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Prefácio

 O espírito irrequieto de Naide Gouveia sempre reluziu uma 
transparência que a todos encanta. A voz da sua alma sempre 
exalou a sonoridade musical, qual acordes de pássaros alegres, 
lembrando o dito poético: “ um mundo sem cigarras seria como 
um céu sem musas, um Apolo sem lira, um riacho sem murmúrio, 
uma Pítia sem oráculos”.

 Trata-se de uma obra condizente com a sua sensibilidade 
criadora.
 A autora evoca, no íntimo, a postura da deusa grega surgida das 
ondas, esplendente que só ela, Afrodite, imortalizada pela 
figuração da pintura secular.

 Uma boa leitura aprimora o vigor das faculdades, induz à 
maturação do intelecto, confere poder à vontade e à razão. Lê-se, 
portanto, ao chamado dos bons livros.
 A cultura literária de Naide Gouveia por ser, nas Musas 
inspiradas, cujos encantos atraem beleza e leitores, por ela 
agraciados, exibe apreciável linguagem.
 A boa leitura é uma mestra da vida. Tal asserção dá-nos a 
confirmação de que ela nos orienta a escrever com real desvelo. 
A escrita se apresenta como uma chama ardente que ilumina o 
entendimento. Daí, o aperfeiçoamento do estilo e a lucidez das 
ideias.

 O presente livro intitulado: Destino, da autora Naide Gouveia, 
reflete, em elevado nível, o romantismo de uma alma adornada 
pelo encanto de um coração generoso. Afirmação que condiz 
com sua emoção, sublimada no seu pensamento esboçado em 
frase adiante: “sou uma consciência amorosa de todas as 
manhãs, de todas as tardes, de todas as noites e madrugadas”.

 As linhas, da sua prosa-prática, projetam as suas ações na 
esfera cultural, enriquecendo a literatura potiguar, dando 
continuidade a produções significativas. “Se uma alma teme se 
conhecer é numa alma que ela deve se olhar, realça a sublimação 
poética ateniense”.

 Traduz-se de sua prosa-poética, que a sua pessoa guarda, no 
peito, um generoso coração, por apresentar, nas entrelinhas, a 
emoção lembrante do expressivo pensamento do escritor 
Jacques Lacarriére, emitido no livro, “Grécia” - “um olhar 
amoroso”: “meu coração é um cristal vivo na transparência do 
tempo”.



 É de suma importância a dedicação literária. A literatura é 
consultada desde tempos imemoriais. Seu estudo continuado 
conduz a promissores resultados. 
 A obra literária brasileira é opulenta, devendo ser cultivada com 
esmero.
 A intelectual Naide Gouveia tem dado o seu contributo valioso às 
coisas do pensamento. Ano a ano, presenteia ao público ledor 
com obras refinadas do seu estilo literário.
Prossiga nesse mister benfazejo, enaltecendo com seu labor 
intelectual, a cultura Natalense, estadual e nacional.

 Expos o imortal Victor Hugo: “Felizes o que colima o destino 
eternal qual viajor ao despertar da madrugada. Despertar com 
humor dum sonho sem igual e reza a Deus ao começar sua 
jornada; aos poucos rompe o dia entre mil resplendores, surgem-
lhe na alma uns arrebóis multicores”.

Jurandyr Navarro 
ANRL



 Agora que ela verdadeiramente encontrou o homem da sua vida 
olhou nos seus olhos por um segundo, depois sem se incomodar 
o fitou por um longo momento. É claro que eles sabiam o que um 
sentia pelo outro. Não havia como disfarçar suas intenções. 
Queriam viver juntos para o resto da vida. E se não fosse coisa do 
destino era provável que nunca se reencontrassem. Então, não 
há nada mais a dizer. Eles e o amor vivendo um momento sem 
pressa, cheios de desejos simples, repletos de respostas 
simples, apoiados um no outro. Ela tinha o ego dele a seu favor e 
ele queria ser merecedor dela. Muitas mulheres ainda sonham 
com o homem ideal, repleto de raras qualidades que todas elas 
aspiram. Muitos homens sonham com o amor. Um homem raro 
no pensar e no agir indiscutivelmente quer viver um grande amor. 
E, desse modo, ainda não terminei. E por um segundo tenho 
muita necessidade de um sopro, outra lufada de ar, para 
completar o raciocínio: eles se reencontraram e se amaram. Esse 
gesto os encorajou a construírem um novo mundo, sem mágoas 
nem ressentimentos. Estavam decididos a viver uma história de 
amor sem distorções nas suas palavras. Viveriam momentos a 
sós onde o calor afogueado do sentir tomaria conta deles num 
tremor silencioso que os transformaria em deuses humanos. 
Não poderiam ser extremamente ingênuos para não correrem o 
risco de cometerem erros graves. Eles estavam dispostos a 
controlar a ira qualquer que fosse a situação. Odiar, maltratar e 
humilhar, nunca! Ele não estava mais sozinho, nem ela. Teriam 
momentos onde ficariam abraçados em silêncio e seriam 
sensíveis um ao outro. Nada de fingimento. A palavra fingimento 
seria como um choque a percorrer seus corpos. As feridas do 
passado estariam curadas. Estavam se propondo a não permitir 
que o temperamento de ambos viesse a causar estrago no 
envolvimento.  Ele verdadeiramente se comprometia ser um 
homem tão maravilhoso que a vida não teria sentido sem ela. Ele 
pretendia ser um homem sem paranoias. Um homem feliz, 
guerreiro vitorioso de língua rósea e quente, um ser audaz.

Primeiro cântaro de Jade...

 Um homem de mentalidade francesa. Um homem sem gestos 
ásperos, cheio de idealismo, sentimento patriótico, imaginativo. 
Por outro lado ela se comprometia ser uma mulher romântica 
reinventando-se independentemente da fase que estivessem. 
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Também aprenderia paciente a escutá-lo num fluxo constante de 
interação assimilativa. Pretendia não enchê-lo de queixas. Se ele 
acertasse, seria só entre eles. O mesmo acontecendo se viesse a 
errar. E como toda mulher bem resolvida ela vivendo ao lado de 
um homem imaginativo e verdadeiro nos seus gestos atitudes e 
habilidades faria história ao seu lado. Nunca hesitaria viver com 
ele o maior espetáculo da terra. Um homem igual a ele seria difícil 
de achar e perdê-lo seria uma agonia explícita. De repente, ela 
imagina um par de olhos dourados, muito miúdo e ardente e uma 
linda boca carnuda sibilando freneticamente palavras 
sussurrantes aos seus ouvidos. Ela estremeceria só em pensar. 
Nunca tirariam vantagem de qualquer fracasso na luta pelo amor. 
Amando eles sabiam que a probabilidade de êxito em tudo que 
fizessem seria máxima.
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 Nunca quero amargar o remorso por ter martirizado alguém, 

magoando os sentimentos dele...
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 Segundo cântaro de Jade... 

 Até então tudo era muito encantador repleto de simplicidade.
Em mim, confesso que não havia espaço para o luxo. Eu só não 
tinha o direito de estragar momentos de alto valor, tamanha era a 
complexidade deles.

 Há situação na qual nem mesmo estamos preparados para 
vivenciar, quer traumática, quer súbita ou qualquer outra causa, 
e trás consequências muito dolorosas para o corpo, para a alma, 
para o espírito, considerando a aspereza demonstrada. Alguns 
dias atrás eu tomei um voo noturno para Nice capital do 
departamento dos Alpes Marítimos, na Riviera Francesa. Estava 
eu buscando o mais completo mestre que pudesse me orientar 
sobre a existência e os seus mistérios. Eu estava só e passava 
por um momento muito delicado com um segredo não tão bem 
guardado, mas extraordinariamente morando dentro de mim, 
como um vulcão prestes a entrar em erupção. Confesso que não 
foi uma escolha minha. Estava escrito. Um segredo guardado 
dentro de um castelo cheio de labirintos repletos de atrações, 
que outrora não seria perigoso se não fosse a insensatez do 
chefe da guarda palaciana. 

 Cheia de charme, eternamente adolescente, amando viver junto 
ao mar onde sempre aproveitei bem o encanto vibrante de Nice, 
costumeiramente praticando o mergulho noturno, de repente vi 
mudar a minha história. Foi quando vivenciei um inesperado 
conflito de acercamento x acercamento sem solução aparente.
Mas saí dele com mesma determinação tal como entrei. Aliás, fui 
induzida a entrar e a sair.

O meu coração de duas partes tem uma circulação turística. Por 
isso ele resiste às intempéries de qualquer natureza. Mas tenho 
tido o cuidado para não ser pego de surpresa. 

 Eu sempre cultivei palmeiras quando estressada e sempre vivi 
entre o imenso mar e as montanhas. Eu diria entre um quente e 
dois fervendo, aqui acolá suportando o frio da vida.

 Tenho engolido a seco muitas situações de risco, mas não me 
arrisco a dar férias ao meu coração.
 A minha viagem a Nice, sinceramente, pela segunda vez foi de 
grande importância para mim. Fiz o que achei que deveria fazer e 
gravei tudo. Após o abençoado término das longas gravações do 
filme passei a me preocupar com o que fazer nos próximos dias. 
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Depois, decidi transformar tudo num livro. Foi a ideia mais 
perfeita. No íntimo, também fiquei convencida de ser a maior 
estrategista das letras. Eu só não poderia deixar acontecer o 
enfraquecimento do meu afortunado prestígio. Quando o inverno 
se aproximasse, o bom senso provavelmente me alertaria que é 
proveitoso pensar alto...
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 Ainda que o meu espírito estivesse aflito e a minha alma confusa, 

eu não me abalaria diante da beleza extraordinária do mar 

noturno aluado...
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 O tempo da história do trem não passa. Não cessa. O trem passa 
todos os dias na mesma hora. Ele me conduz a doces 
lembranças. Sempre costumo associar o trem à natureza. É uma 
comparação basicamente estranha. Eu sou estranha. Por isso 
sou incomparável. Sou incomparável pelo fato de estar sempre 
dentre dele. E eu me pergunto a essa altura do campeonato se eu 
preciso repetir isso. Sim! Estou dentro dele sem volta. Ele vai e 
vem e eu não consigo sair de dentro dele. O trem selou o meu 
destino. Será uma questão de tempo fazer chegar ao público às 
viagens aconchegantes em um dos seus belos vagões, sentindo 
literalmente o cheiro do mato, vendo o deslizar nos trilhos, sem 
poder hipoteticamente, se atirar dele, mesmo que eu tentasse, 
embora eu seja testemunha que alguém já tentou pular de um 
trem em total velocidade, e não conseguiu, mesmo tendo esse 
alguém as suas razões. O pior foi que tentou fugir, abrindo uma 
janela de tamanho desproporcional à cabeça, obrigando o seu 
corpo a ficar enganchado e completamente pendurado. Uma 
experiência incompreensível e maluca. E esse gesto abriu-me 
espaço para imitá-lo. Mas pensando bem como eu e o trem temos 
uma história fantasticamente incrível e experiências 
inenarráveis, confesso que jamais faria qualquer loucura. Ele é o 
meu trem. Tudo isso porque o meu trem que nem é meu, nem é de 
ninguém tem um quê de sedução. Por isso que eu nunca 
pretendo dele me afastar. Afinal, desperta um sentimento gentil e 
mágico.
 O tempo está mudando o tempo inteiro, mas o tempo do trem que 
eu vejo deslizar todos os dias na linha férrea me delegou a 
missão de contar a sua história sem tempo para acabar. E logo, 
logo começarei. Aliás, já comecei. Será que eu não deveria ter 
começado? O fato é que comecei e nunca irei me arrepender 
desse episódio. Talvez essa tarefa fosse de outra pessoa. Mas 
ficou para mim. E para a minha surpresa examinei detalhe de 
tudo que me foi permitido narrar e vi que o que mais me chamou a 
atenção foi o tempo da sua existência. Jamais poderia ficar 
indiferente ao trem. Nem à sua trajetória. E se concordei em 
escrever a sua bela história aceitei também, em comum acordo, 
enfrentar a dinâmica da situação vivida dentro dele. E mesmo 
sabendo que os que tentaram pular do trem não tinham o mínimo 

 Terceiro cântaro de Jade... 
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senso de autoestima, ainda me mantenho animada em tomar um 
trem para Paris, não podendo resistir à tentação de continuar 
nele indo e voltando numa aventura sem fim. O que eu quero é 
chegar com saúde à Paris vindo de Portugal. Por causa dele me 
foram feitas muitas revelações de Portugal e dos seus trens. 
Afinal a ordem dos fatores não altera a soma.
 Nesse momento me mostro com insistente determinação em 
narrar toda a história do meu trem nos mínimos detalhes. Tudo 
numa conversa realmente cheia de combustível imaginativo; do 
jeito que fui ensinada a ser agente imaginativo, de atitude poética 
e sem ponderações inúteis. É assim que os russos falam. Aposto 
que será bem mais produtivo assim. Nada de inutilidade. Estou 
absolutamente fascinada em reinventar outro rumo para o meu 
trem que não é meu nem de ninguém...
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 Não costumo necessariamente chorar desencantos, mas louvar 

a Deus pela dádiva da vida...
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 Tudo que armazenamos juntos e repartimos juntos nos trouxe 
grandes benefícios. Com o mestre aprendi a ser desconfiada e 
crédula e de repente passamos a falar a mesma linguagem...

 Quarto cântaro de Jade... 
 E quando eu me empenho em procurar respostas com o auxílio 
da minha imaginação, eu subitamente me aventuro em explorar a 
minha memória auditiva em primeiro lugar. Então faço uma 
exploração que no final me conduz à lembrança de registros de 
declarações acaloradas onde passa pela minha brilhosa mente, 
todas as lições ditadas pelo mestre da arte de convencer e que 
nos mostra uma assombrosa visão do que ele é capaz por amor.

 Muitos anos se passaram para eu ter a sorte de ser a essência 
das suas inspirações. Eu precisei observá-lo nos seus hábitos 
atitudes e habilidades simplesmente tentando compreender o 
seu eu profundo. Porém o mais interessante na convivência com 
ele foi passar a entender o seu interior repleto de raciocínios 
idênticos aos de Salomão.
 Em todos os momentos ele está comigo. E para mim é difícil 
negar que ele exerce uma força sobrenatural sobre meu interior 
como se estivéssemos escalando a mesma montanha tentando 
chegar ao mais alto dela, sem ferimentos nas mãos.

 Eu sou a discípula especial dele. Tudo porque as minhas ideias 
se alinham com as ideias dele. Ele tem uma consciência sábia, 
influenciadora, indutora e de grande estilo que abastece as 
minhas necessidades de buscar a essência da vida.

 Negar que a existência dele é um tesouro vindo da força divina é 
negar que ele fez de mim uma cientista e teóloga repleta de 
percepção e compreensão do mais alto nível em simplicidade. 

 Quando tenho uma dúvida o questiono. Ele é o meu mestre. Mas 
quando vejo ele se afastar de mim numa natural desconfiança, 
reservo um tempo para refletir com responsabilidade até vê-lo 
pacientemente retornar ao meu convívio. 

 Ele me fez crer que há uma justiça cósmica em tudo que nos 
envolve.  Com ele aprendi que existe uma finalidade boa e uma 
finalidade má onde a minha livre escolha prevalece, arcando eu 
com as consequências dessa ou daquela. 
 Com ele aprendi a verdade da dança das palavras com a minha 
consciência acreditando que nunca devo parar de buscar numa 
visão multidimensionada.
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 Quando mil pensamentos negativos tentarem me neutralizar dez 

mil anjos estarão de prontidão para me defender...
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 Quinto cântaro de Jade...
 Interessante. Todas as vezes que começo a dançar ensaiando 
para uma apresentação de salsa, ele me observa intimidante de 
alguma parte do palco, com os braços bem relaxados sobre seu 
abdômen.
 A todo instante eu tenho a sensação de que ele está a analisar os 
meus passos nos mínimos detalhes me dizendo com os olhos e 
com gestos ingênuos, que preciso melhorar.
 Sempre que eu entro em cena no palco e começo a dançar 
iluminada por uma incômoda luz de quatro refletores de cores 
múltiplas sinto que ele me observa exigindo de mim o melhor 
desempenho. 

 Penso que o gesto repetitivo de entrar no quarto dele todas as 
madrugadas para fazê-lo dormir o deixou mal acostumado. Por 
isso ele faz questão de acompanhar todos os meus passos na 
dança da vida. Ele se sente no direito de me conduzir e eu 
permaneço cheia de questões numa dimensão tão perturbadora 
que sempre estou preparada caso ele queira desistir de mim.
 Na verdade, sempre estou preparada para o pior. Por isso eu 
costumeiramente danço. Danço ardentemente e com frequência 
tentando ignorar se estou agradando ou não. Eu costumo me 
utilizar de artifícios. Faz parte, Preciso desmobilizar as suas 
exigências. Esses artifícios testemunham a engenhosidade da 
dançarina que eu sou para burlar uma teia de restrições que ele 
venha formar. Verdadeiramente, sem sombra de dúvida, há em 
mim uma exagerada preocupação em fidedignamente cumprir 
com ele um tratado de paz. 
 Indiscutivelmente eu permaneço viva dentro da mente dele, 
mesmo quando estamos separados ou distantes. 

 Ele é uma equação de uma dízima periódica insistentemente 
continuada e me conduz a toda superação. Exatamente o que eu 
acabei de dizer. 

 Meus sete anjos me explicam em sonho que ele precisa de mim 
para sobreviver a todas as tempestades no deserto. Mas eu sei 
que isso pode não ser verdade. Nem tanto! De repente é a pura 

 A luz dos olhos dourados dele parece confundir com o brilho dos 
refletores e quanto mais me esforço para harmoniosamente 
bailar, mais ele permanece com os olhos fixados em mim, como a 
luz do sol invadindo o meu quarto.
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verdade, visto certa vez eu ter afirmado que eu era o ar que ele 
respirava. Mas ele nunca entendeu a veracidade das minhas 
palavras cheias de força.
 Na verdade eu nunca descreio que ele está comigo em todos os 
momentos que estou dançando e em especial quando estou 
dirigindo. Costumeiramente ouço sua voz me alertando sobre os 
cuidados com a direção e a velocidade controlada.
 Agora que estou concentrada na dança sinto que ele quer falar e 
não sabe como fazê-lo, pois é de uma timidez mistificada com o 
medo de errar.
 Sei que desde que a mãe morreu ele passou a precisar de mim 
como a planta precisa de água. E o pior é que vive com sede...
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 Assim como o momento mais importante na vida não precisa de 
palavras, assim é o amor incondicional...
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 Preciso viver ao lado de pessoas cheias de luz. Isso significa que 
é a única forma de garantir a longevidade. Por isso quando eu 
encontro pessoas invejosas eu corro as léguas, fujo delas e dou 
a mim a melhor performance. Não é muito difícil visualizar o 
invejoso. Ele anda sempre num círculo fechado em volta de mim 
ou com os seus joelhos dobrados e orando curvado para que eu 
nunca triunfe. E sempre ressoa uma forçada aquiescência. Uma 
força dissimulada. Nesse exato instante preciso de respostas. 
Paro e imediatamente cobro dos meus anjos que me guardam 
por ordem de Deus que se apressem em me fazer justiça. Só eles 
conseguem entender tanta exigência adolescente. Mas sou 
assim. Inexplicavelmente sempre alerta. Revolucionária no bom 
sentido. Cheia de ideias construtivas e pisando na cabeça do 
diabo que tem um agir de um furacão ou de um lobo raivoso de 
presas expostas e orelhas achatadas. Mentalmente sinto que 
essa criatura não consegue me derrotar. Deus sempre costuma 
fazer de mim uma guerreira combatente muito forte. Ele não quer 
que eu fique para baixo, muito desanimada, com pouca fé, 
nervosa e temerosa. Deus quer me ver confiante sempre me 
dando promoção com honrarias.  Por isso que eu me esforço 
para ser uma pessoa boa. Comparo pessoas boas como cartas 
longas. Desde que sejam otimistas. Deus geralmente me passa a 
energia positiva para enfrentar todos os obstáculos com vitória e 
sem complicação. Nunca gosto de ficar parada sem ocupar a 
minha mente. Até dormindo eu ocupo a minha mente. E quanto 

 Sexto cântaro de Jade...
 Como tenho o hábito de me preparar para o pior, não porque sou 
da linha pessimista, o meu dia começou mal e terminou bem. Em 
meio à alegria da qual sou tomada nesse exato instante, cada 
palavra que penso vem carregada de comando, sinalizando a 
sublime missão construtiva do verbo lutar. Então começo a falar 
alto com voz clara, incisiva, sempre buscando resolução para as 
questões da vida numa dimensão superior. E enquanto não 
chega o sombrio dia da minha morte, eu vivo cada segundo cheia 
de uma emoção energizante, embalada pelo mais perfeito 
sentimento: o doce amor! Isso significa que lutarei com todas as 
minhas forças para nunca me faltar amor. Amando e sendo 
amada me desligo do mundo cruel das etiquetas e das éticas que 
me aborrecem porque sou eterna adolescente. 
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mais eu sonho coisas lindas mais eu me nego acordar. Tudo isso 
porque quando eu sonho coisas lindas eu fico tão perfeita o que 
não sou quando estou acordada e com a mente vazia. Também eu 
não acho graça alguma em me preocupar. Preocupada, todas as 
coisas ficam muito mais difíceis de serem resolvidas. Acho que o 
corajoso fato de eu dar as costas para o pessimismo é uma 
atitude muito significativa. Por isso que eu estou sempre 
buscando a felicidade. Sempre! Não paro. Acordo de repente 
com uma ideia. Fecho os olhos, decodifico e a ponho em prática. 
Agora estou pronta para falar. Estou inteiramente decidida a 
correr atrás da felicidade, sem correr nem acelerar tanto. Vejo 
que Deus espera o melhor de mim. Por isso nunca desistirei de 
buscar o grande sonho...
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 Toda muralha que me separa do meu sonho caiará por terra...
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 O meu corpo é perfeito, mas com todas as suas imperfeições, 
porque perfeito só Deus e como o amo. Alguma coisa que esteja 
errada em mim eu conserto. Aliás, amo o meu agir imperfeito, 
para modelá-lo (...)

 Sempre tenho o cuidado que haja algo de verdade nas minhas 
abordagens; às vezes eu não consigo ser entendida, mas tento 
entender com compreensível atitude amorosa.
 Amo encorajar. Não pode haver melhor atitude.  Há sempre um 
bom motivo que se resume em fazer que o derrotado se torne 
vencedor. Amo dizer a alguém que vencerá se tiver muita fé. Com 
fé se consegue imaginar a realidade do limite. Perfeição somente 
de Deus.

 Costumo ter alguns lindos sonhos reveladores. É um dom dado 
por Deus. Preciso merecer a continuar com esse dom. E uma das 
exigências é não prejudicar qualquer ser para não me encher de 

 Nunca deixei de socorrer alguém numa grande luta quando 
solicitada a intervir. Eu vejo que só se ganha uma competição 
quando se tem Deus no controle de todas as coisas.

 Sétimo cântaro de Jade...

 Sou verdadeira no sentir, no dizer, no prometer e no assumir. E 
mesmo que eu venha acordar cheia de graça e beleza, eu tenho 
por norma, nunca me esquecer da essência primitiva de minha 
identidade. 

 Nada é pior que o remorso: nem a miséria, nem a solidão, nem a 
fome, nem a dor, nem um câncer, nem ser mordido por um 
tubarão, nem ser engolido por uma baleia. Por isso que costumo 
ser transparente e verdadeira. E que ninguém duvide. Por isso 
Deus com a sua misericórdia tem costumeiramente atendido os 
anseios do meu coração.
 Assim como as guerras vêm e vão, mas os seus soldados são 
eternos, assim sou eu: uma pessoa generosa, sem tendência à 
perseguição e consciente de que eu sou responsável por todo 
aquele por quem me deixei cativar. Por isso Deus me libera a 
energia do renovar-me por inteiro, onde mesmo sendo livre para 
fazer as minhas escolhas tenho o cuidado para não magoar. E 
costumo me habituar aos simples gestos para não me vangloriar 
dos grandes.

 Nunca tenho medo das palavras que eu por ventura vier a dizer 
para alguém, pois preciso fazê-lo sobreviver e não desolá-lo.
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 O remorso é um estremecimento continuo a passar pelo corpo 
incomodando e levando ao desânimo. Não quero ter remorso, 
pois ele agita e é acusador. Prefiro ser protetora. Por muito tempo 
eu pretendo viver protegendo e sempre vendo o inimigo como 
inimigo. Assim nunca esquecerei que o inimigo amigo é um 
inimigo e meio. Nunca quis saber o motivo de ajudar a alguém a 
vencer o inimigo. Empenhei-me que eles vencessem, somente...

 Pareço muito sadia e feliz. E sou. E há momentos que pareço 
viver algo tão surreal que sinto estar vivendo um sonho, mesmo 
que a minha vida esteja em jogo. Eu já estive perto disso antes.
 Nunca estou ausente quando alguém me pede socorro. Mas sou 
cautelosa. Jamais me precipito. Também jamais desapareço 
quando assumo qualquer situação. Tudo é sempre uma missão. 
E tudo isso para não sentir remorso. E quanto maior o problema 
ou o envolvimento, maior será a minha consciência global de que 
tudo precisa dar certo. Aprendi que: “quanto maior a minha 
consciência, mais próxima estarei do conhecimento do meu eu 
superior”.

remorso.
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 Há momentos que choro a saudade como um sedento que 
descobriu no beijo a única fonte de alimento...
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 Ao perceberem a minha fiel presença ficaram aos cochichos, 
enquanto eu me preparava para tomar um banho relaxante, após 
um dia de trabalho entregando livros nas bibliotecas.

 Oitavo cântaro de Jade...

 Ao notarem que eu estava no recinto, eles ficaram chocados. E a 
face dele ruborizada denotava que o seu corpo belo, apólico e de 
uma beleza surreal estava tomado pela febre da paixão 
cartesiana.

 Se alguém me fizesse uma pergunta do motivo do meu sorriso, 
certamente eu não conseguiria explicar. A minha mente sempre 
parece tomada de malícia. Nesse momento eu estou sentindo 
uma vontade imensa de rir, pensando num cena que presenciei 
no exato momento que flagrei a minha amiga numa atitude 
cômica com o namorado; o rapaz se assustou com a minha 
presença. E me habilito a sintetizar o que vi. Ele avançou e 
esperou que eu saísse em silêncio do apartamento. O rapaz 
estava confuso e com um ar abobalhado ao perceber que eu o 
flagrara assistindo o Strip tease dela, levantando a saia, para 
mostrar-lhe o maiô Lovina Lotus com um detalhe de finíssima 
renda francesa de cor preta. O rapaz pareceu perturbado por 
minha presença inoportuna.

 Nos muitos anos que convivi com a minha companheira de 
quarto, nunca tinha experimentado algo tão mágico. Eu e ela 
éramos como irmãs gêmeas. Ao vê-los tentei registrar aquele 
raro e lindo momento. Procurei convencer o rapaz que não havia 
nenhum motivo para se sentir incomodado, pois não estava a 
cometer nenhum pecado. Mas ele era muito tímido e lembrava 
uma pessoinha do meu passado que se deleitava quando me via 
na piscina do atlântico. E ele era tão apólico, tão ousado o quanto 
o parceiro da minha companheira de quarto. E em especial cheio 
de energia.

 Senti-me bastante sem graça, quando voltei e os flagrei num 
beijo adolescente de encher os olhos. O rapaz estava com todo o 
corpo colado no dela e se nutriam de saliva numa velocidade 
inevitável, imaginei. Um estremecimento gozoso passou pelo 
meu corpo. Eu confesso que vivi aquele momento mágico. 
Jamais esqueci a cena na qual ela o chamava de meu marido e ele 
de minha princesa. Eu poderia sentir o ímpeto, a vontade que ele 
estava de beijá-la repetidas vezes. Depois a voz dele ficou baixa. 
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Por um momento o fitei emocionada; depois seus olhos fugiram 
dos meus, enquanto ela gritava para ele ficar mais um pouco. 
Confesso que não me preocupei com o que a minha amiga fez.  
Ele também arfou e em seguida virou-se para a porta de saída do 
apartamento. Depois delicadamente a afastou um pouco para 
trás de seu corpo. Não me pareceu que ele ainda estivesse 
interessado em continuar com a divertida cena...
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Eu asseguro que não sou como palha que o vento leva...
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 Nono cântaro de Jade...

 Ao estudar esses pacientes eu tentei estabelecer questões 
fundamentais sobre personalidade, caráter e temperamento. Foi 
necessário estudar os fatores genéticos deles.  

 Conversei com muitos médicos ao longo dos quatro últimos 
anos de estudo e todos eles me garantiram que indistintamente 
tinham assistido pacientes serem curados pela fé.

 Verdadeiramente eu os alimentei com muitos pensamentos de 
moderado entusiasmo. Para não ficar no disse-me-disse, eu 
estava sempre tentando provar que era de suma importância o 
autodomínio da mente. E nessa fase adulta, por ser o paciente 
uma pessoa com mais atividade elétrica na parte frontal direita 
do córtex (em relação à esquerda), eu percebia que cada um tinha 
uma grande tendência a apresentar estado de angústia e 
incontrolável ansiedade. 

 Mesmo procurando encorajá-los a acreditar que estavam sem 
enfermidades, eu não consegui vê-los adotarem uma atitude de 
confiança. Era impressionante! Instintivamente pareciam querer 
a doença. E o resultado não poderia ser outro resultando em 
múltiplos períodos de profunda depressão.

 E nesses últimos anos passados fui testemunha da falta de fé de 
muitos, que mesmo dados como curados viviam envoltos de 
uma ansiedade implacável, se sentindo obrigados a fazerem 
grandes viagens aéreas para serem reavaliados que inclinava no 
mesmo resultado: curados estavam e não acreditavam. 

 Percebi que muitos estudos indicavam “que, quando se trata de 
personalidade cerca de metade das diferenças entre as pessoas 
são decorrentes de fatores genéticos”. Eles deixavam que os 
instintos práticos os dominassem, permitindo que sentissem a 
doença sem ela existir. E não foi fácil para eu fazer estudo de 
caso. Foi algo de certo modo cansativo, embora bastante 
gratificante. E a minha grande preocupação foi induzir cada 
paciente a nunca recuar, sempre procurando acreditar na cura.

 Indiscutivelmente um paciente pessimista vive constantemente 
à espera que as coisas deem errado. E em particular quando são 
pessoas emotivas em excesso e tiveram as suas histórias 
marcadas por muitos traumas. Eu podia sentir o medo nos seus 
olhos. E o meu papel foi o de deixar que eles percebessem que a 
palavra cura era uma questão de fé crendo na cura antes mesmo 
dela acontecer.
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 O meu melhor estado de espírito existe em virtude de o meu 

amado me amar...
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 O viajante desabafou. E narrou para o vendedor de coco que 
quando pequeno costumava fugir da companhia dos pais para 
ter grandes momentos de emoção com uma menina, filha do 
vizinho, que costumava contar-lhe muitas histórias de aventuras 
do seu interesse. E enquanto ela contava as historinhas os olhos 
dele mergulhavam nos olhos dela para ver as suas pupilas que 
tanto o divertiam. Além do mais somente ela o fazia sorrir. Ela era 
muito tolerante para com ele e por isso buscavam aconchego um 
no outro. O viajante não perdeu a oportunidade para falar do seu 
sonho: ser aviador. E depois de dizer isso ele atravessou a rua e 
foi sentar frente ao mar. Possivelmente tinha muita imaginação. 
Assim sendo naquele lugar ele ali estava para fugir da solidão 
que combinava com o seu rosto. O viajante era um homem 
charmoso, mas cheio de traumas. Por isso era triste. Estava em 
desarmonia consigo mesmo. Muito simples. Havia anos que ele 
buscava encontrar a verdadeira felicidade e não conseguira 
achar. Por isso era profundamente ansioso. E naquele dia ele 
estava infeliz porque não se libertara da enfermidade espiritual 
que se somatizara.
 “Um vendedor de pirulito passou por ele gritando com o seu 
linguajar rude: ''quem quer pirulito” O viajante nem pestanejou. 
Ele apenas sorriu. Mas o pescador, que o observava a poucos 
metros dele, percebeu que o mal que corroía implacavelmente o 
coração daquele homem triste tinha um nome de mulher.
 O vendedor de coco e o de pirulito pareciam conformados com a 
vida que levavam. O viajante não! Por isso que a sua voz era baixa 
de tom quase suplicante. E de repente o grito histérico do 
vendedor de pirulito o fez sair do transe. Ele ainda estava ali de 
frente para o mar e dava a impressão que procurava nas ondas 
revoltas, uma imagem de mulher. Com um pequeno arquejo 
agonizante ele ergueu o olhar mais e mais. Misericordiosamente 
ele padecia de um grande mal. Seus olhos estavam fixos num 
barco de pesca que voltava do mar no horizonte longínquo. Ele 
ergueu o punho maiúsculo no ar e acenou para o velejador como 
a perguntar se tinha trazido ela...

 Décimo cântaro de Jade...
 Ah, meu amigo, depois de um longo silêncio um vendedor de 
coco perguntou ao viajante qual seria a causa da sua solidão. E 
infligido pelo nativo, respondeu que o que ele sentia estava além 
do seu entendimento de homem nativo e pouco preocupado com 
o existir.
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 Às vezes, os meus inquietos vislumbres são tão contagiantes 
que refletem nos olhos brilhosos do meu amado...
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 A minha aparência de adolescente saloia botando fogo pelo 
nariz, como dizia a minha avó, me caracterizava como uma 
guerreira da selva. E ela falava isso, dado o fato de ter eu muitas 
ideias mirabolantes, inquieta por natureza e capaz de realizar 
coisas imprevisíveis e me comunicar até com um surdo-mudo 
buscando solução para tudo, sempre banindo para longe o azar, 
prestando atenção a tudo detalhadamente, nunca tendo calma 
para esperar que alguém viesse resolver um problema, sempre 
com perspectiva de ligeiras reações de choro; também nunca 
ficando calada quando insultada. 

 Destemida muito esperta e sem grandes ilusões de grandeza 
sigo alimentando planos de imunidade tendo a sensação que sou 
defendida por um anjo de dois metros de altura, que me 
acompanha para onde eu vou e que costuma punir os que me 
humilham.

 Assim que o meu amado me disse que me queria para o resto da 
sua vida, quase não parei de gritar em voz altíssima, pois, por um 
momento, ele passara para mim a sua decisão até então mantida 
em segredo.
 Sem dúvida que ele me amava. Somente sentindo o que eu sentia 
pude então compreender que ele me amava de fato. Um amar de 
beijos. Um amar de abraços. Um amar de troca de olhares. Um 
amor de cuidados. Uma narrativa de vidas cheias de lindas 
histórias.

 Décimo primeiro cântaro de Jade...

 A melhor característica do meu eu profundo provavelmente 
quebra a arrogância dos incautos. Eu me refiro ao meu sentir 
amoroso. Não gosto do meu sentir repulsivo. Ele é tão forte que 
os meus dedos chegam a se fecharem em volta de uma rocha.

 Inegavelmente eu sou um ser humano feminino de mais largura 
nas minhas atitudes protetivas que altura em me gabar. Sou tudo 
de bom que Deus pode ter reservado a alguém e tenho uma visão 
frontal para poder ver, calcular distância e encontrar meus alvos. 
A minha visão  consegue enxergar o que a maioria não vê. Por 
isso que desprezo tudo que é inoperância. Defendo a teoria que 
eu tudo posso naquele que me fortalece. Sempre tenho como 
lema: eu quero, eu posso, eu consigo. Não tenho medo de 
tempestade. Eu quis dizer dessa maneira porque não nasci para 
ser covarde. Ninguém duvide! E eu tenho toda razão. Odeio 
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literalmente ser martirizada tanto quanto detesto magoar os 
sentimentos de alguém. Essa atitude não faz parte do meu existir. 
E não há inflexão nenhuma na minha voz ao gritar alto esse 
pensar. Acho que eu deveria ter nascido piloto. Talvez não. Mas 
talvez quisesse experimentar. Mas digo que qualquer que fosse a 
profissão eu me daria bem. Sem sombra de dúvida. Faria tudo 
para manter o meu estado de autossatisfação...
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Quando beijo, eu sinto uma forte sensação de familiaridade com 

um favo de mel...
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 Em toda a minha vida eu nunca conceituei o pessimismo como 
algo normal, por ser um estado de espírito extremoso, onde uma 
pessoa está sempre a esperar que tudo dê errado devido ter um 
ideal derrotista. De praxe, os pessimistas costumam ter mais 
estresse e ansiedade. E isso é mais do que um estado de espírito 
- é algo ligado à saúde psicossomática. Geralmente ele atravessa 
a mente do desavisado de um lado para o outro e se torna uma 
desgraça ambulante. Muitos se abatem de desânimo e nunca 
reagem. Se o pessimismo tivesse um rosto combinaria com uma 
voz suicida. 

 Não tenho medo de ser malsucedida; sempre tenho o cuidado de 
me sair bem em tudo que faço. De rotina reservo um tempo para 
meditar, me animar e me alinho com os que vivem alegres. Esses 
defendem a corrente otimista onde prevalece o perdão aos 
irônicos que sentem prazer em fazer sofrer, formando um 
perigoso e falso juízo de valores. Naturalmente tenho como 
princípio experimentar superar a dor de qualquer natureza. Se 
preciso me levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima, 
revigorada pelo otimismo sem o exagero que a palavra otimismo 
propicia confortantemente. Provavelmente eu não agrado muito 
os pessimistas com os meus bons exemplos de insistir para não 
desiludir.

 O pessimismo leva uma pessoa a ficar próxima da loucura; em 
particular as pessoas de imaginação fraca por terem um hábito 
de olhar negativamente para as situações da vida tendem a 
considerar tudo como um mal. O pessimismo é mesquinho e não 
escolhe raça ou classe social. “O pessimista costuma sempre 
focar no lado negativo das coisas”. Ele sempre acha um defeito 
para criticar ou inventar um. “Ele inventa um lado negativo para 
ficar mais confortável em seus julgamentos”.
 Há os que defendem que o indivíduo pessimista geralmente tem 
dificuldades de reconhecer boas coisas, de elogiar pessoas, de 
dar o “braço a torcer” quando alguém é bem-sucedido em algo 
ou faz algo com qualidade. O pessimista sempre acha um defeito 
para criticar ou inventa um. “De certa forma, todos nós em alguns 
momentos acabamos sendo um pouco (ou muito) pessimistas.” 
Amei essas afirmações com aspas e resolvi tê-las como 
ilustração.

 Décimo segundo cântaro de Jade...
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 O pessimista vive murmurando. O pessimista é o retrato da 
apostasia. O pessimista é recheado de fraqueza e é levado de 
ladeira abaixo. Isso porque o pessimismo gera sentimento de 
inferioridade e inapetência. O desavisado é uma pessoa de baixa 
autoestima gerada pelo pessimismo com visão distorcida dos 
fatos. O otimismo é muito mais rentável que o pessimismo. A 
escolha é de cada um...

 Toda pessoa imatura para enfrentar situações complexas de 
repente é tragada pelo pessimismo, pois não consegue olhar 
além da “nuvem escura” que ela mesma cria, diante das 
tempestades (...). A consequência é um desespero gigantesco 
que redunda em gritos e choro. Ela não sabe agir racionalmente 
para resolver a situação que se instala diante dela. 
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 O meu respirar é tão encantador quanto a minha consciência 

universalizada na compreensão...





 Hoje, sob todos os pontos de vista eu me sinto atraída em buscar 
sábias respostas com o auxílio da minha imaginação. 
Especialmente porque passei recentemente por uma brutal 
experiência que alterou toda a rota das minhas aventuras 
programadas para voltar à sedutora Paris e conhecer outras 
interessantes partes do mundo. Mas nada que não tenha 
conseguido superar. Compreendo que uma consciência sábia 
sabe vivenciar situações de risco; de princípio não acredita que 
está no centro de um furacão, mas por ter o hábito de quando 
está em apuros sempre ter uma saída inteligente, se alinha aos 
bons e sempre sai vitoriosa. 
 Hoje, posso provar ao mundo que nunca me arrependi de 
qualquer atitude que tomei. Nem do mais profundo sentimento 
que alimentei. Porém o mais fundamental conceito de saber viver 
cada dia como se fosse o último, eu o ponho em prática, como á 
água que preciso para sobreviver. 
 Sei que raras são as pessoas que vivenciam uma paixão. Eu sou 
uma delas. Indiscutivelmente o meu eu profundo tem vivido 
momentos bem prazerosamente nobres.

 Sou intuitiva e generosamente dotada da arte de recriar; e nunca 
costumo falar a mesma linguagem por ser uma inimiga do 
mesmismo. Sou multidimensional e amo colecionar sonhos...

 Décimo terceiro cântaro de Jade...

 Costumeiramente me afasto de multidões para vivenciar bons 
momentos de reflexão. Porém o mais prazeroso momento me 
acontece quando consigo romper a madrugada escrevendo com 
um forte grito de aleluia solto da garganta. E como sou mística 
participo afincuamente de sessões de meditação buscando força 
cósmica divina e com ela vivo momentos misteriosos que me 
enobrecem.
 Sempre acho que há uma finalidade boa em tudo que me ocorre. 
Não tenho pressa. Sou desconfiada por natureza, mas não sou 
doente nem costumo ter ideia fixa. E a minha busca implacável 
por respostas refletem o meu eu curioso e alegre, inquieto por 
natureza em todas as estações do ano. Talvez, o excesso de 
dados armazenados na minha consciência justifique o porquê da 
minha inquietude. Por isso que escrevo. O meu escrever é o meu 
conversar comigo mesma. E acredito que não encontrei melhor 
lenitivo para as mágoas, angústia e ansiedade que escrever e 
publicar.
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 Não sei o motivo, porém inesperadamente me sinto a dona do 

mundo.
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 Décimo quarto cântaro de Jade...
 Sem sombra de dúvida não existe atitude mais perfeita que 
alguém permanecer continuamente vivo dentro do seu próprio 
corpo. E quando isso acontece deve estar sempre preparado 
para aceitar explicações inexplicáveis e inesperadas. É quando 
se acende a luz da compreensão. Então entra a arte de ouvir. A 
paciência do esperar. A tenacidade do insistir. A necessidade 
prática e rigorosa de nunca se deixar confundir nem confundir o 
inesperado com o programado.

Para mim é sempre bom voltar à minha identidade inteligível e me 
afastar literalmente da minha identidade animal. De rotina espero 
cautelosamente o momento de agir. Costumo aguardar paciente 
algo acontecer porque assim fui instruída. 
 Sempre tenho o cuidado de observar se o caminho que estou 
percorrendo está desimpedido, ou seja, livre de obstáculos.  E 
quando há obstáculos não tento ultrapassar em vão a não ser 
que eu alongue a minha passada ou pule sobre eles. 
  Sei a hora de entrar ou sair de cena. Também fui treinada a 
percorrer um caminho sinuoso.  E esse fato significa muito para 
mim. Sempre tenho o cuidado de saber até que ponto eu estou 
disposta a escolher os caminhos que me reservarão bem-estar, 
cortando caminhos que provavelmente nunca significarão nada 
para mim. 

 Caminhos retos ou tortuosos, áridos ou acessíveis foram feitos 
para serem percorridos com exímia coragem. Pode-se avançar 
ou retroceder para melhor percorrer e trilhar com acertos. É 
somente ficar focado. 

 Embora neste momento eu esteja falando a título pessoal, não 
tento imaginar a que conclusões eu posso chegar, se não me 
cobrir de otimismo. Preciso alimentar a sensação de que tudo 
terminará bem. Essa deve ser a minha mais inteligente atitude. 
Costumo ficar parada me contemplando no espelho do quarto 
toda vez que algo ruim me acontece. Então deixo o meu 
imaginativo fazer as suas conjecturas. E de tudo que acontece 
naquele momento não dou lugar para dúvidas. A minha postura 
se projeta à luz do entendimento maior e descarto o menor.
 Sou de uma sensibilidade à flor da pele. Sei quando algo de mal 
me pode acontecer; por pior que seja à intimidação não cedo. 
Sempre eu oro. Nunca retenho assombro. Converso comigo e me 
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encorajo. Sempre me fortifico orando com a voz que vem de 
dentro e me deixo conduzir cheia de confiança. Sem aspereza. 
Sem ser pega de surpresa. Fico vigilante. Gosto de conversar 
comigo olhando a minha imagem no espelho. O espelho e eu 
somos muito íntimos. Ele nunca me deixa sentir desgosto. 
Sempre falo sobre as situações perturbadoras que tenho que 
enfrentar. Sou perspicaz observadora e inteligente analista de 
comportamentos. Começando com o meu comportar-se. Tenho a 
coragem de protestar mesmo sentindo um estremecimento 
corpóreo. Comumente desincorporo o medo e sigo confiante e 
ousada. Não é fácil ver terror nos meus olhos. Gosto de me olhar 
no espelho para driblar a minha solidão. O mestre espelho é o 
meu mais perfeito companheiro dessa grande jornada vital. Ah, 
sim. Nada há de mais energizante que contemplar a mim mesma 
sem censura. Na verdade eu não me lembro de nenhum dia que 
me senti bem sem o espelho.  O seu silêncio me dá à 
oportunidade de ver os meus defeitos e corrigi-los...
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 Não me permito em hipótese alguma conviver com pessoas 
insensíveis ou portadoras de insegurança pronunciada.
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 Nessa ocasião a dor do ombro esquerdo também desaparece. E 
numa sensação de ver o interior da miragem percebo que alguém 
pede para ficar ao meu lado também contemplando o mar. 
Acomodo-me numa pedra gigante e respiro cheia de oxigênio. 
Observo que ao meu redor há algo estranho e bom. E afirmo que 
não constitui uma ameaça.  Exatamente. E ouço o som da maré 
enchendo, onde sou individualmente parte dela. E nesse exato 
instante cresce a minha ansiedade em querer ver um rosto. A 
energia está ali, perto de mim. Mas não há um corpo. Mas eu sinto 
o corpo. E se eu tivesse o privilégio de ver o corpo logo 
reconheceria a procedência, lógico. Afinal eu estou vivendo o 
mais significativo momento, tentando compreender os conflitos 
da alma. Não da minha. Da alma de um corpo que não o meu. Um 
corpo de mãos lindas. Eu não estou vendo as mãos, mas 
imaginando-as. Mas num certo final de tarde, exatamente tudo se 
apresentava como um desafio. E devido a minha forte 
curiosidade de eterna adolescente e cheia de contradições 
quanto à idade eu me renovava radicalmente.

 Décimo quinto Cântaro de Jade...

  Naquele final de outonada e serena tarde de tantas outras, tive 
um momento ofuscante e sobrenatural. Não estou exagerando. 
Estou registrando. Então, de repente, mais que depressa ampliei 
a divina lente da imaginação pincelando-a de desejos reais e do 
nada passei a sentir uma presença inconfundível e me tornei uma 
amante lendária de uma paixão cartesiana.
 Eu nem era uma poetisa chinesa. Nem inglesa. Nem italiana. Nem 
francesa, nem angolana. Ou melhor, num resumo oportuno, eu 
nem era uma poetisa asiática nem europeia nem africana. Eu 
simplesmente era uma amante das letras, geradas de fatos e de 
miragens...

 Sempre que subo o monte para contemplar o mar, eu tenho a 
impressão que alguém me segue preocupado com o que eu 
possa estar sentindo. Então paro. Olho. Escuto. Tento ver. Não 
vejo, mas sinto. E embalada nesse sentir fico vendo o cair da 
tarde buscando identificar a primeira estrela noturna. Entre eu e a 
primeira estrela noturna parece haver uma orquestra nos 
fazendo dançar com passos rápidos. Nessa ocasião eu preciso 
distinguir o que é real e o que é miragem. Então até a dor da 
tendinite calcificada desaparece. 
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 Quando essa deliciosa vida de guerra nada mais tiver o que me 

perguntar, eu irei embora...
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 Sem nenhuma dificuldade foquei a minha lente fotográfica numa 
figura estranha que surgiu frente os meus olhos míopes como 
num encanto. De repente eu não conseguia ver nada mais. 
Aquele figurão árabe para todo o canto que eu olhasse lá estava  

ele, um colírio para os meus olhos.

 Ao chegar mais próxima ao bar do Holiday Inn Paris Nôtre Dame, 
eu dei de cara com a figura dele. Era um homem acima de 
qualquer suspeita. E admirar aquele belo Apolo, depois de um 
longo dia de movimentado congresso, só imaginava ouvir a 
sonora voz dele. Era isso que eu mais queria.

 Na verdade encontrei algo que parecia positivo para fazer uma 
linda crônica. E ele não tivera uma ideia melhor que tomar bons 
drinks no rústico bar com vista para a Torre Eiffel. A realidade 
merecia um destaque. Ele ali estava sozinho a desfrutar de um 
vinho geladíssimo como que perdido na multidão. Confesso que 
naquele dia ele era indiscutivelmente o mais perfeito, o mais 
charmoso e apaixonante dos cavalheiros. 

 Naquela tarde, tudo o que ele me fez vivenciar e tudo que eu o fiz 

 Décimo sexto cântaro de Jade...

 Aproximei-me dele de maneira tal e fiz questão de começar um 
diálogo perguntando sobre quanto marcava o relógio de ouro 
que ele carregava no pulso. Para mim era quase impossível 
admitir que eu levasse um fora. Comecei a rir. Ele se contagiou. E 
isso muito me agradou. E qual não foi a minha surpresa, ele 
ergueu os braços num gesto de agradabilidade e me convidou a 
sentar. Por um momento eu o fitei, surpresa; depois deixei às 
vistas a minha face morena, e passei a falar fluentemente um 
francês básico. Foi então que percebi que ele parecia vibrar ao 
fitar os meus olhos negros azeitonados, reconhecendo-me como 
uma pessoa do Bem. E nós rimos tanto que me senti satisfeita 
por ouvi-lo dizer: “só você para me fazer rir”.

 Do nono piso onde ficava o bar, eu tinha uma maravilhosa e 
fascinante dupla visão: a dele e a da Torre Eiffel.  Então eu me 
avizinhei de uma mesa desocupada e pedi um coquetel 
personalizado ao barman. Aquele homem não parecia existir, 
tamanha era a sua beleza. Que lábios! Que olhos! Que mãos! Ele 
era uma pessoa especial. E de repente me bateu um desejo 
atrevido de ter com ele um diálogo entrando de sola com uma 
conversa sobre as dezenas de bares ali ao redor da Torre. 
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 Nós dois concordamos em visitar muitos outros bares a título de 
curiosidade, principalmente aqueles bares com vista para o sol 
poente. Ele fez questão de me levar a um bar com drinks e cerveja 
saborosa artesanal em mãos e tapas no prato. O bar era 
extremamente popular entre parisienses e turistas. 
 Eu confesso que transbordei de emoção ao lado dele. Esse foi o 
meu único momento sentimental e num abrir e fechar de olhos 
nós nos despedimos e no dia seguinte voltei ao Brasil...

sentir foi em nome da solidão de ambos. Então ele resolveu 
curiosamente falar do Novotel Paris Vaugirard Montparnasse e 
as novidades no cardápio. Falou a respeito do Escondidinho em 
Saint-Germain-des-Prés. Percebi alegria nos seus olhos ao dizer 
que era um bar de vinhos acompanhados de queijos. Ainda fez 
elogio ao bar Com vibe de boteco, localizado perto do metrô 
Pigalle e de Montmartre. A essas alturas ele se empolgou ao falar 
das apetitosas delícias de um bom point para tomar um fino 
vinho acompanhado por tábuas de queijos e frios. 
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 Sou uma consciência amorosa de todas as manhãs, de todas as 

tardes, de todas as noites e madrugadas...

69





 Na verdade, o que fez sentido naquilo tudo para eles dois foi à 
oportunidade de estarem juntos. O fato de viajar com ele era algo 
maravilhoso. Não era uma opção, mas por alguma razão ela 
estava interessada em conhecê-lo melhor já que tiveram um 
relacionamento muito mais à distância. E o que ela imaginou 
aconteceu de bom ao chegarem a Lisboa. Eles tinham muitas 
preferências e escolheram por visitar lugares deslumbrantes.

 Mary amava a arte dramática e a música e ansiava participar de 
eventos de relevância no campo arquitetônico. Mas ela estava 
apreensiva e temia que o relacionamento não desse certo, de 
tanto que ele prometera e nunca cumprira. Mesmo assim aceitou 
a proposta tentadora.

 Ele quis conhecer o Castelo de São Jorge com as suas onze 
torres, uma verdadeira fortaleza medieval do século XI com 
direito a vislumbrar-se contemplando o Rio Tejo. Ela por sua vez 
preferiu visitar o misterioso e lendário Oceanário de Lisboa. Nele 
havia abrigados adequadamente uma quantidade enorme de 
peixes, aves, mamíferos, invertebrados e plantas. E ela não viu a 
hora de adentrar no ambiente onde estava localizado o 
oceanário, visto querer passar um bom tempo admirando os 
belíssimos aquários com diversas espécies de peixes-ósseos, 

 Décimo sétimo cântaro de Jade...
 Quando Mary foi convidada por Paul para juntos conhecerem 
Portugal, ela confessou que ficou surpresa.  Ele era uma pessoa 
muito determinada e cheia de imaginação, conhecedora dos 
caminhos turísticos históricos e também culturais daquele país 
de riquezas inenarráveis.
 Com paisagens deslumbrantes, capazes de lhes propiciar um 
relaxe com alguns dias de lazer, a proposta era tentadora, mas ela 
estava cautelosa, avaliando se valeria a pena. 
 Mary sabia que no mais íntimo ela ansiava por ver de perto à bela 
paisagem de socalcos e vinhas do Vale do Douro, a norte, não 
deixando de fora Algarve, a sul. 
 Portugal era fascinante. Um verdadeiro paraíso e com certeza 
Mary ficaria maravilhada ao ver de perto a riqueza da história 
daquele país, cuja capital era Lisboa e que ela lera um artigo que 
registrava ter sido eleita Capital Europeia da Cultura em 1994 e 
que há décadas tem sido destino de turistas de muitas partes do 
mundo nos últimos anos.
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 Viajaram absolutamente confiantes que tudo iria dar certo e sem 
contratempo. E deu certo. Também visitaram o Elevador de Santa 
Justa, o convento do Carmo, os mosteiros dos Jerônimos, a 
Torre de Belém e o bairro alto com os bares e restaurantes locais 
sempre cheios e muita gente circulando de um lado para o outro, 
sem dispensar uma visita às ruas da Rosa, do Diário de Notícias e 
da Atalaia. Lá eles dançaram. A Rua Augusta foi a prioridade 
deles. E, antes de voltarem ao Brasil, não deixaram de comer um 
autêntico pastel de Belém, verdadeiro manjar dos deuses...

tubarões, arraias, e outros. Também teve oportunidade de 
conhecer o setor de aves marinhas e das simpáticas lontras.
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Por alguma razão tenho muito mais interesse em beijar os seus 
lábios de mel, que dormir (...)
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 O que Aldo estava fazendo era uma tentativa de refazer a sua 
história. E não iria simplesmente deixar-se dominar pela dor 
nevrálgica que o perseguia há anos.  Ele odiava a morte. Ele era 
assim. E quem o conhecia sabia dos seus planos de viver 
momentos amorosos que o deixasse revigorado. Ali, naquele 
momento de lazer programado Aldo tentaria viver todos os dias 
da maneira mais viva e ardorosa arrancando muitos suspiros e 
desejos das muitas princesas da vida.

 Aldo escolheu um paraíso marítimo para satisfazer o seu ego e 
garantir que a sua beleza não iria desaparecer facilmente, sem 
que ele pudesse fazer um álbum com dezenas de fotografias, 
figurando o seu espírito narcísico.

 No auge da beleza adulta jovem, ele arrancou muitos suspiros. 
Por isso não seria nenhum pecado querer se deixar fotografar de 
diferentes formas já que descobriu que ainda guardava traços 
atraentes. Ele odiava a ideia de envelhecer e ficar tétrico. É claro! 

 A filmagem da sua beleza registrada em vários pontos do resort 
seria o seu mais novo troféu. Afinal, merecidamente teria todo o 
direito de assim proceder, pois ele passara por muitas provas ao 
longo de vinte anos. Naquele momento Aldo estava tentando se 
libertar de um medo que o atormentava e que sem os remédios 
ele não teria sobrevivido. Afinal, tinha todo o direito de se divertir 
elevando a sua autoestima.

 Se eu tivesse a oportunidade de fotografá-lo o faria de bom 
grado. Primeiro eu teria que me adaptar às suas exigências. Mas 
faria questão de registrá-lo dormindo. Ou violentamente 
arrastado por uma onda quebrada a beira mar. Ou degustando 

 Décimo oitavo cântaro de Jade...

 Confesso que se a mim fosse dada a tarefa de bem fotografá-lo, 
eu aprimoraria cada flash, registrando os seus olhos faiscando 
de desejo, só para ver se ainda estava vivo na sua ardência e 
sensualidade. E eu não pretendia perder um só lance para não o 
deixar zangado.
Aldo estava bem disposto. Inspirado. Concentrado. Afogueado, 
iluminado, muito cheio sonhos e de quebra estava apaixonado. 
Ele não via a hora de nadar em mar aberto. Responsavelmente 
Aldo sabia que seria perigoso, mas estava atento. Imaginativo. 
Ele só não queria fazer alguma coisa errada. Seria perigoso 
demais para ele.
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aquele sanduiche light com o seu preferido e saboroso suco de 
uva afrodisíaco, no final de cada tarde e início de noite. Ou 
tomando banho todo ensaboado.
 Ele era uma criatura misteriosa. Mesmo assim me habilitaria a 
fotografá-lo sorrindo. Talvez fosse a melhor fotografia flagrá-lo 
sorrindo. Não o fotografaria triste. Ele precisava se convencer 
que as melhores imagens fotográficas são aquelas que retratam 
o estado de espírito. 
 Particularmente gostaria de fotografá-lo montado num alazão. 
Um alazão tinha tudo a ver com ele. E se tivesse que presentear 
um cavalo soberano seria um de origem árabe de movimentos 
bruscos. Sei que apraz-me-ia de contentamento fotografá-lo 
pulando no lombo de um cavalo, cravando as esporas das botas 
no animal e o obrigando a galopar mais que ligeiro. Talvez eu 
tivesse que fazer um vídeo vendo-o montado num alazão 
atravessando as areias de uma tempestade no deserto. Eu faria 
questão de exibir essa foto com orgulho e paixão.  Mas a 
fotografia mais perfeita dele seria surpreendê-lo pescando 
comodamente dentro de um rio com água pela cintura... 
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 Amo não cair na tentação do maldito, tanto quanto eu adoro 

receber benefícios do bendito...
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 Décimo nono cântaro de Jade...
 É madrugada! Muitos dormem o sono dos justos, enquanto uma 
minoria permanece olhando fixo pela janela, contemplando as 
estrelas que parecem juntas, solidárias e sempre reluzentes. 
Essa minoria procura inspiração para seus poemas. Apenas um 
homem se mantém acordado. Pensativo. Encolhido e cheio de 
remorso. Uma coberta estampada cobre o seu corpo vestindo um 
pijama de verão. Ele sente os benefícios da seda. Ela massageia 
as coxas dele molhadas de suor, enquanto a mente permanece 
longe! Em um canto de sala ele chora e nem pode conter as 
lágrimas de saudade. À primeira vista, essa mesma cena se 
repete há muitos dias. E cada vez que ele sente uma vontade 
imensa de fazer alguma coisa boa descobre novos níveis de 
remorso, cantado pelo trovador em frente à sua janela.
 Na verdade ele não estava preparado para mudar de vida. Mesmo 
tendo descoberto que amava e não poderia viver sem o seu único 
amor, ele não estava preparado. Por isso a sua vida estava 
mergulhada num tédio sombrio e devorador. Não havia falsidade 
no seu sentir. Ele estava apaixonado e sofria por ter conhecido 
uma mulher na América do Sul e que tinha uma força espiritual 
tão forte que o envolvia dia e noite.
 Aquele homem era uma cidade perdida numa tempestade no 
deserto. Ele conseguiria enxergar uma caravana que passasse 
diante dos olhos, entretanto não conseguiria se mexer nem se 
esconder dele mesmo.
 Aquele homem quebrara um trato. Descumprira um juramento. 
Por isso o seu espírito estava errante, ele estava perdido e só. Há 
dias que o seu coração exigia momentos relaxantes. E como ele 
não sabia o quanto perdera e deixara de viver o maior espetáculo 
da terra, não conseguia se equilibrar e o seu ar sério dava a 
impressão de que ele era uma pessoa triste, pois perdera a mais 
notável chance de ser feliz. Aquele homem agira como um 
desertor. E os seus muitos sonhos eram por demais confusos e 
atrozes. Com efeito, tudo naquele homem parecia de infinito 
sofrer. Até a lua se escondia dele, enquanto o sol fazia questão de 
não dourar a sua pele. Aquele homem estava apaixonado e não 
tinha como retroceder. Por isso estava bebendo o vinho 
embriagador. Quando bebia ficava imaginando se havia uma 
inteligente forma de voltar a sorrir. Somente ela para fazê-lo 
sorrir...
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 Nunca vi ninguém pela madrugada se sentir infeliz quando ama e 
é correspondido...
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 Vigésimo Cântaro de Jade...

 Benditos sejam todos os momentos bem vividos e descritos 
numa caligrafia excelente e sentimental, fazendo duas pessoas 
entrarem num estado de cumplicidade e agradabilidade plena. 

 Há momentos que nem mesmo a razão consegue explicar. A 
felicidade unida ao amor se consegue explicar. A dor não se 
consegue explicar. E à medida que a alma sofre o espírito tenta 
não se abater, mas é praticamente impossível.

 Não tenho medo de falar sobre todas as consequências de uma 
estupidez. Muito menos de uma insensatez. Nem o incômodo da 
injustiça, onde nem mesmo estando deitado numa cama king 
explica o inexplicável. 

 Eu me deixei cativar e ao mesmo tempo cativei e decidi confiar a 
minha vida a uma só verdade: ouvir, raciocinar, decidir e 
desfrutar o melhor do meu empenho abrasador. E por alguma 
razão descobri, de repente, que a minha maneira de viver o agora 
tinha o peso do ouro. De uma coisa eu não abriria mão: a paz, a 
alegria e a verdade seriam meu foco. E o impacto de cada 
desilusão não abalaria a minha consciência nem faria eu me 
sentir uma pessoa inútil.  Eu me proporia a alimentar a minha 
alma com meditações e embalaria o meu espírito com cânticos.
 Conclui que as coisas seguem o seu curso imitando o rio. E a 
partir daí eu passei a dar muito mais valor a mim. E tudo que eu 
faço tem cheiro de flores de primavera. Hoje, de uma coisa eu já 
não tenho mais dúvida: quanto mais eu busco refúgio em Deus, 
mais depressa as apreensões se dissipam. Assim não corro o 
risco de vivenciar certos conflitos. Hoje, eu tenho competência 
para minimizá-los ou extingui-los. 
Permaneço, enfim, cheia de idealismo e disciplina. Nunca fui uma 
intelectual indisciplinada, pois não passo de uma aluna aprendiz 
que sacrifica as madrugadas escrevendo e lendo para não ser 
surpreendida pela morte...

A pior dor é a dor emocional. E ela cessa quando o amor ganha a 
batalha. E quando alguém consegue se desvencilhar da mágoa e 
do ódio, a guerra é substituída pela paz.

 Quando aprendi o que significava cativar, a minha vida deixou de 
ser agitada. Passei a conseguir alcançar tudo que eu queria, livre 
de ansiedade, vendo os fatos acontecerem em alinhamento 
canalizador.
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 A tragédia aniquila os bons pensares... Fujamos dela!
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 De uma coisa não tenho dúvida: é noite dentro de você. Mesmo 
os seus próximos dias desabrochando como flores selvagens 
durante o continuado e terrível exílio que teima em lhe abrigar, é 
noite dentro de você.

 Não há nenhum motivo para solidão e fuga, mas você se sente só 
e foge. Fica bem comprovada a necessidade constante da sua 
evolução afetiva, espiritual. Evoluindo espiritualmente você 
aceitara como verdade a profecia. Uma vírgula não será retirada 
nem acrescentada. O que você está fazendo de mal parece certo, 
mas é errado. E se ficar errado estará irremediavelmente sem 
jeito. O que consideravelmente estiver sem jeito não há remédio. 
O que não tiver remédio, irremediável permanecerá.
 O proceder não implicará necessariamente em conseguir. Mas o 
conseguir será o fruto do tentar. O tentar exigirá em persistir. O 
persistir implicará em acreditar. O acreditar não admitirá 
conflitar. O conflitar consequenciará no perturbar. O perturbar 
compreenderá o sequelar. O sequelar resultará do impactar. O 
impactar influenciará nos resultados e propiciará mudanças para 
pior. Portanto, quanto mais clareza no mundo das suas ideias 
despojadas de angústia, menor será o período de tempo da sua 
evolução espiritual, pois tudo que está acontecido com você tem 
sido de acordo com o seu buscar. Se você buscar ventos colherá 
tempestade.  Se você buscar calmaria terá paz.

 Acho importante que você deve esquecer os erros do passado. 
Agora tudo é luz. Não dê ouvidos ao ceticismo querendo apagar a 
luz do entendimento. Hoje você precisa de uma consciência 
ampliada de generosos pensares. Somente assim você quebrará 
paradigmas.

 Vigésimo Primeiro cântaro de Jade...

 Durante essa experiência tudo será uma inutilidade, porque o 
alimento essencial da sua alma provém de mim, nunca de outra 
fonte.

 Nesse momento tão sublime você é convidado a ir apreciar o 
universo estrelado sem tragédias. Sem traumas. Sem conflitos. 
Sem insistir que a ansiedade interfira entre a beleza e o amor. Eu 
confesso que você jamais conseguirá vencer se estiver sem o 
espírito recriador que lhe motivara a sair do mesmismo, sem 
vontade de se repaginar.

 Você precisa acreditar que todas as suas suposições estão 
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corretas, embora a essa altura não haja nenhuma dúvida na sua 
mente. Na verdade o que você precisa mesmo é que as boas 
palavras provoquem tremores no seu corpo e o deixe em gozo...
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  Sempre vivo refletindo sobre a melhor forma de viver...
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 Particularmente eu acredito ter uma massa cinzenta especial por 
gostar muito de exercitar, falar, pensar. Os meus 40% de massa 
cinzenta constituem a maior dádiva do Criador a mim, pois é 
exatamente no núcleo accumbens que escondo todos os meus 
segredos. Bendita dopamina. Bendita serotonina. Bendita 

 Amo quando as minhas áreas motoras e auditivas interagem de 
forma contínua a fim de produzir vocalizações detalhadas de o 
meu cantar. Mas o meu cérebro precisa ser amado pelo meu 
coração que o alimenta razoável em 20% de sangue amigo. Essa 
cumplicidade neural e sanguínea encanta, pois oxigena o meu 
existir. Uma perda do precioso oxigênio durante alguns minutos 
pode ter um dano neuronal significativo à minha consciência, 
dormindo ou acordada. 

 Sou apaixonada pelos meus olhos! Pela minha boca. Pelo meu 
nariz. Pelas minhas orelhas. Pela minha voz que a todo custo a 
mantenho saudável, pois ela tem a propriedade de emitir sons, 
que de tanta união com o meu pensar chegam aos ouvidos do 
meu amado mesmo estando ele distante. 
 O meu cérebro leva apenas alguns segundos para entrar em 
sintonia com o abençoado cérebro do meu amado, onde as 
palavras provocam tremor benigno. 
 Eu amo a minha massa cinzenta, que na verdade é de um tom 
rosado. Eu a amo por possibilitar a minha memória, a minha fala e 
o controle dos meus músculos. Sem exagero, a minha massa 
branca recheada de mielina tem a minha gratidão, pois isola os 
axônios e aumenta sensivelmente a velocidade dos impulsos 
elétricos que me afogueiam. O cérebro do meu amado tem a 
mesma consistência macia de uma barra de manteiga gostosa e 
sem o qual a minha vida não teria gosto. E quer cinzenta, quer 
rósea quer enfeitada de branco, tudo me leva a amá-lo mais e 
mais.

 Se o meu cérebro possui num cálculo aproximado 86 bilhões de 
neurônios responsáveis e fieis pela transmissão dos impulsos 
nervosos no seu interior, logicamente eu preciso praticar sob o 
ponto de vista do aproveitamento da massa cinzenta, as mais 
complexas atividades para um viver bem glamoroso num ritmo 
perfeito.

 Vigésimo segundo cântaro de Jade...

 Amo o meu viver!
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 Eu amo tanto o meu fabuloso cérebro, que mesmo entrando de 
madrugada adentro escrevendo livros, ainda não me deixou ficar 
com lapsos de memória, muito menos picos de ira, nem 
alucinações, me mantendo sem danos cerebrais. Mas estou me 
propondo a não exagerar nas madrugadas, para não aumentar a 
temperatura do meu cérebro, embora eu boceje muito e o esfrie 
um pouco.
 Finalmente amo tanto, tanto e tanto o meu precioso cérebro, que 
estou sempre destinada a eliminar tudo que for informação 
nociva que gera veneno no meu sangue indígena permanecendo 
ausente de qualquer ânsia de vômito.

oxitocina. E que seja muito bendita a vasopressina, pois com ela 
tenho oportunidade criar a paixão cartesiana. E sem querer 
aparecer e nem querer ser mais do que ninguém, eu tenho um 
cérebro especial. Digo isso por sentir nele a existência de um 
fogo benigno. Eu amo as rugas do meu cérebro, chamadas de 
Gyri, que me permite armazenar mais acontecimentos do Bem.

 Amo o meu rico cérebro e preciso mantê-lo longe de problemas 
neurológicos. Afinal eu sou feliz pela minha massa cinzenta que  
me presenteia com o meu falar enquanto ando. 

92



 Adoro quando ele acaricia a minha cabeça com a força de uma 
pluma...
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 Personalidade! Uma palavra que por si só se impõe! Mas os 
estados anormais me entristecem! Permita-me dizer.

 A perversidade é um comportamento inútil de um sistema 
caracterológico exaustivo. Ainda hoje eu não consigo entender 
como uma pessoa consegue dormir bem quando pratica a 
perversidade. Certamente esse comportamento destrutivo tem 
um motivo com os seus muitos tentáculos. E um ser perverso é 
frio, estressado por natureza, repulsivo, e no meu entender veio 
do inferno...

 Vigésimo terceiro cântaro de Jade...

 Inexoravelmente há um universo lindo, mas habitado por uma 
grande quantidade de pessoas doentes mentais a toda prova, 
que se deleitam em fazer sofrer as sadias.
 Amo os bons sentimentos! Eles são repletos do dom da vontade 
benigna! Os mais puros impulsos de sobrevivência precisam ser 
desfrutados! Os benefícios das boas tendências é uma dádiva 
divina.

 Inteligência! Uma palavra do valor do diamante mais perfeito! 
Embora as mentes brilhantes semideuses sejam o retrato da 
destruição. São contrárias às mentes brilhosas! Essas têm ações 
construtivas do Bem. E eu particularmente tenho ojeriza a tudo 
que é mórbido. Explico com mais detalhe. Enquanto uma mente 
brilhosa faz o Bem, uma mente brilhante de um semideus faz o 
mal. Amo a vida! Antes de tudo amo a vida porque amo a Deus. 
Por mim nunca existiria um mundo de humanos perversos.

 Confesso que se eu fosse o modificador do mundo dos humanos 
eu retiraria da terra o ser insensível. O ser fanático. O inseguro. O 
ser depressivo. O ser hipocondríaco. O débil. O portador das 
disposições anormais deformadoras da inteligência. O portador 
de disposições anômalas dos impulsos vitais, especificamente 
os sexuais. O portador de disposições maníacas. O portador de 
psicoses cujos fundamentos somáticos são quadros crônicos. O 
mórbido psiquiátrico que reconduz a processos orgânicos 
mórbidos. Confesso que literalmente abomino a existência da 
mente perversa. Ela é um mistério danoso! 
 Extraordinariamente sofro! Sofro porque gostaria que o mundo 
fosse literalmente muito encantador. Costumo dizer que a maior 
felicidade se resume no existir! E a constatação dos casos 
anormais corresponde ao oposto do progredir, do prosperar, do 
sonhar, do buscar o melhor, do amar e ser amado.
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De um modo geral o amar faz milagre em mentes sadias...
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 O pensamento bem focado estabelece uma comunicação 
neurossensorial entre pessoas que se buscam, movidas pela 
saudade uma da outra. É possível se comunicar à distância 
também mesmo sem as palavras. Desse modo corrobora o que 
certa vez li: “Sempre que pensamos intensamente em alguém, ou 
que os nossos pensamentos se prendem de forma recorrente e 
insistente a uma pessoa com quem já experimentamos 
momentos marcantes, estamos a estabelecer uma conexão 
energizante com essa pessoa. E se tivermos consciência que 
tudo o que existe é feito de ondas e frequências vibratórias de 
energia podem compreender que sim: que é mesmo possível se 
comunicar com uma pessoa que se encontra a quilômetros de 
distância, sem usarmos o telefone nem a internet.”.

 O amor é pura energia. E quando há uma paixão afogueante 
essas ondas calóricas podem ser sentidas mesmo à distância, 
alinhando o pensar do amado ao pensar da amada.  Em algum 
estudo eu registrei que “ao pensarmos com intensidade em 
alguém, existe a possibilidade de que essa pessoa receba as 
nossas ideias e pensamentos”.

 Vigésimo quarto cântaro de Jade...
 De uma coisa eu não tenho mais dúvida: quando duas pessoas 
se amam fruto de uma química rara e poderosa a aflição dada à 
falta de notícias deixa de existir. E isso acontece quando a mente 
é ocupada com lembranças doces e revigorantes.

 Também li que; “através das ondas energizantes que a nossa 
mente produz é possível levar amor e ideias específicas à mente 
de uma pessoa que se encontra distante, mesmo que essa 
pessoa esteja num lugar isolado. A nossa mente consegue 
descobrir meios de chegar até alguém, de forma subconsciente, 
entrando no subconsciente dessa pessoa com comunicados 
revigorantes, propiciando uma sensação de liberdade amorosa 
que alimenta e faz revitalizar por dentro”. 
 Todas as vezes que eu pensei numa situação ou em alguém por 
uma razão muito forte, coisas aconteceram. Explico. Por eu ser 
uma pessoa de muita sensibilidade sinto a presença de quem 
invoco em pensamento. Não é autossugestão. É interação. É uma 
sensação acompanhada de uma onda de calor e conforto. Já 

 A evolução do pensamento afetivo produz determinadas ondas 
vibratórias quando imaginamos com forte sentir.
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senti um abraço. Já senti como se o meu amado estivesse a 
precisar urgentemente de mim.
 Hoje sei que é possível receber uma mensagem telepática. A 
comunicação entre meu amado e eu nunca exigiu esforço. Tudo 
ocorreu e ocorre com a maior naturalidade, visto o misterioso 
laço que nos une. Eu amo e sou amada. Tenho plena convicção 
disso...
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 A apresentação sucinta do glorioso amor me habilita a propagá-

lo considerando que o amor é complexo e farto de reflexos...





 Vigésimo quinto cântaro de Jade...
 A ficha psicográfica do amor contém requisitos pessoais da 
maior relevância, desde seu início, meio e fim. Vejo o espiritual do 
amor quando a audição capta à distância o que os olhos não 
conseguem ver. Vejo o espiritual do amor quando tenho a 
ousadia de gritar para o mundo que não há situações ruins que 
durem para sempre, enquanto temos a esperança de vitória. Vejo 
o espiritual do amor especialmente quando comprovo que estou 
amadurecida e provo da minha habilidade de lidar com situações 
difíceis.  Vejo o espiritual do amor quando protesto contra a 
nutrição de mentes sedentas de vingança. Vejo o espiritual do 
amor quando ele oferece condições de reinventar para vencer os 
invencíveis e os insatisfeitos da vida. Vejo o espiritual do amor 
quando a rapidez da vibração de um pedido amoroso alcança o 
outro e faz milagre. Vejo o espiritual do amor mediante a indução 
que ele gerencia os apaixonados. Vejo o espiritual do amor 
quando quem ama nunca pensa em desistir do outro. Vejo o 
espiritual do amor quando ele faz ver o que os olhos não 
alcançam numa troca de um sentir profundo. Vejo o espiritual do 
amor quando ele deixa os amados muito à vontade para dar e 
receber carícias energizantes. Vejo o espiritual do amor em cada 
batalha a dois, em cada conflito a dois, em cada guerra vencida 
cujo propósito era separá-los. Vejo o espiritual do amor quando 
menos importância os que amam dão ao medo de ter medo. Vejo 
o espiritual do amor quando ele incita a buscar a felicidade, 
diante de sinais invisíveis e revigorantes que erguem e fazem 
dois corações baterem um pelo outro numa harmonia sem fim. 
Vejo o espiritual do amor quando ele permite os olhos arderem de 
paixão mais do que antes, mas sem nunca dificultar nada para 
um viver pleno sem o amargor da subestimação. Vejo o espiritual 
do amor quando ele revigora. Vejo o espiritual do amor quando 
ele liberta do mesmismo e faz em pedaços o monstro sugador da 
solidão. Vejo o espiritual do amor quando ele propicia meios de 
empatia tão forte entre duas pessoas nada as impedindo de 
serem cúmplices uma da outra. 
 O espiritual do amor trás calmaria e favorece a solução de 
problemas considerados impossíveis de serem resolvidos. O 
espiritual do amor neutraliza os maus propósitos, afasta a 
indiferença e a vulnerabilidade à cruel depressão. O espiritual do 
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amor é uma voz que clama no deserto das melhores emoções 
trazendo as coisas de volta à vida.
 O espiritual do amor afasta o pessimismo e propicia condições 
para um viver essencialmente sonhador, visionário, controlado, 
emocional e criativo...  
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 Como afirmava o poeta no seu retiro anônimo: “O amor me faz 
sentir os elementos invisíveis do prazer”
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 Sou insistente e recorrente nos meus argumentos, isso é um 
forte indício de que não só sinto a presença do amor como 
também a sua energia chega até meu eu profundo sinalizando 
que sou correspondida. E em tudo isso há uma misteriosa 
coincidência. A energia do amor é feita de sincronicidade. Há 
uma forte ligação energética alimentando-a.

 A energia do puro amor nunca morre quando é verdadeira. E ao 
defender esse nobre argumento de repente eu fico emocionada e 
não permito que ninguém interrompa essa minha emoção. Sim! 
Fico fascinada. Fico com a minha voz embargada. Fico com os 
lábios tremendo. Fico muito mais extrovertida do que sou. Fico 
muito mais alegre e mais sociável. Não resta dúvida que a energia 
do amor é algo muito incrível. Falar sobre ela tão cheia de muitos 
códigos dar prazer. Falo sem ódio sem medo da sua inenarrável 
capacidade profundamente milagrosa, pois Jesus nunca quis 
formar seres humanos artificiais.

 Vigésimo sexto cântaro de Jade...

 A energia do amor propicia uma aparência santificada e bela nos 
que amam com profundidade e fidelidade. Por isso que eu me 
curvo diante dela que é luminosa e pacificadora e uma verdadeira 
prevenção contra os transtornos mentais. E sempre faço um 
tremendo esforço para ler tudo que já foi escrito sobre a energia 
do puro amor. Independente do tipo de crença. Essa substância 
amorosamente invisível na verdade, nunca deixará de existir 
enquanto evidentemente houver amados amantes.
 Há momentos que a chama que alimenta o sentir amoroso pode 
minguar devido conflitos e competições advindas de terceiros, 
mas segue o seu curso e se refaz com a rapidez da luz. O sentir 
profundo é indiscutível e a sua extensão é imensurável, pois a 
sua força garante escalar montanhas de problemas, esmagando 
um por um, sem risco de vida.

 Costumeiramente a energia do amor propicia um agir gigante, e 
sem a presença de estímulos estressantes torna a vida mais 
valiosa. Em contraste com a energia dramática dos amores 
furtuitos o sentir profundo tem a sua própria imagem abstrata 
permitindo viver uma experiência linda, onde a lógica pura é 
descartada, pois leva em conta a realidade abstrata que une 
homem e mulher, já que a energia do amor é surpreendente.
 A condução dos destinos dos que amam não pode ficar à mercê 
das ambições e frustrações dos desamorosos...
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 Quando o amor é unilateral, não é amor, mas obsessão...
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 De repente ouço uma voz que tem o mesmo agudo antes já 
ouvido. Mas um agudo real e incomparável. Então lembro uma 
voz conselheira que por cinco décadas foi música para os meus 
ouvidos.

 Vigésimo sétimo cântaro de Jade...

 Comumente o sentir contagiante se aconchega vagarosamente 
meio desgrenhado entre nós. Por isso tento passar para ele a 
impressão de que é um afortunado. Sim! Um afortunado lutando 
contra a força do mal quando o seu intelecto e a sua emoção 
estão aprisionados. O importante é aprender a aplaudir a vida 
mesmo quando tudo conspire contra ela. Eu decidi por livre e 
espontânea vontade estudar o poder do amor dominando a 
mente humana livre para aceitar ser amada aprendendo a amar. 
Amando qualquer mente é uma animação só. Ela se inspira e 
inspira novas ideias e questiona sem medo e responde sem 
desconfiar que esteja na condição de prisioneiro de guerra. E 
enquanto o coração pulsar, o amor se manifesta tornando o ser 
famosíssimo, felicíssimo, criativíssimo apinhado de recomeços.

 Hoje eu me comprometo a continuar guardando o segredo do 
resultado dos delicados estudos sobre o invisível, o intocável, o 
misterioso, o sentir milagroso. Por isso mudei o hábito de orar à 
meia-noite e o antecipei para vinte e três horas, atendendo ao 
apelo do coração. 

 Sem sombra de dúvida a energia milagrosa do amor torna o fraco 
forte aprendendo a lutar contra predadores invisíveis...

 E exatamente à meia-noite eu começo a buscar uma sintonia 
com o cosmo. E quando assim procedo me desligo da terra e me 
deixo gravitar. Nesse momento não sinto falta de nada. Muito 
menos de pessoas. Nem de objetos preciosos de considerável 
valor.  De repente, no meio de uma atividade sobrenatural desse 
porte, eu passo a sentir um aroma agradável de um perfume 
francês, como se alguém estivesse presente pedindo colo.

 De repente ouço também passos parecidos com os passos que 
ouvi num corredor longo da Suécia todo entapetado carmesim. 
Nesse instante tudo em mim se ilumina. Todas essas situações 
despertam em mim um estado de plenitude, onde tenho a fiel 
certeza que não posso me deixar conflitar. Estou num campo 
magnético onde não há mais lugar para a palavra dificuldade. 
Confesso que não sei explicar a sintonia que se instala em nós.  E 
como não consigo explicar, eu sinto uma enorme vontade de 
desatar os meus cárceres, enquanto ele desata os dele.   
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 Se mil vidas eu tivesse em função de uma vida especial e 

insubstituível eu ofertaria...
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 Todas as manhãs e todas as tardes o helicóptero voltava para o 
seu passeio visualizador. E com o lindo helicóptero desfilando 
no alto, a minha imaginação ficava mais fértil. A passagem de um 
helicóptero era um espetáculo de qualidade. Sem exagero. 
Confesso que nunca o vi fazer um sobrevoou à noite. Eu era fã 
daquele helicóptero. E vibrava com as talentosas manobras dele 
sob o mar me fazendo lembrar o musical de Lenine: “Sob o 
mesmo céu cada cidade é uma aldeia uma pessoa! Um sonho, 
uma nação sob o mesmo céu, meu coração não tem fronteiras 
(...)".Os jornais não conseguem cruzar a ponte para contar as 
verdadeiras histórias das periferias”.

Quantas vezes deitei-me na grama para contemplar um 
helicóptero sobrevoando sob o meu chalé, perdi as contas. Mas o 
gigante helicóptero não estava procurando malfeitor e sim 
patrulhando a orla marítima. Que espetáculo mais inebriante! A 
longa curva aberta até o Cabo de São Roque a algumas horas da 
África, Dacar, a cada dia parecia virar um palco de perfeitos voos 
onde românticos pesquisadores e curiosos ali se dirigiam para 
tirar retratos junto à árvore do amor. Lá se escondia o segredo de 
muitos ébrios e poetas, buscando inspiração para os poemas.
 Ali também existia um perfeito palco onde se eu pudesse ampliar 
faria desfilar nele todos os mais perfeitos pianistas e cantores 
românticos, pela brilhante ordem de serviço musical prestado 
aos apaixonados.
 Eu começaria por Strauss, Beethoven, Vinicius de Morais, Tom 
Jobim, Ivan Lins e Emílio Santiago, expressando resumida e 
afogueante sensação de revigoramento desse horizonte perdido 
sem volta chamado vida.

Vigésimo oitavo cântaro de Jade...

 Eu amava o barulho daquele helicóptero que quase sempre era 
sinônimo de que algo iria acontecer. E em Barra, uma das mais 
belas praias do norte onde eu vivi por mais de 40 anos e onde 
morava boa parte dos amigos dos nossos filhos, sempre era 
motivo de festa o sobrevoou de um helicóptero. Bastava chegar e 
pronto. Aquela aeronave era verdadeiramente a alegria dos 
curiosos. Nem preciso dizer mais, não é mesmo? Mas aquele 
helicóptero sobrevoando minha cabeça, naquela manhã, era 
algo surreal. O dia começava bem cedo e quando eu saía para 
contemplar o nascer do sol, me assustava com o barulho dele. À 
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 Quando fitava o gigante helicóptero dançando nos meus olhos 
eu me sentia uma ilha cheia de emoções.  Em especial quando o 
helicóptero passava pela manhã e pela tarde. E enquanto o 
observava sobrevoando fazia inúmeras conjecturas imaginando 
ele cair justamente sobre a minha cabeça. Eu costumava fazer 
ligação perigosa entre voar e cair, como se eu tivesse sido um 
aviador vítima de um acidente aéreo. Por alguma razão eu 
acreditava que já pilotara um avião.  Talvez outra aeronave.  A 
palavra helicóptero para mim constituía um jogo de sedução. 
Bailando ele me seduzia. Bailando em torno da orla marítima ele 
me seduzia e me induzia a esperar pela vitória. Não era legal dizer 
que a nossa orla marítima vivia sendo patrulhada porque era 
visitada por bandidos. Contemplar um helicóptero gigante 
sobrevoando era um privilégio. Em particular quando ele estava 
com a missão de fazer um voo de reconhecimento, que serviria  
como base estratégica para futuras missões...

tarde, o helicóptero interrompia meu sono. Do alto de minha 
janela eu avistava alguns jovens tirando fotos que simbolizam o 
orgulho deles vivendo os seus quinze minutos de fama. Era 
claro, um prato cheio para eles e muito mais para os meus olhos. 
Eu amava também ficar sentada na grama do quintal olhando o 
helicóptero sobrevoar. Ele fazia muitas piruetas e eu adorava ver 
aquele gigante sobrevoando sob a minha cabeça cheia de planos 
de voo.
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Não costumo crer em ninguém que acredita nas suas próprias 
mentiras.
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 Vigésimo nono cântaro de Jade...
 Sem pensamentos tristes observo o deslizar dessa embarcação 
que navega no rio Capibaribe e lembro o passado. Confesso com 
frases entrecortadas e cheias de emoção, que jamais vi tantas 
lembranças tão juntas. Desde então e depois daquela noite eu 
nunca parei de pensar o quanto foi difícil para ele chegar à casa 
dos pais! Arrodeou um mundo de bairros e ruas. Subiu e desceu 
de ônibus. Molhou-se na chuva de um forte temporal abençoado. 
Enfrentou sessão de tortura psicológica do pai e disse que 
precisou passar parte da noite com uma amiga querida muito 
doente. Sim! Ele falou a verdade. Não mentiu. Nem omitiu. Ela 
estava doente de tanto amar. É. Estava. Ele precisou voltar para 
casa percorrendo uma distância de dez quilômetros saindo sem 
dar ouvidos à voz do coração, mas à voz da razão.
 Imagino o que ele não sofreu apressando o passo e avançando 
aos pulos nas poças de água da chuva, visivelmente cansado, 
infeliz, desnorteado, assustado, medroso, com o coração saindo 
pela boca com uma voz sem vida, sem ter como preencher a 
lacuna deixada pela ausência do seu primeiro amor. Ele sofria 
muito, pois a esse amor tudo prometera e sabia que nada iria 
cumprir. E essa realidade atrofiava mais ainda o seu pensar e 
resmungando baixo hesitava se deveria voltar para os braços 
dela ou chegar logo ao lar e adentrar em casa se deitando sem ser 
notado pelo pai. Imagino o seu semblante. E no seu semblante 
provavelmente haveria tristeza mostrando uma cena de outro 
ângulo: já se via partindo para mares nunca antes navegáveis.
 Também imagino que foi se deitar e passou dois dias sem querer 
ver ninguém, somente chorando. Também imagino a mãe 
abrindo sutilmente a porta para ele entrar e em seguida indo ao 
quarto daquele jovem apaixonado levando nas mãos porções de 
frango para ele comer. E também sensitivamente imagino que a 
mãe tentou controlar a reação de choro dele; provavelmente 
usando o elo mental entre eles para entender com clareza toda 
aquela história de amor, ela o cobriu de mimos. E imagino que ela 
não arredou o pé do quarto do adolescente até adormecer. 
Também imagino que no dia seguinte ele não quis falar com 
ninguém, mas a mãe pode sentir sua baixa estima, enquanto 
levava o café da manhã no quarto. Também imagino que com a 
dificuldade de continuar vivendo a dor do amor perdido, com o 
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 Imagino que a mãe sabia o nome da moça por quem o filho ardia 
de amores, cuja ausência o tornou sombrio, atravancado para o 
mundo lá fora. Quanto a ela acredito que sofreu por ter deixado 
para trás o seu único amor. Ah, que sofrências! Imagino que foi 
mais difícil para ela do que alguém possa imaginar. Tudo porque 
o que os uniu em juramento foi algo verdadeiro, honesto, 
louvável, justo, puro e abençoado por Deus. Imagino que ela 
escreveu muitas cartas de amor que nunca chegaram às mãos 
dele. E o que foi a vida dele durante trinta anos? O que fazia de 
dia? O que fazia de noite? Como eram os seus fins de semana? 
Quem a substituiu? Quantas vezes ele voltou aos lugares 
marcados pelos inocentes encontros? 

passar dos meses ele foi pouco a pouco se reconstituindo e 
finalmente voltando a estudar para ser aviador. E quanto mais 
pensava nela, mais a aprendizagem se afunilava no seu cérebro.

 O tempo passou! E do mesmo jeito que observo o deslizar dessa 
embarcação construída de madeira firme, do mesmo modo 
imagino no que ele se tornou: Um exímio aviador? Um homem 
elegante e impressionantemente sedutor? Um homem com 
muitos hábitos sadios? Um homem cheirando a phebo ou 
Lancaster? Confesso que ela seria capaz de reconhecê-lo se o 
encontrasse perdido num aeroporto qualquer da vida, com a 
certeza de não ter mudado muito. Talvez mais maduro. Talvez 
sem a cabeleira loira que o caracterizou como o galã do trem para 
Istambul. Provavelmente ela daria tudo para ver em que ele se 
tornara. De qualquer forma, um dia na imensidão do nada, eles 
haveriam de se encontrar...
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Aqueles que não esperam vencer, já foram vencidos!
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Trigésimo cântaro de Jade...

 Quando eu olho o divino mundo de cima é porque eu tenho meu 
próprio plano para lidar com isso. Sou estrategicamente uma 
mulher de sorte, embora abomine o fogo cruzado. Eu costumo 
guerrear com arte. A minha gloriosa mente brilhosa sempre está 
preparada para enfrentar o medo de ter medo. E isso não pode 
acontecer sem deixar marcas. Mas eu insisto. Sou um ser 
imaginário. Libertando o meu imaginário, a minha capacidade de 
decidir sempre acerta. Vivo combatendo a insegurança e a 
timidez. Elas atrasam, machucam e destroem sonhos. Costumo 
ferventemente guerrear a angústia. De igual forma a ansiedade. 
Isso é algo muito sério e inusitado. Mas sou assim, tenaz. De 
repente, sem menos esperar, desembarco num aeroporto 
qualquer da vida à caça de emoções. Por isso que tenho como 
animal de estimação, não uma galinha, mas uma águia. Pessoas 
de mentes brilhantes semideuses têm o poder de manipular. A 
minha mente brilhosa não mente quando muito omite. E por ter 
uma mente brilhosa amo olhar o gigante mundo de cima, porque 
somente assim planejo tudo que pode satisfazer os meus bons 
propósitos. Por isso que sempre luto para não cair na tentação 

 Que maravilha é o viver!  Oportunamente isso me faz lembrar a 
frase homérica fruto de uma contemplação feliz de Gonçalves 
Dias ao dizer: “Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá”. E 
olha que não houve qualquer má intenção da minha parte nem 
petulância ao expressar esse meu pensar. Tudo aconteceu de 
repente. É provável que os meus pais não me ensinassem nada 
disso, desse modo esse meu expressar pode ser interpretado 
como sinônimo de liberdade de pensar e sentir. Sei que talvez 
tenha sido uma atitude ousada falar sobre a minha terra que de 
mim só guardará os ossos. Mas enquanto estou viva deixo muita 
gente estupefata com a minha inteligência e coragem por ser 
defensora do amor frenético nesse mundo de tanto desamor e 
solidão. Acontece que sou impressionada com os sentimentos 
bons. Eles me inspiram a escrever. E de tanto detalhá-los findo 
falando sobre o sentimento do ódio e do orgulho que de certa 
forma são desprezíveis e incomodam o amor.

 Amo olhar o misterioso mundo de cima! Assim procedo porque a 
minha coragem é tremenda. Mas tudo tem limite, embora o 
mundo seja ilimitado no conhecimento da sua história.
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dos incautos, dos condenados à solidão.  Amo olhar tudo ao meu 
redor. Somente assim tenho todo o tempo para enfrentar a 
hipocrisia. Sou irreverente e transparente. Costumo ficar no 
ponto cego do meu inimigo. Assim viverei mais...
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Nas profundas entranhas da fera reside todo o seu segredo de 

ser exclusiva...
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 Tenho muita confiança em abrir portas que me levam ao delírio 
do prazer. Prazer! É um bonito nome! Prazer para mim é um 
estado de profunda agradabilidade infinitamente minutal, onde 
vagarosamente experimento o nome que vive na ponta da minha 
língua. O pronunciar dele é tão prazeroso como se eu estivesse 
saindo de uma cadeia de montanhas que sempre estão à minha 
espera. Por isso não me agrado de quem se esconde no silêncio. 
Não me agrada quem clarividentemente vive em desespero por 
ser inenarravelmente inseguro.
 Eu me sinto segura porque eu amo com o combustível vindo das 
águas profundas e escuras do fundo do oceano. Esse 
combustível é extraído do ventre do peixe vaca. E em teoria eu 
sou muito feliz. Vivo na prática uma espécie de tratamento 
psicossomático que só é reservado em geral às pessoas 
importantemente ousadas e alimentadas na fé. Sou da teoria de 
que: quem tem com que me pague não me deve nada. Esperar é 
um precioso dom e não faz mal ao coração, pois é alimento para o 
espírito. E enquanto eu tiver certeza que sou muito amada, me 
deleitarei no rio de águas curativas. E enquanto eu estiver no 
coração do meu amado eu terei motivo para conduzi-lo até aos 
elevadores da Torre. Nela estão escondidos os sonhos. Eu faço a 
diferença...

 Trigésimo primeiro cântaro de Jade...
Um glorioso sábio escreveu! E o que ele escreveu se perpetuou: 
“Conheça-te a ti mesmo”. E a partir de então sou sentimento. 
Sinto-me! Amo-me! Por isso que não enlouqueci de saudade de 
um passado bom.
 Sinto-me como a profundidade das águas escuras do oceano, 
onde somente eu tenho acesso. Por isso vivo com a mesma 
jovialidade da adolescente que fui. É surpreendente mesmo. Por 
isso que não faço tanta questão de dizer exatamente o que 
significa 13 de julho para mim que tem o mesmo significado de 14 
de julho. Não posso deixar de ser humana. Costumo estender a 
minha mão para mim mesma, em primeiro lugar. Calculo que 
deve haver um limite para a minha capacidade de tolerância. 
Tenho muita confiança em mim. Por isso já salvei muitas vidas, 
me salvando. Entrego tudo que é meu a Deus. Depois a mim. Leio 
o nome de quem eu amo cem vezes ao dia, a cada minuto de cem 
vezes (...). Tudo isso porque nessa prática se esconde o mistério 
das entranhas da loba que mora dentro de mim, cujas palavras 
provocam tremores na coluna vertebral dos incautos.
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 Sou tão sensível que sei quando alguém está me manipulando 

ou está falando sério. E que ninguém nunca duvide...
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 Trigésimo segundo cântaro de Jade...
 Indiscutivelmente era verdade que aquela mulher se parecia 
muito com o seu amado. Era verdade! Seu modo insinuante de 
olhar, sua forma de pensar, seu gosto por aventuras monteses. E 
eu pude, enfim, entender, pois eu não queria aceitar essa 
realidade, embora, impressionantemente  tudo levava a crer que 
ele encontrara sua alma gêmea. Tinham coincidentemente o 
hábito de colecionarem uns aviões em miniatura e eram muito 
fixados em estudar causas de desastres aéreos, pesquisando os 
reais motivos de queda das aeronaves. Indiscutivelmente eles 
passavam a real impressão de que eram irmãos. John e Joanes 
tinham as mesmas preferências quanto a viajar pelo mundo a 
fora, curtindo a noite em salões de dança sendo manequins de 
festas. Até alimentavam o sonho de voltarem à Paris. E como diz 
o ditado que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, no 
ano seguinte viajaram. E eles deram uma esticada até Colmar, 
cidade do Grand Est do nordeste francês, próxima à fronteira 
alemã e Suíça. E De Paris eles dois foram de carro e 
oportunamente conheceram vilarejos interessantes ao longo do 
trajeto. Toda a viagem foi focada na rota dos vinhais.
 Joanes tinha um sonho de visitar aquela cidade de Colmar com 
suas edificações medievais renascentistas, devido o interesse 
de conhecer a igreja gótica Eglise Saint- Martin e também o place 
de La Cathédrale. 
 Sob o comando de John ela seguiu suas instruções fotográficas 
e registrou muitos bons momentos. John visitou a centenária 
Alsácia, a farta região do vinho, indo até as vinhas Riesling e 
Gewurztraminer, adquirindo algumas caixas de vinho.
 Indiscutivelmente Colmar era linda! Isso sem citar a culinária 
esplendorosa. Era dezembro, e o santificado Natal poderia ser 
descrito como algo mágico. Fazia muito frio chegando a uma 
temperatura de oito graus ao amanhecer. Estavam tão felizes que 
caminharam bem abraçados dividindo o calor dos corpos, 
enquanto percorriam as diversas ruas impressionantemente 
enfeitadas. E assim que chegaram, foram conhecer os cafés e 
experimentarem o cardápio apetitoso da Alsácia de biscoitos 
deliciosos. Depois que visitaram os mercados de natal, eles 
ficaram impressionados com tanta beleza na região. Não se 
lembram de quantas canecas de vinho tomaram e com o passar 
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 De repente a temperatura baixou mais ainda e em poucos 
minutos se hospedaram no primeiro hotel que encontraram para 
viverem alguns instantes de amor. Ao entrarem no quarto, ele de 
pé a estreitou nos braços como sua mais perfeita conquista. De 
súbito sob o efeito do vinho viu na imagem daquela mulher a 
imagem da adolescente que muito amara. Mas viu não como 
antes. Viu e contemplou a imagem daquela mulher por alguns 
segundos e a comparou com a figura do seu primeiro amor 
brincando na chuva que molhava a Praça Vintimille. Mais tarde 
voltaram ao passeio e gulosamente ansiosos degustaram vários 
vinhos. Eles, coincidentemente, acharam o paladar do Riesling 
suave, como provaram do Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Blanc e o 
Muscat.

 O passeio suave de barco os encantou. Numa das tardes onde ali 
estavam visitaram prazerosamente um grande Museu da cidade, 
o Unterlinden com obras de arte de encher a vista dos amantes da 
pintura.

das horas crescia neles o desejo de se hospedarem numa 
pensão próxima onde estavam bebendo. Joanes insinuou-se 
desejosa de ficar a sós com John, mesmo interrompendo a 
degustação de queijos variados com vinho.

 Suas refeições fizeram em restaurantes típicos e tradicionais: o 
pão com patê de pato, acompanhado de salada de espinafre foi 
aprovado. Seguindo-se do prato tradicional regado a salmão. De 
sobremesa lhes foi servido Creme Brûlée naquele primeiro dia.
Eles não quiseram pernoitar em Colmar preferindo uma pousada 
perto de Estrasburgo para contemplarem a paisagem vista do 
alto. No dia seguinte voltaram para Colmar e se hospedaram no 
James Boutique Hotel.

 John sentiu que chegara a hora de realizar uma das promessas 

 No terceiro dia eles fizeram um tour para fotografarem algumas 
paisagens vinícolas já que Colmar é considerada a capital dos 
vinhos da Alsácia.

 Joanes, a eterna adolescente sonhadora, se vislumbrou com os 
fantásticos brinquedos simplesmente fazendo lembrar a sua 
infância. Ficou maravilhada com os carrosséis Vintage e as 
pistas de patins no gelo e a roda gigante de uma altura de meter 
medo. John a levou para fotografar os canais que lembravam 
Veneza.
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que fizera a Joanes. Ele fez uma surpresa de um passeio de trem. 
Ela ainda incrédula franziu a sobrancelha surpreendida. E 
enquanto esperavam o tão ansiado passeio de trem John a 
cobriu de beijos numa demonstração de profundo afeto...
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Um lobo não morde se não estiver caçando...
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 E lamentava Rose: - Estou esperando por ele faz duas horas e é 
provável que ninguém mais o busque ao longo desse lindo litoral 
e talvez não o encontre, pois não há nas areias suas pisadelas. 
Provavelmente esqueceu que tinha o trato de estar na casa 
grande para comemorar o seu aniversário.
 E nesse momento ela caminha deslumbrantemente admirada 
com a exuberância da praia como uma pintura do criador e entre 
as árvores frondosas tenta visualizar uma figura florida de um 
sorriso nos lábios. Enquanto aguarda, carrega toras para o fogão 
à lenha com delicadeza e simplicidade. Enquanto isso ela está 
com a difícil missão de escolher o caminho onde deve ir para 
achá-lo. Então se coloca no lugar dele mentalmente e 
imediatamente se perde nas matas. Imaginariamente tenta vê-lo 
na encruzilhada que leva ao rio. Então percebe que tem pela 
frente a difícil missão de procurar até exaurirem as suas forças 
ou tentar prosseguir buscando-o naquele infinito litoral. Ela tem 
que tomar uma decisão com escolhas – das mais simples às mais 
complexas. Nesse instante as suas mãos estão calejadas pelas 
toras brutas de madeira que lhe rasgam a pele. Mesmo assim 
segue andando sem olhar para trás! A todo instante se vira e 
tento visualizá-lo. Nada! A hora já é tarde. Ele precisa aparecer, 
diz ela. 
 Por um momento tem a discreta impressão que ouve o seu 
gemido. Não sabe se ele está ferido. Ou ele está desmaiado. 
Precisa encontrá-lo, pois as horas passam e ele não aparece. 
Nesse exato momento ela está em pé no alto de um morro 
esverdeado de uma grama delicada como são as suas mãos. 
Quer fechar e abrir os olhos e olhá-lo sorridente. Está aflita, só, 
infeliz e tonta. Afinal, ela procura e não tem a esperança de 
encontrá-lo. Nesse momento de cruel aflição a perplexidade se 
alastra no seu rosto de um sentir infantil. E para se sentir 
encorajada olha para o céu e se abestalha contemplando a 
anatomia das nuvens chuvosas prestes a caírem. Então ela 
acompanha aquele misterioso bailado como uma espectadora 
fanática que é pelo céu e fica fascinada; por alguns minutos 
esquece a aflição na qual se encontra. E então tiro as coisas ruins 
da imaginação e se imagino nas nuvens sem paraquedas. E se 
deixa sentar por muito tempo. Então pede a Deus que o faça 

 Trigésimo terceiro cântaro de Jade...
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 De repente ele aparece sorrindo, fazendo peripécias, vindo da 
trilha da árvore do amor. Então ela percebe que ele está bem mais 
atraente, sem contar que a sua face está incrivelmente bela e 
iluminada pelo brilho da lua que já aponta...

chegar são e salvo.  Por um milagre, Deus atende o desejo do seu 
coração exatamente quando o desânimo a aniquilava. 
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Quando o inimigo cavar a própria sepultura, não tire a pá dela.
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 Com ele morando em Nice e ela em Paris era a primeira vez que o 
destino os unira saindo de suas cidades para buscarem um 
refúgio longe de conhecidos. Agora estavam longe, muito longe 
dos olhos e dos ouvidos de gente. Gente que era inimiga do amor. 

 Lançando um olhar lânguido quase puro ao corpo dele, Diane 
não precisou dizer muita coisa e se aconchegou àquele tórax de 
peso médio cobrindo-o de beijos inocentes, que era o natural 
dela, enquanto ele descontrolado a carregava nos braços ainda 
não acreditando que estavam vivendo o maior espetáculo da 
terra. Havia ali bem próximo deles uma linda mesa de vidrex com 
duas belíssimas e grandes taças de vinho francês Calvet 
Prestige Bordeaux. Eram duas taças de cristal reservadas para 
eles que indiferentes e afogueados se beijavam a la lagarto,  num 
frenesi de dobrarem os joelhos.
 Eles se achavam entre paredes cinza de um apartamento cheio 
de luzes coloridas. Intencionalmente estavam escondidos numa 
cidadezinha montês perdida no horizonte dos Alpes, de onde 
nunca mais desejariam sair.

 Trigésimo quarto cântaro de Jade...

 Há muito tempo esperaram por aquele momento. Durante anos 
ficaram separados e depois se reencontraram e ficaram juntos. E 
olhe que Diane não era nenhuma imbecil de temperamento 
bipolar. Por isso inteligentemente não perdendo tempo e com 
frases entrecortadas, naquela noite, viveu momentos de amor, 
após os dias amargos do pós-guerra. Por fim o amor vencera 
tudo. O que aconteceu para transformar tudo em reencontro foi 
coisa de Deus. Era como se o tempo tivesse parado. Ela podia ver 
os olhos de mel dele cintilando de desejo na hora que dela se 
aproximou. E, então mais que de repente para ter a certeza de que 
ele estava saudoso, ela segurou as mãos do militar com a 
intenção de não perder o foco do momento. De repente ele ansiou 
mais. Ele queria possui-la. O quarto estava na penumbra. Ele 
estava ansioso. O suor escorria-lhe na face.
 Nesse momento deitaram e ele apalpou os lençóis quentes e os 
enrolou cobrindo seus corpos. O cheiro do quarto estava bom.  
Uma lavanda inglesa inundava todo o ambiente glamoroso. Era 
tentador deixar o barco de o amor deslizar. E enquanto ela o 
acariciava com as mãos, os braços dele estavam envolta dela, 
puxando-a para si. Restavam-lhes pouco tempo! 
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E o clima que os envolvia prometia se tornar mais eterno. Os dois 
pareciam incrivelmente confortáveis e ele não parava de cheirar 
os braços roliços dela. Aquela mulher de pele de café o 
estonteava o deixava corado e cheio de sorrisos. Por várias 
vezes ele se curvou para beijá-la. Ela também riu e abraçou com 
firmeza seu másculo pescoço. Ele a chamou de bagunceira. Ela 
bagunçara o seu coração e fizera estragos na sua mente...
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 Maratonistas sabem que os últimos quilômetros são os mais 

perigosos e pode custar a corrida... 
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 A história da doce Anita quer queira ou não, foi o mais perfeito 
acontecer que me levou ao Arco do Triunfo, na esquina do 
Bulevar Hausmann com o Faubourg Saint- Honoré. Aquela joia 
de mulher não me permitiu perder o passo nem me deixou 
cambalear na vida. Confesso, categoricamente, que foi por causa 
desse par de brincos de muitas pedras, que encontrei o mais 
estranho motivo para enfrentar uma pedreira. Às vezes pergunto 
o que teria feito alguém se estivesse em meu lugar?  Ninguém 
além de mim estaria preparado para tal aventura, visto ser surreal 
e rara (...)

 Da primeira vez, tudo aconteceu muito de repente. Já disse isso 
mil vezes e não me canso de dizer. E ninguém se espante com o 
que eu vou revelar. Primeiro tenho que abrir a gaveta onde 
guardo o meu diário. Sempre fui prevenida. Essa atitude me deu 
alguns livramentos. Nas outras gavetas da cômoda de marfim, há 
muitos anos atrás eu guardava roupas. Mas naquela gaveta 
especial eu costumava guardar o meu diário, que em nada perdia 
para o de Anne Frank, quanto à forma carinhosa como foram 
feitos os registros. E por ser especial, aquela gaveta continha um 
caixote dourado, com algumas canetas, meu diário e um par de 
brincos, que me fora presenteado por minha genitora antes de 
morrer, que por sua vez recebera de presente de uma amiga 
generosa e doce. Suponho que depois que a amiga da minha mãe 
viajou para outra província resolveu deixar um objeto que mais 
tarde se tornaria histórico: um par de brincos de esmeraldas, que 
ainda hoje me serve de raro prazer quando o uso. E quando eu os 
contemplo parecem querer me advertir que eu nunca desista dos 
meus sonhos. Agora mesmo minha mãe e sua amiga, ambas 
estão mortas, mas eu estou viva e continuo contemplando tão 
rara joia (...). Muitas vezes eu me recolho a um canto do jardim e 
me deixo seduzir pelo brilho das esmeraldas. Então penso na 
doce Anita. Na verdade somente uma pessoa muito especial 
poderia ser a dona de tão bela joia. Esmeraldas amor e verdades 
sempre me atraíram. Impossível retratar mesmo numa pintura a 
óleo. E os meus olhos têm o vício de contemplar as lembranças 
que restaram de Anita. Por onde andam as esmeraldas de Anita e 
onde estão as suas doces lembranças escritas e guardadas 
senão comigo?

 Trigésimo quinto cântaro de Jade...
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 O meu diário ficou na minha gaveta trancado a sete chaves por 
longos anos. Sempre guardei o par de brincos na minha bolsa 
chinesa.  Uma verdade chinesa. Sinto-me digna dele. Trata-se de 
uma relíquia. Sou perspicaz. Tenho uma forma perspicaz de olhá-
lo, como olho perspicazmente a vida, em especialmente quando 
de mim se aproxima inexplicavelmente uma tempestade de areia. 
Somente eu sou digna desse par de brincos depois de Anita. Por 
quê? Porque sempre me deixou cheia de esperança de melhores 
dias. Tenho um enorme fascínio por pedras. Sou fascinada por 
esmeraldas em especial. Amo contemplar pedras preciosas. E 
contemplar as pedras desse par de brincos me deixa sonhadora. 
E quando uso na orelha tão linda joia sinto que fico com uma 
linda aparência de princesa. Quando estou triste costumo passar 
alguns poucos minutos mirando essa joia, como querendo tentar 
descobrir o mistério que envolve tão preciosa obra de arte.
 Até agora não descobri muita coisa sobre o mistério que envolve 
essa rara joia. Só sei que chego a ficar embaraçada quando a uso. 
Ela tem algo de mágico.  Quando estou dançando são muitos os 
olhares voltados para mim. Percebo que esse par de brincos 
misterioso consegue atrair a atenção de olhares curiosos, me 
deixando confundida. E não foi apenas uma vez, mas várias, 
vinte pelo menos, chegando a me desconsertar, fazendo-me 
sentir com as pernas pesadas. E o fato de tratar-se de uma 
espécie de ímã, eu tento me agarrar ao mistério que envolve essa 
joia rara e termino por me tornar misteriosamente atraente e rara. 
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O meu amar não é pura coincidência. É presente de Deus...
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 Ele morava na Rua de Clichy na região dos rios e naquele 
momento voltava de um passeio tão mais cansado do que saíra 
dias atrás. Confesso que temi pela sua vida naquela estrada 
arrodeada de muita mata de ambos os lados. Cada quilômetro 
percorrido o deixava mais cansado, abatido, visto a péssima 
visibilidade na estrada e por isso teve que não parar em nenhum 
lugar. Assustadoramente os rios aumentavam de volume a cada 
minuto. Notável motorista e exímio no volante naquele carro 
quase novo, ele não admitia sofrer nenhum acidente e para isso 
evitaria cochilar. Era forçoso deixá-lo só naquelas longas três 

 Trigésimo sexto cântaro de Jade...     
 Eu não acreditei quando o ouvi dizer que àquela hora da noite, 
em pleno temporal, ele ousara atravessar à pista estendida ao de 
norte ao sul, sozinho, obstinado a dirigir duzentos e trinta e oito 
quilômetros, em pleno temporal com pouca visibilidade com o 
tempo calculado de viagem de aproximadamente três longas 
horas e quarenta minutos. Isso sem contar com animais ferozes 
de hábito noturno na pista. Era uma noite escura e literalmente 
tempestuosa com muito vento e ruído similar a gritos de corujas 
que cortavam os céus.  Muito tenso, ele tinha vontade de sair do 
dentro do carro e dá uma volta na floresta. De repente mais gritos 
muito alto, fazendo Ademir ter medo. Então ele abraçou bem forte 
o volante abriu os olhos mais ainda e preocupado com a chuva 
que parecia um castigo de Deus saiu em velocidade. E mesmo 
estando com muita fome resolveu disparar com medo de uma 
coisa grande e peluda que corria na estrada na frente do carro 
enquanto ele dirigia rápido, para chegar logo à capital. Ele não 
pensou duas vezes. Principalmente porque antes de iniciar a 
viagem tinha feito vistoria para avaliar a condição dos pneus, 
calibrando-os, abasteceu com gasolina enchendo o tanque e 
examinou atenciosamente o limite do nível de água, o óleo nos 
reservatórios, preenchendo tudo a contento. Também examinou 
a funcionalidade das lâmpadas, o pisca, faróis e a eficiência dos 
freios.
 Ademir não fora para casa de nenhum familiar. Em casa de 
parente seria a sua ultima opção, mediante o seu ego vaidoso 
jamais admitir. Provavelmente tirou alguns dias para descansar e 
esquecer momentos conflitivos que o deixara depressivo e 
estressado.
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horas. Então me propus acompanhá-lo em pensamento. Ele não 
poderia fazer aquele percurso sem mim. Precisava da minha 
interferência em meditação e afeto. E de qualquer modo ele já se 
acostumara com a minha presença telepática, para se sair bem 
em qualquer situação: ele enfrentava o escuro da estrada e a 
imprevisibilidade da tempestade. Confesso que o acompanhei 
de perto em pensamento e oração e pela fé eu o aparelhei de 
anjos protetores e voltou para casa mais exausto do que saíra. 
Mesmo assim se sentiu gratificado em quebrar a rotina. O que 
importava para ele era ver paisagens novas. E mesmo sendo 
reconhecedor da sua solidão, ele tinha planos de sair dela. 
Quando chegou a casa estava escura e tão vazia como a sua 
alma. O temporal tinha passado. E independentemente de ter 
enfrentado um temporal ele estava agradecido a Deus por está 
vivo...

150



 A música e o amor são cúmplices e evitam que a loucura se 

estabeleça...
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 A verdade é irmã da lealdade, da honestidade. Ao passo que a 
mentira cria ações inesperadas para se contrair inimigos.

 O gesto verdadeiro procede do âmago apaixonado. Talvez seja 
por isso que a prosperidade o acompanha sempre, ao passo que 
a mentira endivida e mata (...). A verdade é a imagem de uma 
criança pedindo para ser amada.

Trigésimo sétimo cântaro de Jade...
 Verdade, essa não machuca. Mentira mata. Mas a mentira mata o 
sentir profundo. Mata o pensamento nobre. Mata o sonhador. 
Mata o detalhista. Mata o visionário. Mata o ânimo do falante que 
logo emudece. Mata o sonho do idealista. Mata o cansativo 
desejo de ser uma pessoa organizada. Mata todos os momentos 
excêntricos. Mata o doce momento da precisão. Mata o mundo 
imaginativo dos sonhos. Mata o interesse de controlar o mal. 
Mata a persistência. Mata a vontade matemática do acerto. Mata o 
desejo sano do existir. Mata o despertar das boas ideias. Mata o 
romantismo sincero, prevalecendo à lógica maligna e 
atropeladora. Mata todos os movimentos do girassol que marca 
histórias de amor. Mata os positivos fatos da consciência. Mata a 
corrente representativa da compreensão do perdão. Mata o 
desejo de livre arbítrio. Mata a virtude do querer. Mata o prazer. 
Mata o elemento curador da paixão e dá margem ao elemento 
perturbador. Mata o Eu, antes permanente e protetivo dando 
vazão ao Eu repleto de desgraças múltiplas. Mata os motivos 
constantes da santa compreensão. Mata o desejo de prosseguir 
buscando o sonho. Mata a vontade de ficar e estimula o desejo de 
fuga. Mata a meiguice e estimula a cólera. Mata o desejo de 
buscar proteção e acende a chama da guerra. Mata o riso e faz 
descer as piores lágrimas onde a sabedoria inexiste. Mata a 
libido e brocha. Mata o sentir sincero e logo faz surgir o desejo 
recalcado. Mata a lucidez e faz desencadear o esquecimento 
mergulhando nas sombras. Mata a evolução normal da libido. 
Mata os impulsos amorosos e dar vez ao disfarce. Mata o 
ajustamento a dois e faz acontecer os desajustamentos e as 
neuroses corrosivas que inevitáveis. Mata o passado o presente 
sem futuro. Mata o sentir maior agigantando o complexo de 
inferioridade e o complexo de superioridade. Mata o interesse 
pelo estético. Mata o sorrir, o acenar, o acreditar...
 A linguagem mentirosa, falada ou escrita difamando ou se 
vangloriando é uma espécie de câncer. A verdade genuína por si 
só é discreta de efeitos gigantes.
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 As pessoas que temem a morte têm medo de retaliação pelas 
torturas que fizeram com inocentes... 
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 Trigésimo oitavo cântaro de Jade...
 O rosto daquele homem não era o mesmo rosto da década de 
sessenta. Mas permanecia de olhos abrasadores, nariz menos 
afilado e ainda belo, lábios carnudos convidativos, tornando seu 
rosto atraente e ainda mais desejável.  Ainda tinha orelhas bem 
conservadas e dentes naturalmente enfileirados. Suas mãos 
eram muito lindas. Indiscutivelmente ele ainda era um homem 
iluminado charmoso sorriso enigmático corpo bem conservado 
e atlético, como a do adolescente belo que por acaso cruzara o 
caminho de Dora.

 A repaginação dele acontecera com êxito. E agora diante dela, 
aquele figurão ainda conseguia mexer com o seu sentir maior. 
Em especial quando o encarou no aeroporto Londres Heathrow, 
localizado no oeste de Londres.
 Algo muito inacreditável aconteceu. Mesmo no aeroporto mais 
movimentado do Reino Unido, aquele homem transitava absorto 
em seus pensamentos, mas atento à silhueta dela. Por isso, na 
primeira ocasião teve um impulso de correr para abraçá-la. Mas 
por um instante sentiu-se completamente imóvel parecendo 
estar ouvindo algo do seu interesse. Assim como uma romântica 
letra de música, a falar da vida comum e a fazê-lo pensar sobre 
suas dores e alegrias, sua vontade de amar e superar todos os 
momentos difíceis que fizeram parte de sua existência. Ele quase 
pode ouvir o som suave da música Dio como te amo. Algo 
instintivo. Ele estava com o coração em chamas. A respiração 
dele disparava solta e era interrompida em ritmos estranhos. 
Afinal, sinceramente, quem não se perguntou alguma vez “quem 
sou eu realmente?”, “Por que eu existo?”, “O que faço da vida?” 
“O que é o amor?” “Quem eu amo?”. O eu é um tema dominante 
da existência e é a partir desse ponto de vista que o mundo se faz 
e ganha sentido. O que estava acontecido com ele era algo 
extraordinário, pois ao revê-la, de repente, mais que de repente, 
em sua mente disparou o poema que ele costumava recitar para 
ela de autoria do apaixonante Camões:
“Mas quem pode livrar-se, porventura, Dos laços que Amor arma 
brandamente Entre as rosas e a neve humana pura, O ouro e o 

 Seus olhos! Dora costumava contemplar o retrato dele todos os 
dias para estudar o mistério deles. E pareciam olhos de vinte 
anos. Nada tinha mudado.

157



 Ela o encarou nos olhos por segundos e, então, fez um gesto de 
intensa surpresa e beijou-lhe o rosto, tomando-o pelas mãos de 

alabastro transparente? Quem, de hua peregrina fermosura, De 
um vulto de Medusa propriamente, Que o coração converte que 
tem preso, Em pedra, não, mas em desejo aceso? Quem viu um 
olhar seguro, um gesto brando, Hua suave e angélica excelência, 
Que em si está sempre as almas transformando, Que tivesse 
contra ela resistência? Desculpado, por certo, está Fernando, 
Pera quem tem de amor experiência; Mas antes, tendo livre a 
fantasia, Por muito mais culpado o julgaria.”
 Após ver o amor em diferentes formas e pensar o eu como 
construção da linguagem, aquele homem tremia...
 Dora também não perdera a beleza de outrora. Mas dentro dela 
guardava a dor da despedida.  E quando ouviu o chamado do seu 
nome, voltou-se e olhou por cima do ombro e o viu. Tremeu! E de 
repente ela também recordou o belo poema que ele declamara, 
também de Camões, no dia da sua despedida:
“Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, e não se 
sente; é um contentamento descontente, é dor que desatina sem 
doer. É um não querer mais que bem querer; é um andar solitário 
entre a gente; é nunca contentar-se de contente; é um cuidar que 
ganha em se perder. É querer estar preso por vontade; é servir a 
quem vence o vencedor; é ter com quem nos mata, lealdade. Mas 
como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se 
tão contrário a si é o mesmo Amor?”
 Dora não fizera nada para remoçar. Não houve necessidade. Era 
a mesma jovem linda de cabelos chamativos, alongados e 
procelosos de antigamente. Era dotada de uma beleza natural. 
Ele se aproximou imediatamente ao vê-la. Ela ficou preocupada 
com o seu exagero emotivo, que ela tanto apreciava. Estavam 
desaparecidos há décadas. Parecia que a terra os tragara ou se 
partira ao meio ficando cada um em partes opostas. A paixão 
desse casal, ainda que verdadeira, ganhou uma dimensão muito 
maior a partir do canto camoniano. Da história para o mito, eis a 
transformação que o poeta fez. Naquele momento não havia 
maior história amorosa a envolver vida e morte, esquecimento e 
memória que a deles. A partir desse amor despedaçado, muitos 
outros casais em diversos momentos e em diversos lugares, 
também cantaram o amor e a dor de perdê-lo.
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textura sedosa impressionantemente.

 Ele sentia a generosidade e a sinceridade que se derramavam 
dela para Bete. Havia duas lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de 
saudade. Perfeitamente normal. Ela não fez a menor menção de ir 
pegar as malas naquele giratório próximo a eles. Parecia não está 
com pressa, enquanto ele a olhava bastante emocionado 
pedindo com os olhos que não mais o deixasse sem notícias. 
Mas ela só sorria.
 Tudo aconteceu em marcha normal. Dora pegou as malas e 
andou faceira amorosa no olhar e no seu sorriso, enquanto ele a 
acompanhava com os olhos, até ela desaparecer na multidão de 
passageiros. Se esse reencontro tivesse acontecido muitos anos 
antes, nunca mais teriam se separados. Não sei se esse 
acontecimento já foi vivido por mais alguém. Em Dora deixou 
marcas. A questão teve evidentemente duas fases. Sem dúvida 
houve o momento no qual os seus olhos se comunicaram e logo 
disfarçaram para que eles não os traíssem e o momento do adeus 
(...).

 Beijou-o também por várias vezes em pensamento, pois ele 
estava acompanhado da esposa de ar desconfiado, mas quieta.
Dora poderia sentir de perto o quanto a presença dela fizera bem 
a ele. Mas disfarçou.
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É bem melhor andar entre as flores que entre espinhos...
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 Trigésimo nono cântaro de Jade...

 Tudo mágico acontece em um piscar de olhos noutra parte da 
Riviera Francesa. De repente um encontro diário revestido de 
muita pureza e repleto de ternura nos Jardins de Luxemburgo. 
De repente tornou-se um hábito o relógio anunciando catorze 
horas obrigando os que amam a soltarem um suspiro de alívio 
(...).

 O desígnio de Deus é puro e cheio de verdades. Nada no mundo 
impede o sagrado encontro entre eles, exatamente às catorze 
horas. Exatamente às catorze horas ninguém interrompe esse 
encontro restaurador. Nada pode conter esse momento frêmito 
de triunfo de vozes e beijos. Ali ambos estão comprometidos 
numa aliança. E estão ali sem pensar com ironia ou alimentar 
pensamentos de destruição. Estão ali sem precisar explicação, 
porque não há motivo para explicação. Na verdade tornou-se um 

 Catorze horas! Nesse exato instante há a pomposa anatomia do 
firmamento, jangadas amontoadas à beira-mar, a silhueta de 
uma grande rede estendida, sem contar com as faces cansadas 
de humildes pescadores contemplando o céu de alguma parte da 
Riviera Francesa onde algo mágico acontece.

 Nem o submundo, nem o fino mundo, nem a sombra da morte, 
nem um vale de centenas de ossos secos, nem as tramas de 
bastidores, nem mesmo as constantes fugas malsucedidas, nem 
os alaridos dos muitos fracassados, nem o sofrimento humano 
avassalado pelas pestes, nem as pestes humanas que estão 
causando sofrimento aos justos, nem mesmo a notícia onde o 
cadáver de A ou de B foram encontrados, nem os comentários 
acirrados de paranoicos, nem o noticiário esdrúxulo sobre a 
miséria de muitos e a abundância de poucos, nem as tarefas 
primárias, nem as muitas tarefas secundárias, nem as tarefas 
terciárias, nem a presença de um poeta de sentimento 
melancólico e desencantado, nem os comentários de quem 
deixou herança para quem, nem a vazia investigação sobre as 
coisas misteriosas, nem a leitura do livro as irmãs inimigas, nem 
o que versa sobre o mistério das joias roubadas, nem o assunto 
do suicídio duvidoso, nem as desgraças do mundo, nem o 
assunto de fantasmas, nem o assunto de testamento, nada 
importa no exato momento que os ponteiros marcam catorze 
horas. Tudo é sinônimo de amor e paixão.
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hábito de luxo. Um luxo. Um luxo de ideias porque percebem que 
algo melhora os seus corações de adolescentes, quando se 
encontram sempre às catorzes horas. O importante é sentir a 
alegria de estarem juntos. Nenhuma palavra escapa-lhes. Não, 
felizmente! E nessa comunicação silenciosa das catorze horas, 
eles trocam gentilezas e emitem alguns sons de gracejos onde o 
destino de Nia está cumprindo rigorosamente o seu papel, 
outrora suspenso devido um acidente de percurso. Um encontro 
denotando cumplicidade, amabilidade acontece fidedignamente 
todos os dias, às catorze horas. 

 Durante anos Nia obstinadamente tem feito tudo para garantir o 
seu lugar ali, nas exatas catorze horas, nunca se queixando de 
qualquer falta de sorte ou se pabulando da muita sorte ou nunca 
alimentando argumentos que gerem incompreensão e conflito a 
dois. Nia conseguiu cativar Ryan por ser verdadeira, tendo o 
cuidado não permitir que um gemido de choque escape pelos 
seus dentes, mesmo depois de ter dado plantão à noite toda. 
Tecnicamente ela não costuma trazer para o encontro os 
acontecimentos do mundo. Só os do mundo deles. Muitas das 
vezes ultrapassam o tempo reservado a dois, ignorando que haja 
uma única linha vermelha a espreitá-los. Ryan é calado por 
conveniência, mas tem prazer em ouvir a voz de Nia e sempre 
admitindo que ele não dar a ela a atenção merecida. E no mais 
íntimo ele quer é mesmo viver com ela agradáveis momentos. 
Por outro lado, cautelosa, ela confia nele com exagero e seria um 
erro imaginá-lo longe, nem doente...

 Nessa comunicação silenciosa de alguns poucos minutos há o 
cuidado de ninguém persuadir ninguém, para não se instalar a 
desgraça do mal-entendido.
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 Quando quero revigorar-me, eu busco o caminho exato que 
precisarei trilhar para me consagrar vitoriosa...
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 Ele estava tenso nos últimos dias. Dormia cedo e acordava pela 
madrugada. Estava chateado. Sentia-se não perdoado e isso o 
constrangia muito. A sua imaginação naquela hora era mais 
importante do que todos os acontecimentos lá fora. Queria 
produzir novas ideias. Essa era a grande questão. De repente ele 
abriu um tremendo sorriso. Por alguns instantes parou de 
pensar. Ficou muito superanimado. Os fenômenos psicológicos 
do momento que estava vivenciando pareciam insondáveis. A 
sua notável inteligência fizera da sua vida um espetáculo único. 
Ele estava vivendo um momento imperdível. Estava apaixonado 
e só em pensar nas consequências o suor descia-lhe o rosto.

 Particularmente a ideia de perdê-la o tornava triste e sem chão. E 
toda vez que o amigo o aconselhava que a deixasse, ele não 
gostava da ideia. Na verdade ele jamais abdicaria da ideia de 
interromper o envolvimento com o amor da sua vida e faria tudo 

 Naquele instante ele mantinha o olhar voltado para a rua de um 
noturno deserto e aluado procurando entender o seu destino. 
Precisou tomar um copo de água bem gelada para refrescar as 
ideias. Ele estava bem sentado, quase abobalhado, imaginando 
esvaziar-se do medo e partir para enfrentar o não infrentável.

 Quadragésimo cântaro de Jade...

 Naquela noite ele estava muito confuso. Não tinha os músculos 
relaxados. A água em nada melhorou a sua inquietude. Estava 
visivelmente tenso, pensativo, defeso, mas empenhado em viver 
uma nova história. Tinha uma preocupação a lhe ferver a mente e 
estava mergulhado em um mundo muito intuitivo e extremo, 
imaginário confuso e encurralado. Não conseguia controlar o 
seu nervosismo. Ele estava no olho do furacão mesmo sendo 
conhecedor da mágica arte da dúvida para romper a cadeia de 
obstáculos e chegar até ela. Talvez porque o rosto dela era um 
caso de um ontem especial e um hoje de valor inestimável.
 A imagem dela era perfeita! E aquela imagem era responsável 
pela inquietude dele. Ele estava em Miami a negócios. Um amigo 
tinha um ponto de vista que o induzia a que ele se mantivesse 
bem afastado dela. E ele tinha um ponto de vista contrário. Por 
respeito e consideração ele ouvia os conselhos do amigo, uma 
vez, duas vezes, três vezes e uma dezena de vezes, mas tais 
conselhos não o faziam desistir do sonho de tê-la ao seu lado por 
toda a vida.
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 Verdadeiramente ele era um afortunado e não sabia...

para encontrar uma solução conciliatória, um meio-termo que 
facilitasse o conflito interior que queimava o seu coração, e 
tornava brilhosa a sua mente. Ele precisava produzir novas 
ideias sem riscos. Mas se assim procedesse poderia nunca mais 
viver um amor sem glórias. Indiscutivelmente ele necessitava 
evitar perder o equilíbrio das ideias para não correr o risco da sua 
mente construir pensamentos paranoicos. Temia um ataque de 
pânico mesmo sendo possuidor de uma notável inteligência. 
Temia pensamentos perturbadores, emoções fóbicas resultando 
numa implosão de sentimentos.
 Por um instante ficou febril. Verdade seja dita. A mulher que ele 
amava se instalou confortavelmente dentro da sua mente e ele 
não tinha nada mais a fazer, exceto esperar passar aquele calor 
latino e ígneo, que o deixava trêmulo e afogueado, quebrando 
regras. A verdade estava dançando na sua frente e era mais que 
óbvia.  A resposta da sua dúvida metódica estava diante dele. Ele 
e ela eram mais iguais do que ele imaginava. E concluiu que seria 
uma estupidez perdê-la. 
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 O bom humor é algo mágico e não deixa ninguém se afogar em 
mágoas...
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 Quadragésimo primeiro cântaro de Jade...
 Thiago era um grande expoente, um empreendedor, mas muito 
frágil no processo de formação do pensamento voltado para o 
estudo das paixões. Os disparos do gatilho da sua memória 
acessavam centenas de informações abrindo todas elas para 
uma única janela. A dela! No mais fidedigno e real diagnóstico ele 
estava apresentando manifestações sintomáticas de um 
apaixonado de muitas noites mal dormidas. As respostas mais 
importantes que ele necessitava poderiam aliviar as suas dores 
reumáticas.  As diferenças estavam nos parâmetros lógicos dos 
seus pensamentos generalizados. E por ele ser uma pessoa 
extraordinária, jamais desistiria do seu único amor. Ela era uma 
montanha de prazeres de uma festa inesquecível. Mas ele tinha 
medo de tornar pública a sua história de amor por questões 
óbvias. Pensativo, naquele instante ele estava deitado na cama 
recostado a um lindo travesseiro de seda chinesa, recordando o 
que fora o seu viver ao longo dos anos, sem a presença da sua 
Anitta. Nele havia uma convicção: tudo que perdesse acharia, 
para a sua vida não perder o sentido do amor maior. Sentia que 
precisava reconstruir o seu universo afetivo e pretendia fazê-lo. 
No momento o que ele sabia, o que ele tinha consciência era que 
estava completamente se escondendo dele mesmo. Mas tudo 
poderia mudar. Precisava se movimentar. Se reaproximar dele 
mesmo. Não poderia continuar indeciso, nem alimentar 
desespero, nem ficar com a face contraída, nem ficar ofegante, 
nem gritar qualquer ofensa asfixiando o sentido da sua busca, 
nem reclamar, nem escorregar nas ideias, mas ser forte e lutar 
pelo seu direito de amar e viver o maior espetáculo da terra. E 
somente assim ficaria isento de qualquer sentimento de culpa. 
Somente assim sua mente deixaria de ficar agitada e com medo 
dos inimigos ocultos imaginários querendo tomar-lhe os bens 
conquistados a duras penas. Ele demonstrava ser carente de 
muitos abraços. Os abraços tirariam os seus assombros de 
pensamentos perturbadores. Exatamente. Sendo abraçado ele 
teria uma melhor condição de revigoramento do seu sistema 
nervoso.  Seria um episódio interessante. Um momento para a 
serenidade fazer morada na sua mente. Finalmente a sua mente 
viveria momentos de relaxamento. Ele aprenderia a pacificar os 
fantasmas da sua mente sempre tensa, defensiva ao extremo. A 
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irritabilidade minimizaria. O sorriso voltaria a ser sinônimo de 
estar vivendo um momento prazeroso. A equação causadora da 
insônia seria resolvida. Acordaria relaxado, feliz, aplaudindo a 
vida curada de tiques nervosos, sem maneirismos, sem atitudes 
deselegantes, mas procurando estancar a fome emotiva tendo 
condições de viver um prazer renovador, estável o deixando 
calmo...

172



 Em qualquer idioma a palavra amor tem um quê de encanto  onde 
nascem os filhos da promessa...
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 Tudo começou com o fabulosíssimo dom da palavra: Amor, esse 
grandioso envolvimento de qualidade. Isso deixando claro que: 
aqueles que o experimentam vivem uma extraordinária odisseia, 
quer juntos quer à distância. Nesse item a maioria da 
humanidade agoniza. Há pouco ou nenhum sorriso na mente 
desavisada do desamoroso. Há uma espécie de vampiro sedente 
de sangue na mente de quem não conhece o amor. Sangue é vida. 
E o que não conhece o amor passa pela vida sem vivê-la e seu 
sorriso é escasso, pois há no interior da sua mente doente, um 
vampiro emocional. 
 Geralmente o desamoroso tem déficit de memória afetiva, de 
memória visual, de memória auditiva, de memória gustativa e o 
tato apresenta deficiência. É um carrasco do próprio cérebro.

 Quadragésimo segundo cântaro de Jade...

 No amor verdadeiro há inovações, pois ele refina a memória 
crítica e auxilia a prevenir transtornos mentais. E aquele que vive 

 Aquele que ama não desconhece nenhuma técnica da dinâmica 
emocional do dar e do receber. Tudo é fácil. Tudo é autocuidado 
com um forte componente de autoproteção e hetero proteção 
contra o agente patogênico do medo; também do ódio. Há o 
autocuidado como sinônimo de atos protetivos realizáveis entre 
si. 

 Na memória dos que amam estão bem gravados os gigantes 
benefícios do amar incondicional. Ele repagina. Ele recria. Ele 
contorna conflitos. Ele faz milagres e torna possível o que para 
muitos é considerado impossível. No desamor não há apetite 
emotivo somente mora nele a fonte da ansiedade onde duas 
pessoas se atritam por coisas tolas, fazem guerras pessoais e  o 
relacionamento é chulo onde nada é saudável nem harmônico.     
No desamor prevalece a dor humana liderada pelo egoísmo. 
Tudo é conflito. Tudo é exigência. Tudo é pessimismo. Tudo é 
aridez. Tudo é insensatez, onde ninguém considera ninguém, 
onde o código da felicidade inexiste e tudo caminha para a 
decepção sem motivo de comemoração, onde nenhum vivente 
de estágio embrutecido conseguiu sobreviver por muito tempo.

 No amor verdadeiro tudo vai direto ao ponto sem rodeios. Por 
isso há um envolvimento de qualidade. E se alguém perguntasse 
o que é um envolvimento sem qualidade eu diria que a resposta 
está num relacionamento de caráter furtuito e irresponsável.
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 Aquele que ama não se cansa de sentir um calor misterioso, fruto 
da empatia. Isso é “envolvimento com qualidade". 

 No amor verdadeiro há a interação mental definitiva, onde o 
papel de cada um se resume em dar e receber.

um amor verdadeiro tem selo de garantia no seu sentir, pois 
habitualmente não perde a majestosa e santa paciência,
porque quem ama não tem atitudes fugidias.

 No amor verdadeiro há uma preocupação em evitar a fadiga, a 
insônia, as tendências histéricas, a ignorância, a crueldade e o 
abandono. O predomínio da crítica construtiva, da reflexão e da 
discussão não acalorada tem o poder de bloquear a elevação da 
tensão emocional acelerando o processo não interativo.
 Manter um amor implica em manter os alertas dados a respeito 
da ameaça de frequentes desafios.
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 Aprender a amar é uma obrigação. Antes de amar o tu, amemos a 
nós mesmos...
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 Quadragésimo terceiro cântaro de Jade...
Costumeiramente tenho o habito milagroso de me transportar 
para o mundo das letras. Ou para o mundo da música clássica. 
Ou para o mundo da música secular. Ou me agrupo aos que 
amam dançar. A vida é uma dança de cadeiras. Também é um 
jogo. E somente ganha quem sabe jogar. No jogo glorioso da vida 
não existe o fator sorte, mas sabedoria. E nada mais agradável ao 
espírito do que observar o corpo brincando numa montanha-
russa. Só não pode brincar de roleta russa. Não vale a pena, pois 
tudo que é bom na vida se resume permanecer à procura da 
verdade do sentir maior. 

 É tempo de viver essa mais linda atitude: o entendimento. É 
tempo de um entendimento mais profundo. Ele é o neutralizante 
do dilema vivido pelos desamorosos. Os desamorosos nunca 
aderem à politica do apaziguamento. Não suportam conviver 
com pessoas divergentes. Geralmente são frias e machucam 
com palavras ou ações irritantes. Não amam fazer acordos 
fechados, pois sempre acham uma babaquice. Quase nunca são 
honestos e não costumam pagar promessas. 

 A verdade do sentir maior é resumidamente o entendimento mais 
profundo onde as fantasias, os sonhos são indestrutíveis porque 
ninguém tem paranoia nem megalomania quando ama. E como 
diz Fernando Pessoa: “quem ama nunca sabe o que ama. Nem 
sabe por que ama, nem o que é amar...” E há quem defenda que o  
amor é a procura do todo e amar é sinônimo de se unir e de se 
confundir com o amado num forte entendimento.

 Tudo que envolve os desamorosos é um tudo de guerra. Tudo na 
guerra afigura-se imprevisível quando visto à luz do número de 
casos de pessoas infelizes. Geralmente são desastrosos 
amantes. Não conhecem o brilhantismo da cumplicidade e vivem 
sofrendo as consequências da falta de glórias. 
 Os desamorosos não possuem o agudo e o profundo tino de 
surpresas bem agradáveis. Eles não têm ânimo para grandes 
conquistas e nem percebem como as conquistas incruentas 
solapam a resistência amorosa.  Lamentavelmente são pouco 
talentosos.  Sempre gostam de apreciar contrariar opiniões dos 
amorosos. Têm a astúcia de um Maquiavel e o ardor fanático de 
um Maomé. Por causa do constante mau humor eles não sabem 
compor músicas ou poemas agradáveis.
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 Geralmente são estrategistas medíocres revelando-se pouco 
talentosos para tirar partido dos seus opositores. Nunca evitam 
seguir na contramão da vida: geralmente têm muitos inimigos. 
Os amorosos têm muito mais invejosos do que inimigos.
 Já os meus inimigos são aqueles que me invejam. Por isso que 
costumo orar pelo inimigo. Que ele nunca me encontre. Fico 
sempre no seu ponto cego. O meu inimigo é o que trama contra 
mim. Ele quer a minha vida. Mas a minha vida tem dono. Eu! Por 
isso sou a mais fiel defensora de mim mesma. Exijo respeito pelo 
meu sentir. Por isso que amo um único amor enquanto eu for 
única (...)
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Fujo do orgulho e do homem violento, pois carregam sementes 
de destruição.
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 Em Anne algo chamava à atenção: a sua ingenuidade! Nela a 
emoção do amar era tudo! Costumava dizer que amando nada a 
perturbava. E enquanto Anne era a representação sinonímia da 
alegria, do prazer, sem sombra de dúvida o homem que a amava 
era cuidadoso na fala. Enquanto tudo para ela estava excelente 
para ele era motivo de cautela. Tudo para ela se resumia numa 
única palavra: alegria e alegria. Vencer e vencer. Qualquer que 
fosse o motivo, ele se mantinha fora de cena, embora fiel nos 
sentimentos por ela. Se não fosse pela excessiva preocupação 
por ela seria difícil descrevê-lo como um homem apaixonado.

 Suas atitudes endurecidas pesavam muito no relacionamento. 
Ele era rigorosamente exigente e exatamente por isso viviam em 
conflito. Era raro o dia que não tivessem pequenos atritos. Então 
ele se afastava. E quanto mais ele a evitava mais dela estava 
dependente, até no seu dormir, pois antes que ele dessa conta já 
estava com insônia, andando inquieto não vendo a hora de o dia 
raiar.
 Ela despertara nele tudo que um homem podia esperar de uma 
mulher.  Bonita, inteligente, dona de uma voz insinuante que por 
muitas vezes se abstinha de ouvir para não ficar cada vez mais 
dependente dela.

 Quadragésimo quarto cântaro de Jade...

 Talvez por ser um homem metódico e racional nas decisões não 
entendesse o agir irreverente da jovem mulher. Anne era uma 
criatura linda e costumava dizer que a emoção do amar era tudo. 
Mas ele a considerava indisciplinada, pois vivia no mundo irreal 
dos sonhos e ignorava que por ele ser um empresário bem 
sucedido tinha que se manter reservado e longe de falatórios 
banais. Por outro lado quando ele a cobria de beijos sentia que 
não poderia viver sem a presença dela na sua vida. Mas isso era 
somente um detalhe. E enquanto ele tinha verdadeira obsessão 
com a saúde e a forma física, ela se deleitava em frequentar aulas 
de dança, cuidar dos longos cabelos e da pele para não se encher 
de rugas nem desidratar. Ele era um homem ansioso por natureza 
e não sabia o que era mais difícil pensar e trabalhar ou fugir para 
amar.

 Sábatus era um homem sério. Ele sabia que seria difícil viver sem 
ela. Por sua vez Anne era irresistivelmente envolvente e ele 
morria de ciúme dela. Mesmo tendo temperamento diferente ele 

183



não conseguia viver longe dela. Mas era pior do que isso, muito 
pior. Muito mais do que se possa imaginar. Ele não admitia que 
nenhum homem dela se aproximasse. Ele sabia que era difícil 
não sentir ciúme. Mas ele não conseguia dele se desvencilhar. 
Anne fora a estrangeira da sua vida que nunca dissera de onde 
veio. Na verdade ela não veio. Ele foi buscá-la. Se ele não tivesse 
ido ao seu encontro ela não estaria sendo o motivo das suas 
insônias. Ele se deixou arrasta pelo dom da sedução de Anne e 
sem perceber, nem deixar de querer querendo a arrastou para si 
com desejo de posse. Claro que sim! Foi difícil admitir. Em tese 
ele era ambicioso. Quase nunca flexível. Por isso a transformou 
na mulher da sua vida, mesmo de forma virtual...
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 Quando começo a me perguntar se necessito de permissão para 

amar, eu amo mais ainda!
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 Quadragésimo quinto cântaro de Jade...

 Particularmente eu tinha o meu ponto de vista. Havia nele algo 
estranho. Mesmo assim eu recomendei cautela. Todo o meu 
raciocínio girava em torno de que era preciso ter paciência. E eu 
sentia que a cada dia ela estava sem paciência e muito 
estressada. Mas precisava não ser precipitada. E logo ela que 
não tinha o hábito de se deixar levar pelo primeiro pensar torto. 
Elisa não poderia acalentar pensamentos soltos. Afinal ele me 
parecia uma boa pessoa. Eu o observava à distância. Nunca me 
ocorreu comentar alguma coisa sobre a sua inquietude. Eu 
precisava convencê-la a não pensar em nada ruim. De repente, 
lembrei-me que ele poderia estar com uma carência afetiva. 
Sugeri para ela ser mais afetuosa e por último tentar arrancar 
dele alguma verdade que ela mesma desconhecia. Ao fazer isso, 
entenderia a origem das suas muitas inquietudes. Foi quando ele 
revelou que estava vivendo um drama familiar e de qualquer 
forma era um motivo para entendê-lo e perdoá-lo. O perdão seria 

 Indiscutivelmente aquele comportamento despertou nela certo 
medo. Não iria ser fácil conviver com uma pessoa impulsiva, 
irritadiça, inflexível pessimista, inconformista, excessivamente 
crítica e explosiva. Logo ela que sofrera traumas profundos. O 
desabafo dela me incomodou. Éramos companheiras de quarto e 
dividíamos o mesmo apartamento em Paris. E diante de todo 
esse caldeirão de comportamentos reativos dele e de tanto 
imaginar o que poderia acontecer cheguei à conclusão que ela 
deveria tentar assumir o papel de pacificadora, oxigenando o seu 
modo de pensar. Era uma situação delicada partindo do princípio 
de que quem ama não maltrata.

 Elisa costumava desabafar comigo que não admitia e nem queria 
acreditar na possibilidade de que o seu amado sentisse prazer 
em fazê-la sofrer. Ela sabia que somente os psicopatas quanto 
mais amam mais fazem sofrer. Mas o seu amado era normal. Na 
verdade, ele tinha muita facilidade de ficar de mau humor. E ela 
não conseguia entender o porquê dos seus altos e baixos 
comportamentos reativos. Ora era só doçura, planejando 
eufórico e determinado uma vida a dois em Lisboa, cheio de 
planos; ora se irritava do nada e ficava aloprado; por qualquer 
motivo ele tinha um estranho hábito de censurá-la a ponto de 
afetar o envolvimento emotivo entre os dois.
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o oxigênio da relação afetiva entre eles. Corrigido os desgastes 
tornaria mais fácil a convivência. Na verdade ele tinha três 
grandes necessidades neuróticas: a de carência afetiva, a de 
poder e a de ser o centro de atenção...
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 Nos dias subsequentes tenho analisado o meu envolvimento e o 
julgo com selo de qualidade... 
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 Numa pessoa visivelmente infeliz a ansiedade ganha forma, o 
sorriso desaparece, os bons pensares tornam-se raros e tudo 
que pensa é puro pessimismo. A angústia se hospeda ao lado da 
ansiedade.
 O tédio faz qualquer um se sentir ofendido do nada. Amar uma 
pessoa entediada deprime. Fico imaginando e tenho que admitir 
que o silêncio das palavras seja um aviso desconfortável e com 
prenúncio de tédio. Pela força do hábito o entediado é tenso por 
natureza e sem paciência se torna explosivo. E quando o tédio se 
agigante a pessoa caracteristicamente se torna um ser revoltado, 
inconformado, defensivo vivendo quase sempre de mau-humor, 
deslocado, ora com complexo de inferioridade ora vivendo onde 
uma onda de superioridade presunçosa.

 Não há nada mais irritante que o tédio onde tudo é mesmismo. É 
terrível, mesmo por uma minúscula fração de segundo. É o 
mesmo que falar de coisas insípidas. Falar de coisas sombrias. 
Falar de coisas sinistras.  Falar de coisas sem cores. Falar de 
coisas desvantajosas. Falar de assuntos sem nexo. Falar de 
assuntos que excluem a alegria de viver. O tédio é um estado 
cansativo da alma. Literalmente a causa real dele é a escassez de 
ânimo. Nele tudo é cambaleante. Ele propicia a insensatez e faz 
qualquer um se sentir um nada. Onde há tédio há carência de 
ideias luminosas. O tédio corrói a paciência e abre caminho para 
a depressão podendo chegar ao suicídio.

 O tédio deixa a pessoa desprovida das melhores atitudes e dos 
mais finos gestos. Vive sempre impelida a despertar piedade. O 
tédio a faz perder a autoproteção. O tedioso estar sempre se 
comportando como lobo mau em forma de cordeiro e com toda 
certeza fica vulnerável a perder o senso do ridículo. Daí ele passa 

 Quadragésimo sexto cântaro de Jade...

 Geralmente o entediado tem muito desgosto e revoltado vive de 
aparência. E é exatamente diante dessa realidade que se torna 
necessário dizer que para vencer o tédio é preciso ser forte na fé. 
Não se deve esmorecer. Permanecer sempre de pé. Amar-se 
procurando vestir-se bem. A aparência conta ponto. E a questão 
maior é que o entediado não tem autoestima e se veste sem 
elegância nem zelo. E quanto mais velha a vestimenta mais 
deseja usá-la como mecanismo de atrito chocando os outros. O 
entediado nessa fase fica insuportável, antipático e infeliz. 
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 Conviver com uma pessoa entediada é desanimador. Cedo ou 
tarde se torna um poço de frustrações. Seu pensamento é 
carregado do peso do seu desespero. O tedioso é um estraga 
tudo. E a tendência é a de se tornar um zumbi...
 

a não querer ouvir a mais ninguém e por qualquer coisa  se sente 
desprestigiado. 
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 Nunca tentarei me livrar da imagem do meu amado... Ela é o meu 

alimento.
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 Para viver um grande amor é preciso ficar longe de pessoas 
nojentas no pensar, nojentas no falar, nojentas no agir, nojentas 
no maquinar. É preciso viver longe de pessoas invejosas que são 
tão repugnantes e intolerantes, quanto chatas. É preciso ficar 
longe de pessoas falsas. É preciso ficar longe de pessoas 
dissimuladas que geralmente têm cacoetes desde as grades do 
berço. Elas estão sempre prontas para darem opinião na vida de 
um casal feliz. Elas vivem discordando como se quisessem 
manchar imagens. 

 Eu preciso que alguém me fale de prosperidade. Eu preciso que 
alguém me fale o misterioso segredo da longevidade.  É preciso 
que as feições permaneçam luminosas nos rostos fogosos de 
todos apaixonados e que nunca emudeçam. É preciso que os 
lábios dos que beijam nunca se cansem de beijar. É preciso que 
os olhos dos que flertam nunca fiquem cegos. É preciso que os 
amantes busquem o gozo inovador que inspira. É preciso que se 
ame com envolvimento do mais alto padrão de qualidade. É 
preciso excluir a indelicadeza e a infidelidade em todas as formas 
de amar. É preciso ser poeta para aprender a amar com 
criatividade. É preciso amar com responsabilidade. 

 É preciso ficar longe dos paranoicos que fazem tudo o que é 
possível para desestabilizar de qualquer modo aquele que ama, o 
fazendo em proveito próprio. Vivem completamente focados em 
destruir. 
 Aos que amam, eu sugiro que sejam imaginativos. Eu sugiro que 
façam uso do fascínio, pois é o combustível que alimenta a libido. 
Que seja banida a ironia em qualquer envolvimento entre duas 
pessoas.  Que diariamente ocorram mudanças no cenário a dois, 
autopromovidos por natureza. O instinto de proteção é 
restaurador.  O instinto de proteção previne contra conflitos e 
competição. Abençoados sejam todos os amantes suplicantes e 
doces, dotados da ideia de se repaginarem com frequência, 
sussurrando palavras desprovidas de censura. É imprescindível 
uma convivência franca entre os que amam sempre sendo 
tolerantes, evitando derraparem nas palavras que magoam que 
ferem que fazem entristecer. E preciso desconectar o uso das 

 Quadragésimo sétimo cântaro de Jade...

 Para viver um grande amor é preciso fugir da convivência com 
pessoas asquerosas. Perturbadoras. Cheias de culpa. Cínicas.
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expressões vazias que causam constrangimento. Tudo isso não 
é nada, se comparado à liberdade de amar...
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 Nunca tente, nem por um segundo, esconder o seu sorriso de 

mim, pois seus lábios correm o risco de ficarem ressecados e se 

repuxarem nos cantos.
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  Amor!

  Assim se expressou Carlisle no seu apelo fenomenal. “Prestes 
atenção” - Com um pouco de esforço e zero de orgulho, seja 
franco. Estou ouvindo o seu falar mesmo baixinho. Você precisa 
ser autêntico. Tente por um segundo devolver o sorriso mágico 
que o eleva ao mais alto dos montes imaginativos do prazer. 
Encare a vida tão despreocupadamente que ninguém ira lhe 
incomodar. Você precisa sorrir, pois agindo o contrário correrá o 
risco de ver os seus lábios de mel ressecados se repuxando nos 
cantos. Eu poderia sugerir que não diga nada. Entretanto, por vê-
lo tão fraco, não posso ficar zangada se não vier a sorrir. Você 
está tenso. Daqui eu posso ouvir a batida descompassada do seu 
coração. E dada à expressão do seu rosto, sinto traços, não de 
tristeza, não de surpresa, mas denotando que a saudade o está 
visitando com a força de uma forte chuva torrencial num terreno 
árido permeável que se não contida, o afogará. E eu falo com se 
isso fosse possível. E sei que você tem medo do efeito da 
saudade tão corrosiva como um ácido. E você não parece 
convencido. Você permanece calado doentiamente como se 
nada estivesse acontecendo. Isso é ruim. Aposto que você não 
aceitaria isso quieto e eu lamentaria vê-lo travar-se por orgulho e 
vaidade. E embora eu não tenha mentalizado, nem por longe, que 
a saudade viesse a morder a sua face de menino opinioso, o que é 
acintosamente pura verdade, eu lamento. Sofro por você que 
desperdiça o tempo necessário ao seu viver amoroso. 

  Quadragésimo oitavo cântaro de Jade...
  Amor!

  Amor!

Não se limite a dar de ombros sem tirar os olhos do meu rosto que 
tem a sua imagem fixa nos seus olhos. E por falar nos seus olhos 
saía desse exílio num piscar de olhos e aqueça o seu coração. 
Segure as minhas mãos. Elas parecem ter energia restauradora. 
Na verdade elas têm mesmo é calor. Sem elas massageando o 
seu rosto ele corre o risco de ficar frio como uma geladeira 
abastecida de sangue. E isso me faz lembrar que há muitos anos 
atrás eu vivenciei um momento igual. E aquilo se tornou a cena 
mais difícil que protagonizei quase tirando a minha liberdade. Foi 
preciso que alguém me animasse aliviando-me o fardo. Naquela 
época eu escapei. Mas não acusei ninguém que me tirou a 
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liberdade. Sugiro que encontre urgentemente uma forma de 
escapar da dor da saudade. A saudade é um monstro que devora 
pouco a pouco, atravessa o paladar se instalando numa 
anorexia. Isso não é nenhuma novidade, só estou tentando 
deixar você menos infeliz. Ouça o som da minha voz que sai de 
dentro do seu coração. Essa é provavelmente a mais santificada 
ideia...
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 Quero ver o teu sorriso sempre com vida; se algum instinto me 
faltar, viva (...)
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 Quadragésimo nono cântaro de Jade...
 Mais uma vez Talita se sentia elegantemente equilibrada. Seus 
cabelos anelados, ondulados passavam da cintura. Ela era uma  
linda mulher de cabelos compridos que precisava de algum 
artefato histórico para manter-se próxima da sua feminilidade. 
Algo como um tipo de identidade socialmente especial. E eu 
nunca a culparia por ter levado a capricho mantê-los longos.

 O olhar de Talita ora revelava claramente atitudes insinuantes, 
ora ele denunciava, ora ele era a representação sinonímia da 
aprovação ou desaprovação de atitudes. Noutras vezes os olhos 
de Talita denotavam literalmente hostilidade. A sensualidade 
saltava pelos seus olhos.

 Através dos seus olhos ela conseguia perscrutar os intentos 
ocultos do amado. Com os olhos ela expressava o rir o chorar o 
admirar e o desprezar. O olhar de Talita tinha forma inteligente de 
transmitir seus sentimentos. 
 Talita era um ser predominantemente visual onde a relação entre 
os seus olhos negros e o seu cérebro era muito íntima. E, 
segundo Bornheim, em “As metamorfoses do olhar” dizem que o 
ser se faz olhar. 
 Talita era uma morena bem cheinha, com grandes olhos sonsos 
e agudos, redondos e namoradores. Na profundeza do seu olhar 

 Talita tinha um olhar sedutor. Seus olhos eram de um existir 
enigmático iluminando tudo que havia ao seu redor. O moço que 
se engraçasse dela atinha-se a vivenciar grandes emoções.  
Tudo porque o olhar de Talita não se restringia aos limites da 
visão objetiva comum ao universo feminino. O olhar de Talita 
tinha o poder de explorar o ilimitado campo do proposital, 
revelando segredos, intenções e paixões antes nunca vistas, 
fazendo lembrar Vinicius de Morais quando escreveu: “meus 
amigos meus irmãos, cegai os olhos da mulher morena, que os 
olhos da mulher morena estão me envolvendo e estão me 
despertando de noite”.

 O olhar de Talita tinha um quê abrangente, até certo ponto 
incisivo. Ninguém melhor que ela sabia expressar um olhar no 
limite definidor; ele denunciava pertencer a um universo 
cognitivo e cheio de mistérios gozosos. E quando Talita se 
apaixonava tinha um modo de olhar emotivo, mas quando ferida 
era de um fitar passional de meter medo. 
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estava registrado o índice revelador do seu mundo íntimo. Os 
seus olhos eram um insubstituível instrumento de comunicação 
entre ela e os homens que a cortejavam. O seu olhar às vezes era 
mais completo e eficaz que a palavra. Em certos momentos, a 
linguagem dos olhos negros dela podia mesmo contradizer o 
significado das palavras e revelar o que ela silenciava. 
 Talita pertencia a uma sociedade que recomendava à mulher a 
contenção do comportamento natural que à linguagem do olhar 
coubesse à expressão do que a jovem era obrigada a guardar 
dentro de si. Os olhos negros de Talita quando fitavam os olhos 
de mel do amado pareciam passear num lindo bailado cômico, 
deixando o amado, confuso.  Os olhos de Talita refletiam muito 
de sua personalidade, mas para ela o que importava não era o 
olhar em si, mas o que estava oculto dentro deles...
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 A desilusão é um estado de espírito bastante triste, repleta de 

melancolia, de muita agitação, ambas assustadoras, onde não há 

campo para escolha...





 Ele estava ali, não para fazer algo monstruoso, mas para fazer as 
pazes. E quando o seu olhar pousou de novo nela, ele foi logo 
dizendo que tudo iria ficar bem. Ela se manteve à distância para 
observá-lo melhor. E falou que não havia objeção em ouvi-lo o 
que significava que ela tinha tomado outra decisão com rapidez. 
Taine estava visivelmente perturbada. De repente ficou lívida.  
Tentou se controlar. Mas precisava ouvi-lo. Assim tiraria a má 
impressão que ele deixara ao sumir literalmente. Respirou fundo. 

 As pálpebras de Taine tremeram ao perceber que o homem que 
ela amava se curvou na sua frente, vulnerável, arrependido e 
querendo voltar. Mas ela se sentia indiferente feito uma lady 
inglesa parecendo não haver mais afogueamento nela, somente 
decepção. Há poucos dias estava sozinha. E para confirmar que 
era ele, ela esticou todo o pescoço apoiando-se na mesa. Ele 
ergueu a mão direita como se fosse cumprimentá-la.

 E aquele reencontro com ele fora algo verdadeiramente fora de 
tempo. E ela ainda não estava pronta para perdoá-lo. Por outro 
lado, quanto mais ele ansiava chegar perto dela, mais receoso se 
continha, sem esconder o nervosismo. Ele tossiu e logo em 
seguida procurou esfregar as mãos; estava tentando aliviar a 
tensão e tornar tudo melhor. E de repente ele já estava ao lado 
dela que por sua vez, desviando os olhos dos dele, se levantou 
saindo às pressas para o jardim, com sinais de visível rejeição, 
embora sofrendo saudosamente. 

 Por um momento, o moço Jerry não conseguiu sensibilizá-la. 
Seus olhos castanhos dançavam nas órbitas, tentando chamar a 
atenção dela. Seu rosto barbeado, inenarravelmente belo estava 
todo inquieto. Mas vendo que ela permanecia indiferente recuou 
de lado ficando sem empolgação. E achou que precisava de 
ajuda. O fato de vê-lo a fez ficar um pouco intrigada. Ela queria 
ficar fora da vida dele, mas o coração negava. Os olhos dela se 
arregalaram quando ele caminhou em sua direção. O que estava 
ocorrendo ela mesma não sabia responder. Taine parecia ter cera 
na face e os batimentos do seu jovem coração estavam 
descontrolados. Ela começou a impacientemente bater o pé. Eles 
se entreolharam rapidamente. A presença dele ali fazia toda a 
diferença. Ela tinha um bom pressentimento com relação a 
fazerem as pazes.

 Quinquagésimo cântaro de Jade...
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 Quando ele intencionalmente quis encostar-se, ela exclamou: 
“comporte-se” - insistiu ela – depois logo mudou de ideia. O que 
ela sentia naquele momento não era nem um quarto do que 
sentiu a se ver sozinha e abandonada. Talvez fosse o melhor. O 
que significava que ela teria de tomar a iniciativa, pois estava 
ansiosa e carente de afeto há alguns dias. Mas preferiu conter-se. 
Ele estava bastante convicto que tudo iria terminar bem. E 
alimentado por esse pensamento interessantemente otimista fez 
uma exposição de motivos, repassando todos os fatos da sua 
estúpida atitude. Pelo canto do olho ela percebeu que ele falava 
com segurança sem olhar para outra coisa que não nos seus 
olhos. Conversaram pouco. E nem tiveram tempo de jogar mais 
conversa fora. Deram um longo beijo começando de forma bem 
tradicional e terminando com rostos afogueados de paixão. 
Coisas da vida...

 Ele pegou a mão esquerda dela e colocou a aliança, enfiando-a 
no dedo esquerdo. Foi então que Jerry conseguiu convencer a 
esposa que tinha muita facilidade de ficar irado, destemperado e 
impróprio quando enciumado. Pediu desculpas. Porque toda 
aquela angústia teria sido completamente desnecessária se 
Taine fosse menos popular e gentil com os colegas de trabalho.  
Taine ainda estava magoada. Afinal havia duas semanas que ele 
desaparecera. No dia da partida dele o rosto dela estava 
desesperadamente angustiado e ela foi obrigada a tomar um 
calmante. Mas naquele instante não estava mais irada. Estava 
desconfiada. Sua mente estava confusa imaginando o que ele 
aprontara longe dela.

A paciência, na verdade, não era o seu hábito. Mas ficou calma. 
Então permitiu as explicações. Ele só queria conversar com ela e 
se justificar. Finalmente ficaram próximos e ele tocou seu rosto 
de leve, tecendo elogios. Agora ela estava muito curiosa para vê-
lo se explicar, dramatizando como era o seu costume. Aquele era 
o rosto de um homem afogueado e cheio de paixão. Ela se 
continha sim, pois já o perdera tantas vezes, de tantos modos e 
meses que tinha necessidade de aprender a lidar com situações 
imprevisíveis. 
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