça. 

O fim caiu como raio, queimou a pureza e fez o desejo 

leviano. E sem avisar. E agora o desejo não passa. Não parece 

justo. Mas ela também pouco sabe de justiça. 

Depois do fim, ele encontrou a paz. Ela nem procurou. 

Agora, para sempre, haveria um buraco no caos, inquieto. De 
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fogo de amor e desejo. De amor, então intangível, e desejo, 

então leviano. 

A paz, que estava no caos, acabou no fim. Acabou, por 

fim. 

Depois do fim, o fim acabou. 

Mas a toda hora, recomeça. 

Não recomeça não, porque não apaga. 

Toda hora, queima, no silêncio; mas, às vezes, grita. 

E, quando grita, incomoda. Porque lembra. 

Foi feliz a moça, na surpresa, na procura, na descoberta, 

na partilha. E nas sensações tantas. E no encontro com o bem 

que ela poderia ser, e esqueceu, e nem sabia. 

Foi feliz, o toque também. Embora outro, agressivo, 

porque tocava na verdade e não nas esperas. 

O toque foi feliz. Foi. Porque ela é covarde. Não 

consegue sair da sensação. É abstração, é epistolar, e, assim 

sendo; para ele, é pouco. 

Ela não encontra a razão que o raio queimou. E, 

quando grita, fere. 

Depois do fim, ele encontrou a paz. E o fim. Talvez a 

razão. 
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Você me levou ao melhor de mim. Mas ao melhor que 

não sou. Ao melhor que eu gostaria de ser. Estou nesse eu 

imperfeito, que agora sabe que é pior. Estou nesse eu 

imperfeito, esperando um raio que desarranje o que anda 

meu caos. 
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INFINITO PARTICULAR  

 

 

É uma história, e, como tal, só podemos ouvir, 

conhecer, apreciar e, com sorte, sentir. Não tente entender. 

São vários mundos. Cada um vive em dois. Algumas 

pessoas, talvez, em mais do que isso. 

Não importa. 

A menina tem dois. É assim, um em que vive sozinha, e 

um em que vivem todos. Ou quase. E é assim com todos, ou 

quase. 

Quando se olha de relance, fica a impressão de bem: 

cada um se aconchega no permeio de seus mundos, e o 

universo segue. 

O universo segue. Vai saber se bem. 

O universo é um grande demais. E embora ele exista, 

não concebo. É grande demais, cheio de espaço, de matéria, 

de pensamentos, de almas, de seres, de sentimentos e de 

tantas coisas que não posso imaginar que existem, se existem, 

porque em universos outros. 
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Não concebo o universo, nem gostaria. Essa menina, 

coitada, também não. Ela sequer dá conta do seu universo — 

que é um pequeno demais. Vai só vivendo no seu, de dois 

mundos, que só sabe dos outros universos aquilo que eles lhe 

dão. 

A sensação que vejo nela é sempre de incompleta. 

Claro, parece estranho a nós que vivemos em um mundo 

apenas, e compartilhado com todos. Por vezes, vejo-me numa 

inveja branca, querendo ter um mundo só meu, para onde 

pudesse fugir. 

Mas se, para a maioria de nós, daqui dessas bandas de 

um mundo só, isso soa como ventura; para essa menina, 

esses dois mundos eram um martírio. Até minto, martírio 

mesmo, para ela, é cada um ter um tal mundo só seu. 

Verdade seja dita, para ela, é realmente angustiante 

viver concomitantemente em dois mundos, domar os dois, e 

aliar os dois, e entender os dois. E ainda saber que existem 

milhares de mundos, dos quais uma infinidade você não 

pode conhecer. 

Olhando no fundo de seus olhos — sim, ela tem olhos, 

e dois. É tudo muito parecido com o que vivemos, exceto o 

infinito particular de cada um —, eu posso ver, e claramente, 
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que ela abriria mão do seu mundo próprio, se cada uma das 

pessoas que coabitam seu mundo povoado não tivesse outro 

mundo em que se refugiar e viver em silêncio. 

Sim, eu a vi se refugiar no seu mundo isolado, mais que 

muitas vezes. Só, e como se não tivesse escolha. Aquele 

mundo está lá, e ela, sem escolha, sem tenência, tem que 

vivê-lo, entendê-lo e cuidá-lo. E afora os momentos 

ofuscantes de euforia, ela sempre tem a sensação de que não 

cuida. Nem sabe fazê-lo. 

Volta e meia, acorda com ímpeto de colocar tudo no 

lugar. Todas as vezes em que vi, dei uma risada sincera. Essa 

menina sequer arruma o guarda-roupa. 

Seus dois mundos são bagunçados. 

A cada pessoa que conhece, que tem seu mundo 

próprio e passa a fazer parte de seus dois, ela se confunde 

mais. Fica mais inquieta, mais ansiosa. Quer entender, 

participar, conhecer. Pobre menina. 

Pense você que vou narrar um caso só, de uma 

perspectiva só, e não totalmente fiel. Vou narrar na tentativa 

vã de não macular os fatos com minhas impressões limitadas 

de quem vive em um mundo único. Não posso. 
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A menina conheceu um homem, seu nome era Marco, 

o nome perfeito. A menina conheceu esse homem, um 

homem com dois mundos. Conheceu porque coabitavam 

naquele mundo de todo mundo. 

Coabitavam, mas não muito. 

Pouco perto, pouco longo, pouco material. Só o 

sentimento era muito. 

O dela. Fazia parte de seus dois mundos, abraçava o 

tempo, a rotina, as escolhas, as ideias. No seu mundo, o só, é 

que era mais intenso. Ocupante, dominava todos os cantos. 

Por isso, não havia dúvidas, porque não havia espaço. Via de 

regra, as dúvidas, as intrínsecas, as importantes, são parte do 

mundo específico de cada um. As dúvidas genéricas, as 

menos essenciais, é que brotam no comum. 

O sentimento era muito, o dele também. Era imenso e 

ocupante. Sem cantos e sem dúvidas. Mas isso acontecia num 

mundo só. Aquele escondido, que ela não concebia. 

Marco era controlado, firme e prático. Seus mundos 

eram, provavelmente ainda são, pinturas perfeitas de traços 

bem delineados. Cada coisa no seu canto. 

O sentimento, que era muito, existia pouco nele dentro 

do mundo comum. E pouco ainda era o que ele oferecia aos 
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outros do que tinha em seu mundo próprio. Essa separação 

entre o que viver em cada mundo e como é algo bem 

particular, cada um o faz a sua maneira. A menina não 

separava bem. E gritava isso aos quatro cantos, até com certo 

orgulho. Dizia por ser sincera: era fiel a seus mundos, 

respeitando em um o que havia noutro. Era bagunçada, 

aluada, imatura e confusa, não sei se sincera era, nem se era 

mesmo esse o motivo. Mas, de fato, não era raro encontrá-la 

indecisa sobre em que mundo estava em determinados 

momentos. 

Se não fosse muita audácia, diria que ela desenvolveu a 

capacidade de bilocar, estando num mesmo tempo nos dois 

mundos. Ou, o que é mais plausível, misturava a vivência nos 

seus mundos no decorrer do dia. Ou dos momentos. 

Ela amava Marco, em seus dois mundos, quase 

fundidos em um só. 

Mais do que nunca, por apaixonada, ela queria 

conhecer todo Marco, todo o seu universo, tudo que ele 

havia, que vivia e sentia. Estando pouco perto, pouco longe e 

pouco material, só lhes restavam as palavras. As palavras 

eram a essência desse amor. E palavras e sentimentos se 
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confundiam para permitir a existência de um querer tão 

improvável. 

A menina nunca entendeu que uma pessoa não pode 

habitar materialmente o mundo particular dos outros. Não 

pode. Ninguém pode conhecê-lo, a menos que o outro 

permita. E ofereça, mesmo que inconscientemente. 

Tudo o que essa pobre menina boba sabia partia de si e 

sua relação com seus mundos. Confundindo um e outro, ela 

sabia que as pessoas, seus sentimentos e o que tinham a 

oferecer, bom ou ruim, estavam concretas no seu mundo 

particular. Assim sendo, eram capazes de saber perfeitamente 

do seu mundo, o que se passava. Pobre menina, só ela não 

sabia que os outros não saberiam do seu mundo singular — e 

ainda se quisessem — se ela não se mostrasse. 

Por não conhecer, ela, que não queria saber separar, 

sabia que Marco também não poderia, não poderia viver no 

seu mundo o que não vivia no mundo de ambos. Logo, foi 

fácil decidir que Marco mentia, não sentia nada, em lugar 

algum de mundo algum. 

Ela odiava esse universo e seu caos cósmico, que 

aproximava pessoas de mundos tão diferentes. E não 
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entendia como tanta gente, tão diversa, pudesse, sem 

desespero total, viver num mundo coabitado. 

Ela odiava Marco e suas mentiras de amor. 

Não abriria mais mão de seu mundo, queria mesmo 

que cada um vivesse separado. Ou que vivessem onde 

quisessem, desde que não no seu. 

Não é tão simples conceber. Nós existimos, e pronto. 

Somos um. Num espaço em que cada um tem seu próprio 

mundo, existe uma menina diferente, fragmentada, 

equivocada, subestimada, superestimada, para cada mundo 

do qual passa a fazer parte. 

Mas Marco, afora qualquer desilusão, é um grande 

Marco. Há um Marco que ela ama, e um que ela odeia. 

Ambos reais, porque existem num mundo ou noutro. Ou 

ambos. Num universo de particular infinito, a verdade é 

relativa. Talvez relativa demais. 

A menina tem dividido seus mundos. Os mundos têm 

se dividido. Empiricamente, ela descobriu, ainda que sem 

entender, que quanto menos existir no seu particular, menos 

dói existir. 
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PERFEITA  

 

 

O fotógrafo se apaixonou tão logo a avistara. Ela era de 

uma sensibilidade doce, desses doces que acariciam a alma. 

Era bonita, fora convencida. Várias línguas, vários sotaques, 

até alguns dialetos, vinham de longe para vê-la. Ele a 

guardaria só para si, mas precisava pulverizá-la, alastrá-la, só 

porque o mundo todo tem direito e dever de conhecer a 

beleza. E porque precisar é mais que querer. Era preciso. 

Era flor desde que nasceu. Ela. De pétalas longas, 

sépalas lindas, caule distinto, formas perfeitas. Pensavam, os 

dois, que nascer flor é ventura sem par. Um, porque a beleza 

conquista sem ônus; e a outra, porque gostava, só. Era 

natural. 

O fotógrafo não nasceu assim. Tirou foto, a primeira, 

aos 15 anos. Antes, nem conhecia. Nem foto de pequeno 

tinha. Mas conheceu e amou. Gostava de conter a beleza e 

oferecê-la. Era artista. 
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Era bonita, ela, fora convencida. Vivia rodeada, 

ressaltada, suspirada. Não entendia bem de beleza, mas se 

sentia. E beleza é mais que tudo se sentir. Era feliz. 

O fotógrafo, bonito não era, não sempre. Mas amava a 

beleza, e ela vivia lá dentro, alimentada pela admiração. Às 

vezes, você ama tanto, que o objeto passa a fazer parte de 

você. Era assim. 

Uma exposição. A ideia, de tão incrível ,consumia-lhe 

as horas todas até viver. Dar vida às ideias era o que bem 

gostava de fazer. E essa tinha gosto de descoberta. Era única. 

O fotógrafo queria, sendo a flor tão especial, fotografá-la 

entre outras rosas. Rosa toda é especial. Então essa seria 

mais. Só assim se veria. A ideia não tinha falha. Diria de tudo 

que sua alma dizia, de amor e de flor, de bonito e de raro. 

Era perfeita. 

Era simples. Num lugar de flor bonita, nada mais. 

Flores e flores, e a flor. Rosa tinha que ser, mas qualquer 

uma, de cor qualquer. Porque queria as iguais assim tão 

diferentes. Era o contraste. 

O fotógrafo escolheu, porque tinha. Coisas da vida 

prática. O importante mesmo era aquela dona, bela dona de 

lindeza tão nova, tão pura, tão sua. Era desavinda. 
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Era nova porque nem tinha cor. Mas isso não sabia. Por 

isso, não sabia de desavir também. Achou que era flor, e 

tinha que ser, porque naturalmente era assim. Era flor, e só. 

Achou que não tinha mais flor. Era flor, e só. Não sabia de 

cor, então toda cor era igual. Não sabia de flor, e quando 

encontrou umas outras, ficou feliz. Agora era flor, mas não 

só. Não sabia de cor, então toda flor era igual. Era o engano. 

O fotógrafo lhe deixou distante, a princípio, mas ela as 

via, todas, próximas, e se sentiu só. Não tinha outra flor na 

sua casa. Muita coisa tinha, mas não flor. Ficaria ali para 

sempre, sem questão. Era um sonho. 

Era estranho. Porque balanço também não tinha. Toda 

flor balançava. Viu primeiro de longe e não entendeu. 

Depois, sentiu algumas, que próximas, às vezes lhe tocavam. 

Às vezes que confundia. Era o problema. 

O fotógrafo a colocou entre as outras rosas, já com as 

mãos trêmulas de expectativa. Era a vida de sua ideia. Sua 

declaração de amor, era a prova de que a beleza tem suas 

próprias escolhas. A prova de que sua flor era especial. Era o 

êxtase. 

Era o receio, porém, de estar ali e ser flor que não 

balança, que não se encosta. Que tem o toque, mas não 
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escolhe, apenas recebe. Olhou em volta, e toda flor se 

inclinava, toda flor se movia. Encostar-se era coisa de flor. 

Era incompleta. 

O fotógrafo não via desprazer nenhum, nem 

incompletude. Seu prazer não tinha fim, era o caminho. 

Aquele caminho, de cuidar, cultivar e colher. Aquele 

caminho de encerrar a beleza. Era o ensaio. 

Era mais. Ou não era. Findo o ensaio, faltava-lhe mais. 

As pessoas queriam vê-la, mas não daquele jeito. Ela era 

diferente. Não tinha. Ninguém lhe encostava o nariz. E nas 

outras sim. Não aprendeu de cor, de cheiro também não, 

mas viu. Não sabia cheirar, mas de não cheirar sabia, sabia 

que não tinha cheiro, então sentia falta. Era vazio. 

O fotógrafo estava pleno. Viveu a ideia e a consumiu, 

engoliu, alimentou e se alimentou. Era a excelência. 

Era a tristeza. De cor, nem sabia, mas era flor sem 

balanço, sem cheiro e sem graça. Era assim e por isso que a 

viam. Nem flor sabia mais se era, porque parecia, mas faltava 

muito. Era o medo. 

O fotógrafo a levou de volta, pro seu reinado, porque 

beleza tanta precisa ter espaço, precisa estar exposta e 
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relevada. Uma vez capturada e comprovada sua existência, é 

preciso destacá-la de tudo mais. Era o prêmio. 

Era a desilusão. Não queria ser flor só. Mas não queria 

ser flor incompleta no meio. Não queria ser flor, se era, 

porque, daquele jeito, sofria. Era a dor. 

O fotógrafo preparou tudo, arrematou, concluiu e ainda 

mais admirava. Visivelmente respirava tudo que fazia parte 

daquele mundo de flor. Era a paixão. 

Era um grito, que a flor não ouvia, o da paixão. Só 

ouvia o sussurro intrínseco de não ser igual. Era o engano. 

O fotógrafo sabia, ela não, que fora esculpida para ser 

exatamente assim. Era exatamente assim porque fora 

esculpida. Talhada, detalhe a detalhe, para ser firme, para ser 

forte, para ser crua. Mas sofria. Era o fim. 

Era o começo. A exposição foi um triunfo. A rosa mais 

querida. O mundo mais ornado. Era o sucesso. 

O fotógrafo não via a tristeza da rosa, porque flor assim 

não trepida. Não via a tristeza, porque não podia. A tristeza 

não podia ser. Mas é que precisava. A rosa era uma, ímpar, 

rara, mas não queria. Sem saber, queria era ser menos, para 

se sentir mais. Pobre flor, queria caber no igual, quando fora 

feita para ser única. Era uma flor exata. Quando esculpida, 
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não havia o que perfazer, estava perfeita. Mas flor de ferro é 

desse jeito, tem beleza que não sabe. Era assim. 
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DE ONDE  VÊM  AS BORBOLETAS?  

 

Juninho era menino. Era travesso. Era assustado. 

O medo veio do susto e ficou. Medo que não era 

qualquer, era medo com nome. E, antes, não tinha medo, era 

corajoso até.  

Conheceu o outro quando caiu da cama, e, de estalo, 

nem viu que era estranho. 

— Será que ele se machucou? — pensou alto. 

— Não me machuquei — disse Juninho, atordoado, sem 

saber para quem. 

O outro se assustou por ser ouvido. Juninho, voltando 

do pequeno trauma, sem medo ainda, porque não tinha, 

disse, sem perguntar, mas como se fosse pergunta: 

— Olá! 

O outro só acenou. 

— Sou Júnior. Como se chama? 

— Pretérito. 

— Seu nome é feio. 

— Não é. 
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Pretérito era estranho, mas estranho de esquisito, e não 

de ignorado. Era mesmo familiar, muito, e o menino sabia 

isso por dentro. Como se tivessem convivido a vida toda. 

Eram amigos. Passavam muito tempo juntos, e já não saiam 

de casa. Quase nem saíam do quarto. 

Juninho ficou com medo foi quando Pretérito contou 

que não existia. Não de fato. Não mais. Só então percebeu 

que era fantasma. 

Estranho que ele não tivesse visto aqueles olhos 

profundos e aquela cor fosca. Achou que era cansaço, e era. 

Mas não só. 

É que Pretérito era real. Mas real de presente, e não de 

existir. Ele estava lá, mas sem ser. O menino podia vê-lo, mas 

outros também. Parece estranho porque há preconceito a 

fantasma, que é invisível ou brilha.  Mas não é. Tem tipos de 

fantasma demais. Pretérito era do tipo que fala calado, e que 

se pode ver. Só não se via inteiro. Cada um via Pretérito de 

um jeito, mas tudo bem, que é assim que se vê gente também. 

Podia se ver de Pretérito umas partes, cada uma diferente, só 

Juninho via todo, mas também fingia que não. Ouvir era só 

Juninho que podia, e ficou para o resto como que fosse 

mudo. 



 

De Outras Terras em Mim                                                                   Herena 

Às vezes, o menino traduzia do que pretérito falava. 

Mas também às pessoas, que o mundo não tem ouvido mais. 

Pretérito era assustador também, porque sabia tudo que 

Juninho fora. E o menino, claro, tinha seus segredos, até 

daqueles que ele mesmo não queria saber. Era inseguro que 

lhe soubessem tanto.  

Pretérito era feio. 

Juninho vivia triste, porque o sentia como sua parte, e 

não queria que fosse medo. Mas era. E estava lá. É que 

Juninho também estava com. 

Não corria. Medo puxa. 

Incrível, quase sobrenatural, como ele era levado a estar 

sempre próximo do que o assustava. 

Mas é natural. Não corria. É que o medo é só uma parte 

inquieta de ser. E é difícil, eufemismo para o que, no fundo, 

parece impossível, afastar-se do que se é. Medo não é nem 

falta de coragem, que isso é indolência; medo está mais para 

coragem sem o primeiro passo. 

Um dia, Juninho deu. Pisou de fora. Encontrou lugar de 

retiro, que era a varanda. É que nos espaços fechados, no 

quarto, na sala ou no coração, Pretérito parecia grande, mais 

do que era. 



 

De Outras Terras em Mim                                                                   Herena 

Coisa de fantasma mesmo. E então, dali para frente, o 

pequeno se sentava de fora para fingir que Pretérito não 

estava lá. 

Mas estava também, mas ele fingia. Fingia que estava 

bem, mas não estava. Porque não queria medo. Um dia, viu 

uma borboleta amarela.  

Ficou olhando de longe, brincando sobre a flor. 

Imaginou que nascera branca, e ficou amarela de tanto raio 

de sol. Olhou a borboleta por dias, e era distração. Gostava. 

Um dia, ela se aproximou. Juninho ficou assustado, e, dessa 

vez, olhou bem se não era fantasma. Não parecia. Mas 

também era estranha, porque falava. 

— Olá. 

Juninho acenou. 

— Posso pousar na sua mão? 

Ele não respondeu. Ela pousou. 

— Parece triste. 

— É de medo. 

— Nunca vi medo triste. 

— É que sinto falta. 

— Falta da coragem? 

— Falta do meu amigo. 
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— E o medo? 

— É que ele é fantasma. 

— De fantasma, não precisa de medo. 

— Mas me disseram. 

— Mas nem é. 

E Juninho não tinha mais medo. Claro que não! Como 

fora bobo! Que medo sem sentido! Pretérito era fantasma, 

mas era seu amigo. Beijou a borboleta e entrou. Procurou por 

Pretérito pela casa, mas mesmo sabendo que estava, era como 

se não estivesse. Sentiu sono e dormiu tranquilo, na 

companhia do amigo que não via. Juninho se sentia leve, e foi 

assim por muitos dias, para mais de mês. Um dia, acordou e 

o amigo estava lá no quarto. Todo. 

— Não tenho medo de você. 

— Mas sou fantasma. 

— Mas fantasma não é medo. 

— Mas sou feio. 

E Juninho ficou inquieto de novo. De fato, tinha a 

feiura. Foi para a varanda. A borboleta amarela estava lá. 

— Parece triste. 

— É de medo. 

— Medo de quê? 
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— De gostar. 

— Gostar de quem? 

— Do meu amigo. 

— Ele é ruim? 

— É feio. 

— É só feio? 

— Não, tem bonito também. 

— Então é normal. 

E Juninho não tinha mais medo. Claro que não! Como 

fora bobo! Que medo sem sentido! Pretérito também tinha 

bonito. Era seu amigo. Beijou a borboleta e entrou. Procurou 

por Pretérito pela casa, mas mesmo sabendo que estava, era 

como se não estivesse. Sentiu sono e dormiu tranquilo, na 

companhia do amigo que não via. Juninho se sentia leve, e foi 

assim por muitos dias, para mais de mês. Um dia, acordou e 

o amigo estava lá no quarto. Todo. Brincaram. Pretérito se 

inquietou. 

— O medo? 

— Não há. 

— Por quê? 

— Pretérito! Eu descobri! Você não precisa ser só feio. 

— É que eu não posso mudar. 



 

De Outras Terras em Mim                                                                   Herena 

E Juninho ficou inquieto de novo. Fechou os olhos e foi 

em silêncio para a varanda. 

A borboleta amarela. 

Ela sabia de muitas coisas, até de acalmar. Sentiu o 

espaço. Abriu os olhos. Ela estava lá. Ofereceu a mão. 

— Parece triste. 

— É de medo. 

— Medo de quê? 

— Meu amigo não pode mudar. 

— Você não gosta dele? 

— Não sei. Mas gosto. 

— Então ele não é ruim. 

— Mas sempre igual. 

— Mas verdadeiro. 

E Juninho não tinha mais medo. Claro que não! Como 

fora bobo! Que medo sem sentido! Pretérito era o mesmo, 

mas era sincero. Era seu amigo. Beijou a borboleta e entrou. 

Procurou por Pretérito pela casa, e ele estava lá. Brincaram. 

Brincaram. Brincaram por muitos dias, para mais de mês. 

Pretérito se inquietou. 

— O medo? 

— Não há. 
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— Por quê? 

— Porque você é verdadeiro. 

— Eu sou você. 

— Como? 

— Eu sou você que não pode mudar. 

E Juninho ficou inquieto de novo. Fechou os olhos e foi 

em silêncio para a varanda. 

A borboleta amarela. 

Ela sabia de coisas, até de acalmar.  Sentiu o espaço. 

Abriu os olhos. Ela estava lá. Ofereceu a mão. 

— Parece triste. 

— É de medo. 

— Medo de quê? 

— De Pretérito, que sou eu. 

— Não gosta dele? 

— Sim. 

— E o medo? 

— É que ele não pode mudar. 

— Mas você pode. 

— Mas ele não. 

— Mas é você quem o percebe. 
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E Juninho não tinha mais medo. Claro que não! Como 

fora bobo! Que medo sem sentido! Pretérito não mudava, 

mas ele sim, podia vê-lo diferente. Era seu amigo. Beijou a 

borboleta e entrou. Procurou por Pretérito pela casa, e ele 

estava lá. Brincaram. Brincaram. Brincaram por muitos dias, 

para mais de mês. Pretérito disse, de supetão: 

— Posso mudar você. 

E Juninho sentiu medo de novo. Saiu confuso, 

chateado, decepcionado. Já era bem complexo ser quem era, 

e Pretérito vinha dizer que poderia fazê-lo quem não deveria 

ser. Como ele seria capaz de desrespeitá-lo assim? Era 

inconsistente, escorria, mas não conseguia duvidar, afinal 

Pretérito só dizia o que ele, de dentro, já sabia. 

Fechou os olhos e foi em silêncio para a varanda. 

A borboleta amarela. 

Sentiu o espaço. Abriu os olhos. Ela não estava lá. 

Viu uma borboleta branca. Mas branca, decerto, não 

sabia de nada, nem tinha raio de sol. Chorou, gritou, calou, 

amaldiçoou sua sorte. Era muito azar a borboleta sumir 

naquele dia. Fechou os olhos com angústia, porque Pretérito 

fazia força para estar lá. Sem saber que existia, iniciou um 

mantra. 
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— Pretérito não está aqui. Não está aqui. Não está. 

Não... Pretérito não está aqui. Não está aqui. Não aqui. Não... 

Pretérito não está aqui. Pretérito não está. Pretérito não. Não. 

Na meditação, ainda que rude, um clarão. Se ele fingia 

que Pretérito não, podia fingir que estava a borboleta. A 

amarela. Tantas vezes. O que ela fazia? Onde tocava? Era 

isso. Só dizia mesmo de outra forma de ver. Qual? 

Experimentou. 

— Como pode me mudar? 

— Se você não for forte. 

— Por que não disse? 

— Você não esperou. 

E Juninho não tinha mais medo. Claro que não! Como 

fora bobo! Que medo sem sentido! Pretérito não o mudaria 

se ele não deixasse. Era seu amigo. Jogou um beijo pro ar e 

abraçou o fantasminha, feio, mas bonito, imutável, mas 

sincero, introspectivo, mas relativo, poderoso, mas honrado. 

Havia um outro lado. Ou mais. 

Sempre haveria. 

Queria encontrar a borboleta, deixá-la conhecer 

Pretérito, que era amigo, embora tivesse erros. Queria 
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perguntar se ela já havia errado, se conhecia outros fantasmas, 

mas era tarde. E tinha amanhã. 

Sentaram-se na varanda, os dois; Pretérito do tamanho 

certo, esperando pela borboleta. 

O pai chegou. 

Viu Pretérito meio imperfeito, mas feliz. Falou com o 

filho, sem saber que Pretérito podia ouvir. 

— O que faz aqui, Junior? 

— Espero uma amiga. 

— Combinaram? 

— Ela sempre vem. 

— Desde quando? 

— Desde muito. 

— Desde o fim de semana? 

— Mais de vinte fins de semana, Pai. 

— Eu nunca a vi. 

— Ela é pequena. 

— Como se chama? 

— Borboleta. 

— Borboleta? 

— Borboleta amarela. 

O pai riu. 
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Ruim, porque Juninho já sabia de ironia. E não gostava, 

nem um pouco. 

— Por que riu? 

Sem sorriso de volta, o pai ficou sério. 

— O nome dela é feio. 

— Não é. Depende de como se olha. 

— É nome de animal. 

— Ela é um animal. 

— Sua amiga é um animal? 

— Ela é. 

— Uma borboleta de verdade? 

— É. 

Cansado do dia, da vida, talvez, ele suspirou, já se 

levantando; tocou no joelho de Júnior, e exalou algum 

orgulho pela ainda força de cumprir seu dever de pai. 

— Não pode ser, Júnior. As borboletas só vivem um 

mês. 
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