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Histórias de um pseudo anônimo 

(Contos de fadas, contos psiquiátricos e contos da vida) 

 

 

Conto de fadas 1: O velho e a arca 

Era uma vez um rapaz.  Rapaz moço, sagaz, inteligente e trabalhador. Trazia no 

espírito a placidez da sua mãe e a persistência do seu pai, dono de uma pequena propriedade 

rural. 

Muito pobre, desde cedo trabalhava duro ajudando o seu pai no sustento da casa. 

Saia cedo para os campos e retornava no cair da noite, quando então se dedicava aos estudos 

sob a luz das velas e do amor da sua mãe. 

No escasso tempo livre, corria pelos pastos e brincava com a filha do fazendeiro, 

dono das terras arrendada pelo seu pai. Garota de bom coração, leve e sardenta, cresceu 

indiferente à diferença de classe que os separava. 

Seu pai sempre afirmava: óleo e água não se misturam. Não queria que o filho 

sofresse decepção futura de viver um amor provavelmente rejeitado pela sociedade, dada a 

grande diferença de classes. 

Nada disso, contudo, impediu que o tempo, senhor do mundo, cumprisse seu papel. 

E os anos se passaram. O rapaz desenvolveu um forte senso de sobrevivência. 

Administrava as economias da casa com esmero, garantindo que os custos fossem mínimos e 

que nada faltasse a seus pais, já idosos. 

Nesse ínterim, filha do fazendeiro tornava-se uma bela mulher. 

Após a morte dos seus pais, o rapaz, com medo da solidão e premido pelo grande 

amor que sentia, casou-se com a moça em segredo, despertando a ira do pai. Colérico, o 

senhor das terras a expulsou de casa. 

Tiveram um casal de filhos que, eram os anjos bons da sua vida e da sua natureza. 

Um alento para o jovem e já sofrido casal. 

A personalidade do rapaz, centralizadora e controladora (cujo mérito garantiu sua 

sobrevivência digna na pobreza) tornou-se ainda mais canhestra. Queria garantir que nada 

faltasse à sua bela esposa (que por ele trocara a família de origem), e principalmente que seus 

filhos não passassem pelas privações que passou. 
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Trabalhava então a maior parte do dia e da noite. Mudou-se para uma fazenda maior. 

Prosperava dia após dia. Sua propriedade foi anexando os sítios ao redor, e o faturamento 

crescia exponencialmente. 

Por zelo e desconfiança, não depositava nem um tostão do que ganhava nos bancos. 

Guardava tudo em uma grande e velha arca, pertencida a seus pais, cuja única chave vivia dia 

e noite em sua posse, amarrada pelo pescoço em um cordão. 

No delírio de enriquecer e garantir a segurança dos filhos, tornou-se frio e distante. 

Amava-os mais que tudo, mas não podia se dar ao luxo de perder tempo. Amar era prover e 

proteger. Isso exigia trabalho. Nada poderia desviar a sua prioridade. 

Não viu o crescimento dos filhos, os seus primeiros amigos, os primeiros amores, os 

progressos escolares, a transição para a vida adulta, sequer chegando a ir às festas de 

casamento. Sua esposa, desolada e solitária após o casamento dos filhos, em rompante de dor 

e solidão, o abandonou. Vizinhos diziam que enlouquecera e perdera-se no mundo. 

O rapaz fez de tudo para encontrá-la, contratando os melhores detetives e 

empenhando o máximo possível de recursos. Em vão. Seus filhos não queriam recebê-lo, 

culpando-o pelo sumiço da mãe. 

O rapaz, agora um homem maduro, não compreendia. Não fizera tudo pelos filhos? 

Pelo amor? Pela segurança? Pelo aconchego? Porque teria sido abandonado? Para evitar a 

doença da tristeza, entregou-se ainda mais ao trabalho, tornando-se o homem mais rico da 

região. A chave do tesouro permanecia no colar diuturnamente. 

Da mulher e filhos, já há muito não tinha notícias. 

Em sua grande arca, já quase não cabia mais ouro. A velha chave, único meio de 

acesso a toda sua riqueza, continuava envolta ao seu pescoço. Passou a simbolizar toda a sua 

luta e (agora) sua dor. 

Passaram-se muitos e muitos anos. O rapaz, já idoso, não tinha mais a mesma força 

de antes. Adoecido, via sua prosperidade caducar e estagnar-se progressivamente. A doença 

foi o freio que precisava para, na dor da saudade e solidão, repensar os valores que escolhera 

para guiar a sua vida. Decidiu vender os seus bens, dispensar os empregados, desfazer-se das 

propriedades e voltar a morar na casa onde crescera. Sentia que lá reencontraria algo há muito 

perdido. 

Colocou o fruto financeiro das últimas vendas na velha arca, trancou-a com sua única 

chave e, sozinho em sua carroça, ganhou a estrada.  
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A casa dos seus pais, envelhecida pelo tempo e pela falta de cuidados, despertou-lhe 

a ternura enrijecida pelas décadas de labor, temor e receio. Afinal, não havia garantido o 

sustento de todos? O que ganhara com isso? Apenas uma grande e velha arca, cheia de ouro e 

tesouros, no porão de uma velha casa.  

Não resistiu. No auge da dor, avaliou tirar a própria vida. Correu para o rio, de águas 

caudalosas, corrente no fundo do bosque que circundava a pequena, antiga e empobrecida 

propriedade.  

Ao atirar-se da ponte, ouviu um grito ao longe. Estupefato, mal pode acreditar em 

seus próprios olhos. 

Em sua direção, corria sua velha esposa e companheira. A sardenta menina, que há 

muito havia se perdido pelo mundo, doutrinada pela saudade e pelo tempo (que a tudo cura), 

afastou o rancor e retornou para buscar o seu amor. 

Pulou no rio e salvou sua vida, arrastando-o para a margem. 

Algo se fora na correnteza. Sua existência, agora, estava salva e livre.  

O rapaz, emocionado com o reencontro com a velha companheira, prometeu a si 

mesmo nunca mais abandona-la. Sentia-se pleno de amor e grato à vida como nunca antes 

estivera. Chegou na velha casa e chorou de emoção ao reencontrar os filhos (com seus 

respectivos parceiros) e netos, trazidos por sua esposa sem que ele soubesse. 

Após alguns dias, ao banhar-se, percebeu que o colar com a chave não mais estava 

em seu pescoço. Provavelmente, fora levado pela correnteza do rio no momento do salto, ou 

até perdera-o em outra ocasião. 

Não importava. Em seu porão, uma arca com incalculáveis riquezas jamais poderia 

ser aberta! 

Neste momento, o rapaz percebeu que fizera o melhor negócio da sua vida, sem 

gastar um centavo sequer da sua arca. Todos estavam em casa, repletos e amor e carinho, sem 

que nada lhes faltasse. E viveram felizes para sempre. 

 

 

Conto de fadas 2: Distraída contraída 

 

Era uma vez um campo florido. 

No meio do campo, havia uma casa onde vivia uma família de camponeses. O 

fazendeiro, junto com a esposa do seu primeiro casamento, tinha um casal de filhos. 
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O garoto, mais velho, pragmático, altivo, ajudava o pai na lavoura e a mãe nos 

serviços da casa. Falastrão, brincalhão, vivaz e alegre, era o orgulho da família. 

A garota, nascida três anos mais nova, era o extremo oposto do irmão. Introvertida, 

ensimesmada, de poucas palavras e poucos sorrisos. Parecia viver em outro mundo e não 

compreendia a passagem do tempo. 

Sempre distraída, vivia recebendo reprimendas dos pais por parecer não 

compreender-lhes o que dizia.  Sua mãe, calejada pela experiência recebida de suas avós – 

mestras em maternidade – percebeu o quanto se atrasou para falar, para andar, para interagir, 

para aprender a contar e o nome das cores. 

Recebeu o apelido de “distraída”. 

Distraída era preterida. 

Distraída era contraída. 

Distraída era reprovada. 

Não era fácil ler distraída. Tampouco inferir o que sentia ou pensava. Chegada idade 

escolar, distraída praticamente confinava-se ao quarto. Aos dez anos, não secomunicava com 

ninguém. Quando queria comer ou beber algo, simplesmente ia à copa e se servia – sem 

nenhum tipo de seletividade. 

Homens de branco que a examinavam eventualmente diziam que estava doente. 

Tratava-se de uma doença incurável, de forma que a sua mente e alma eram um oásis onde 

ninguém conseguiria penetrar. 

O desgosto e sofrimento provocados pela drástica e dramática distinção na evolução 

da menina só não foi maior que o assombro e a repulsa provocada em seus pais. Desde o 

nascimento, perceberam algo errado em distraída. E desde sempre sabiam que nada poderia 

muda-la. 

Cegos e frios. Não se importavam mais. Preferiam que morresse ou que nem tivesse 

nascido. Abandonaram-na e entregaram-na ao mundo. 

Mas “o mundo” era apenas o seu mundo. Distraída contraída. 

Todas as noites, quando o sítio dormia e as estrelas se apresentavam, distraída pulava 

a janela e corria para os campos. Sentia-se livre, dona de uma personalidade, intuindo um 

destino maior. Não sabia. Não sabia. 

Aos céus, mirava sempre a sua estrela – a maior de toda a constelação. 
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Distraída iluminava-se ao imaginá-la ao seu lado. Brilhando aos seus olhos, 

iluminando a sua casa, a sua vida – preenchendo-a com sentido. Em sua linguagem, sabia-se 

diferente do mundo que se lhe apresentava. Mas não havia idioma para descrevê-lo. 

Ao longo das noites, seus sonhos a levavam pelos céus, a flutuar por entre as nuvens, 

em busca de sua estrela dourada, em lírica beleza onírica de onde nunca desejaria sair. Sabia o 

que o sonho significava: libertação! 

Distraída vivia em um corpo, em uma mente, em uma família. Lhe aprisionavam e 

que não lhe pertenciam. Dor e sofrimento. Angustia e humilhação. No mais primário dos 

universos: sem palavras, sem descrições, sem imagens, sem sinais. 

Apenas a presença daquela vibração e a memória daquelas noites a sustentavam. 

Enxergava na sua estrela uma chave, uma finalidade, um ruído de destino. Não sabia 

como nem por que. 

Na noite onde fez doze anos, caminhou para mais longe que de costume, onde os 

campos não eram tão floridos. Como sempre, ninguém a vira se afastar. Ao luar, avistou em 

seu pulso, pela primeira vez em sua vida, marca em estrela que era seu sinal de nascença. Não 

olhava o céu. Contemplava-se em êxtase infinito. 

A estrela lunar, a maior do seu espaço, pareceu brilhar mais forte e a crescer 

exponencialmente. 

Neste momento, sem dizer uma palavra, distraída caiu pesadamente ao solo. Estava 

morta. No mesmo instante, um meteoro cruzava os céus e destruía completamente o sítio onde 

vivera. 

Sua estrela, a maior da constelação, caia em cadência infinita. A lua persistia 

brilhando como nunca. Noite e luz. 

Distraída não viveu feliz para sempre. 

Mas seu espírito, agora, estava pleno como se sempre tivesse vivido feliz. 

E assim, viveu feliz. 

Para sempre. 

 

 

 

Conto de fadas 3: O garoto e o pássaro azul 
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Era uma vez um garoto. Garoto moreno, cabelos negros, soltos ao vento. Pré-

adolescente, olhar lânguido e sonhador. Sonhava e olhava. Pensava. Via. Vivia. Via e vivia 

demais. 

Vivia sozinho. Não era sozinho. Mas queria ser só. Seu olhar se voltava para as 

coisas do mundo, e boa parte do mundo que via pertencia somente a si. Aquele era seu 

mundo. 

Sua ilha. Seu tesouro. Sua fantasia. 

Era seu mundo. Alegre, feliz, brincalhão e inteligente. Sempre a brincar em suas 

calças azuis e suas camisas brancas. 

Mas havia algo errado. 

Parte do garoto era só. E o garoto não queria ser só. Queria o mundo. Queria uma 

companhia. Sonhava e ansiava por ela. Olhava e sonhava. Sonhava demais. 

Queria conhecer os pais. Queria mais do que conhecia. Queria conhecer o 

mundo, mais do que conhecia. Queria sentir os destinos. Mais do que lhe era dado. Queria 

amar, compartilhar, construir. Queria um amor. Um amor conjugal. Uma alma gêmea. 

Queria muito uma alma gêmea. Sua ausência era um espinho. Nos pés, nos olhos, no 

coração. Doía e vivia. Sabia que seria chegado seu destino. 

O garoto morava em uma grande casa. Sua mansão era situada em um grande 

terreno, onde cresciam árvores frutíferas de todo tipo. Seus pais, amorosos e carinhosos, e o 

provia de todos os cuidados materiais e afetivos. Eram o mundo do garoto, em parte com a 

família. 

Mas parte dele era só. Era seu mundo. E ele queria compartilhar com sua alma 

gêmea. Mas a limitação da idade e da realidade real não a deixava se aproximar. Sabia que ela 

a esperava, em algum lugar, de algum modo, em algum caminho, num tempo qualquer. 

Premido por sua solidão, amparado pelo universo fantástico de sua vida pré-

adolescente urbana, o garoto imaginava. O garoto tinha lampejos. Pensava no universo, nas 

estrelas no mundo. Imaginava ser um herói. Um grande caçador. Tinha um arco azul. Uma 

flecha branca. Subia no telhado da casa por uma das árvores do pomar, e, na parte mais alta 

do topo da casa, flechava um pássaro azul que por ali sobrevoava. 

O pássaro era real. Mas só ali passava quando o garoto subia. O garoto não sabia, 

mas só ele o via. O pássaro só por ele era visto. Era visível, no mundo existia. Em seu mundo. 

Existia. 

Passaram-se os anos. 
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Certo dia, o pássaro se aproximou mais que de costume. O garoto não conseguiu 

atingi-lo. E após múltiplas tentativas, tomado de súbito cansaço, adormeceu. 

Veio o seu sonho. 

Sonhou que estava no mesmo telhado da sua casa. O pássaro azul, não tendo sido 

flechado após múltiplas tentativas, o tomou nos braços e o levou, através das nuvens e visões 

de rios e planícies, a uma grande e sinistra floresta, numa planície no alto da montanha. 

Abandonado na orla, o garoto entrou em desespero, clamando pelo pássaro. 

Sem obter resposta, desatou a caminhar. Caminhou por sete dias e sete noites, 

sobrevivendo da água dos riachos e dos pequenos frutos encontrados nos arbustos. A floresta 

lhe era familiar, mas não conseguia fazer ideia de onde a conhecia. 

Após caminhar perdido, sem encontrar trilha, saída ou sentido, lembrou-se do seu 

amor. O amor que queria tanto compartilhar. Pediu ao amor força. E a força veio, continuando 

a andar. 

Não sabia que tinha chegado ao coração da floresta. 

Na clareira, avistou um lindo lago, de águas calmas, mas negras e profundas. No 

meio do lago havia uma pequena ilha, e no meio desta uma bela fonte de mármore branco.  

Encantado, tomado de fascínio pela beleza inusitada naquela floresta sombria, 

esqueceu que não sabia nadar e mergulhou na água. Lutou, debateu-se, insistiu. Queria chegar 

à ilha. Foi então que percebeu, após instantes de desespero, que a profundidade do lago se 

ajustara, lenta e finamente, à altura do seu pescoço. 

Ao chegar ao seu destino, contemplou a fonte. Nas águas límpidas e cristalinas 

formou-se lentamente a imagem de uma linda garota. Olhos negros, cabelos castanhos, pele 

lisa. 

A garota dos seus sonhos! A alma gêmea! 

Emocionado, fixou-a nos olhos. A menina disse-lhe que um pássaro mágico, “de cor 

azul”, a aprisionou na fonte, e que ela só seria libertada caso o primeiro viajante que a achasse 

encontrasse as penas mágicas e as mergulhassem nas águas da fonte. 

 - Precisa encontrar o pássaro azul e a água branca, disse. Só a união das suas 

penas pode restituir-me a liberdade. 

E então a imagem da garota desapareceu. 

Atormentado pelo seu sumiço, implorou que retornasse. Mas via apenas a água 

límpida e o fundo transparente da fonte branca. Tomado de paixão e encanto, mesmo sem 

saber como, prometeu ajuda-la. Prometeu que a salvaria e a levaria consigo. 
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E então, tomado de repentina letargia, adormeceu aos pés da fonte. 

Sonhara estar nadando por um lago. O mesmo lago. Vestia a mesma calça azul e a 

mesma camisa branca. Nadava. Buscava sofregamente a margem, a qual parecia cada vez 

mais distante. 

Não desistiu. Em seu delírio onírico, havia uma garota que, não lembrava onde nem 

como, prometera salvar. 

Percebeu que estava um pouco mais velho e mais forte. 

Saiu do lago decidiu a encontrar uma solução para a vaga sensação de perdição que 

lhe ia ao íntimo. Onde estava? Para onde ia? Porque a imagem daquela garota lhe invadia a 

mente? Não sabia. Sabia que precisava seguir em frente. 

E seguiu. Por mais sete dias e sete noites. 

Finalmente, viu um clarão. Chegara ao outro lado da floresta! 

Mal sabia o que lhe aguardava. 

Algumas dezenas de metros da borda da floresta, havia um grande abismo. O 

horizonte se descortinava escuro e infinito. O céu não tinha cor. O sol não vinha de lugar 

algum. A luz era pálida e fraca. Uma desconfortável sensação de crepúsculo o seguia. 

Caminhou. Caminhou muito! Mas não sabia aonde ir nem o que fazer. Apenas o 

desconforto, o medo e o pesar lhe invadindo o coração, sem explicação, sem destinação, sem 

destino. 

Mais uma vez premido pelo cansaço, ajoelhou-se e implorou por ajuda. Não pedia a 

alguém. Pedia a ninguém. Pedia ao mundo. Nunca tinha se preocupado em pedir ajuda à 

natureza. Mas intuía que algo zelava pelo seu destino. Algo que lhe era acessado pelas belas 

memórias guardadas nos tesouros do mundo criado na sua infância distante. 

Ouviu um grasnado rasgar o céu. E aliviado pela repentina visão, percebeu ao longe 

o grito de um pássaro. Apertou os olhos. Era um pássaro azul. 

Correu. Após um tempo que não soube contar, virou a esquina do bosque e deu de 

frente com um enorme carvalho. 

O espetáculo era paralisante devido à sua terrível beleza. Chegara à arvore primeira. 

A primeira árvore da floresta, que dera origem direta e indireta a todas as outras. 

Nos seus galhos, chiavam e cantavam pássaros. Pássaros de todas as cores. 

Não encontrara o pássaro azul. Contudo, algo em si o fez mirar o topo do carvalho. E 

lá ela estava. A mais bela guardiã da floresta. A águia branca! 
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Tudo se passou muito rápido. Entre examinar seus sentimentos e suspeitas, a lembrar 

de que, por algum motivo, precisava se aproximar desta águia, um grande e negro gavião 

rasgou os céus em alta velocidade. 

Ia em direção à águia. Ia caça-la. Ia matá-la. 

O garoto, travestido de coragem e desespero, lembrou-se da sua infância. Lembrou 

que sabia, mas não como, construir um arco e usar as flechas. E assim o fez, utilizando-se dos 

galhos de um arbusto próximo. 

Não haveria outra chance. Não poderia errar. Mirou, aprumou o arco e disparou o 

tiro. 

Certeiro. Interceptara o gavião a poucos metros da apavorada e então indefesa águia 

branca. 

Houve um grande alarido. Os pássaros de todos os galhos voavam e chiavam, 

claramente numa grande festa. O garoto foi invadido de imensa paz. Em alguns instantes, a 

águia branca alçou voo e desceu lentamente em sua direção. 

Ofuscado por sua luz, não percebeu que a águia ia mudando de tamanho e forma. 

Uma forma humana. A forma de uma garota. Uma garota de olhos negros, cabelos castanhos, 

e pele lisa. Em teus sonhos, jurava conhecê-la. 

- Amor humano, leve rapaz. Salvaste-me. Testaste-te. Agora tens o destino nas mãos. 

E entregou ao garoto um par de penas. Uma pena azul e uma branca, que retirara do 

seu próprio flanco. 

- Segue teu coração, luta por tua vida. Um dia, serás quem quer, terás o que és. 

... 

Revestido de energia e esperança, o garoto retornara à floresta, onde vagou por sete 

longos anos e tornou-se um homem. Aprendera a caçar e a sobreviver na mata. Nos momentos 

difíceis, sempre tinha a impressão de estar sendo vigiado. Sabia que, nesses momentos, um 

pássaro azul voaria a cantar em sua proximidade. 

... 

Passaram-se os tempos. O garoto, agora um homem feito, jovem e vigoroso, vivia 

solitário. 

Aprendera a ser paciente. A viver o mundo real. Observava o devir do clima e das 

estações do ano. A floresta lhe parecia cada vez menos misteriosa. 

Em uma clara e límpida manhã de inverno, encontrou um lago. O lago tinha águas 

rasas e cristalinas, com uma fonte de mármore branco na ilha do meio. Lembrou-se 
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imediatamente do lugar. Lembrou-se da garota. Lembrou-se de tê-la encontrado em tantos 

lugares, que tinha perdido a conta. Nos sonhos? Nas memórias? Nas matas? Não imaginava. 

Correu e pulou no lago. Um grande senso de obrigação e objetivo o direcionava. 

Nadava com sofreguidão. Chegando à fonte, olhou o fundo. Nada. Nenhum objeto. Nenhuma 

imagem. Nada. 

Neste momento, sentiu pesar o seu bolso. E de lá retirou objetos de que nem 

lembrava existir: uma pena azul e uma pena branca, que lhe fora doada por uma bela águia 

que tinha salvo de um furioso gavião negro. 

E lembrou-se de suas palavras. Agora, era senhor do seu destino! Chorou. Chorou de 

alegria. 

E entre lágrimas de felicidade, mergulhou as penas nas águas brancas e frias. Ao 

toque lhe pareceu agradável e fresca. Bebeu. Banhou-se, e saiu. E novamente, adormeceu aos 

pés da fonte. 

... 

Havia sete anos que acordara aos pés daquela fonte. O garoto (já um homem 

maduro), decifrara quase todos os obstáculos da floresta. Conhecia seus habitantes e tornara-

se seus amigos. Vivia em plena harmonia com as plantas e animais. Não havia notícias de 

nenhum pássaro negro por aquelas paragens, nem nenhuma ameaça àquele reinado de paz. 

Contudo, o garoto continuava a sentir-se muito só. Não sabia quem era, nem de onde 

tinha vindo. Não conhecia sua origem nem porque ali vivia. Não sabia porque era como era. 

Mas sabia que queria amar. Compartilhar, construir. Queria um amor. Uma alma 

gêmea. E por isso, estava em paz. 

Ajoelhou-se. Começara a chover. Desejava ardentemente, como nunca, estar na 

companhia de um amor que jamais conhecera. Jamais mesmo? Não saberia. 

Adormeceu. Um sono pleno de conforto e descanso. Um sono de muitos anos. 

Sonhara com um pássaro azul. Belo, grande e majestoso. Sábio, virtuoso e pleno. Um pássaro 

grandioso e de presença nunca vista. 

O pássaro içou-o no ar, e parecia penetrar-lhe os pensamentos. Testaste-te. Agora 

serás quem quer, e terás o que és. 

... 

E assim foi. 
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E foi uma longa viagem, de muitos dias e muitas noites, por largas montanhas e belas 

planícies, vista por entre as brumas brancas das nuvens. O garoto sonhava, e voltava a ser o 

que era. Um belo garoto, Alegre, feliz, brincalhão e inteligente. Era seu mundo. 

E seu mundo nunca mais seria o mesmo. 

... 

Acordou. Estava no telhado de uma casa que há muito conhecia. Uma casa com 

muitas árvores frutíferas. Lembrara que ali moraram seus pais, e também moravam seus filhos 

e netos. Aquele garoto, de cabelos ao vento, de calças azuis e camisas brancas, para sempre 

povoaria seus sonhos, seu coração e sua alma. 

Passou a mão enrugada pelos cabelos brancos e pela barba espessa. O sol ia 

alto. Dormira demais! Precisava descer para o almoço. 

Trepando nos galhos da antiga macieira, alcançou o solo. Queria abraçar a sua 

esposa, que o esperava. Sua alma gêmea. Sua companheira de longos anos, de olhos negros, 

cabelos castanhos, pele lisa. 

E foram felizes para sempre! 

 

 

Conto de fadas 4: A história do menino sol e da menina estrela 

Na era pré big bang, antes do início dos tempos e dos mundos, moravam, numa 

casinha minúscula, dentro da cabeça de um alfinete, duas crianças: o menino-homem e a 

menina-estrela. 

O menino-sol parecia um garoto como outro qualquer. Tinha roupas e cabelos curtos 

azuis, pernas finas e corpo magro e alto. Possuía olhos cintilantes, que revelavam profunda 

inteligência, astúcia, sagacidade e muita vontade de agir. Levava em si o amor e a alma dos 

homens e criaturas do universo. 

A menina-estrela fazia um bonito par oposto. Mais baixa, cabelos longos vermelho 

fogo, vestido cor de vinho, pele rósea e corpo esguio. Possuía olhos cintilantes, que revelavam 

a profunda placidez da alma e dos costumes, paciência, resignação e muita vontade de amar. 

Levava em si o amor e a alma dos planetas, galáxias e elementos do universo. 

O menino-sol e a menina-estrela, embora vivessem na mesma casa, não se 

conheciam. Entreviam-se, conversavam muito pouco e não se entendiam. Estava cada um 

imerso em seus pensamentos, em seu mundo interior. Falavam línguas diferentes. 

Mas uma coisa tinham em comum: queriam sair da cabeça do alfinete. 
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O menino-sol achava que deveriam vasculhar a cabeça do alfinete de cabo a rabo, ir 

a todos os cantos, ver rodos os objetos por dentro, fazer experiências, combinações, para 

assim ver se conseguiam sair de lá. A menina-estrela era o oposto. Preferia deixar tudo como 

estava, acreditando que sair de lá era seu destino e que bastaria dar tempo ao tempo. 

Milhares de anos se passaram. E nada acontecia. Como não conseguiram sair 

sozinhos da cabeça de alfinete, resolveram, enfim, conversar para tentar achar uma saída. 

- Oi! Sou a menina-estrela... Esquento, cresço, subo pelas frestas da terra e sou 

atirado subitamente às altíssimas alturas celestiais... 

- Oi! Sou o menino-sol. Transito entre o feio e o belo, o claro e o escuro, o início e o 

fim. Vivo em um ciclo avassalador, que me desgasta, consome e corrói. Assim, me faço 

ressurgir. E renasço belo e iluminado, como sempre fui. 

- Ah, menino-sol... você não é de nada! sinta minha grandiosidade! Você é anônimo. 

Ninguém o conhece, ninguém o vê, você passa e não fica... e se fica, já passou! Já eu sou 

conhecida no meio das galáxias, nas fenestras dos solos, entre os vazios, entre os átomos do 

ar, chegando até as grandezas estratosféricas... 

- Não venha com esse papo de geografia! Disse o menino-sol. Saiba que eu sou 

como sou. Como quem te vê, quem te mede, quem te usa e quem te burla. Sei quase tudo 

sobre tua vida. E o que não sei, pode perfeitamente ser conhecido. É só estudar! E fim de 

mistério. 

Enraivecida, e ao mesmo tempo entristecida com o rumo da discussão, a menina-

estrela respondeu: 

- Tsc tsc... ciências humanas... e ainda dizem que servem para alguma coisa! eu sou 

a natureza, eu sou a realidade nua, crua, por si! tudo que você faz, tudo que você cria, tudo 

que você gera, constrói, chora e destrói, é na tentativa de me dominar! E por maiores que 

sejam as migalhas que você ganha com isso, jamais terá noção de onde termina a minha 

infinidade. 

... 

E a discussão assim continuou por milhões e milhões de anos. 

... 

Até o dia que o menino-sol, cansado do conflito, resolveu contemporizar: 

- É.. sua infinidade... concordo com você nesse particular. Ela faz parte de ti, não de 

mim! 

E continuou: 
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 - Menina-estrela, não quero te conhecer para que se torne desconhecida! Quero o 

poder do homem nas mãos para não querer o poder da Terra! Porque este já pertence a ti, 

menina-estrela, mas a ti não pertencemos! Estenda tua infinidade a nós, e nós faremos de tudo 

pra nos integrar a ela. A ela e a ti. Você pode ter o infinito, mas não tem a mim. 

Neste momento, ocorreram fenômenos de rara beleza. 

Luzes faiscaram, e o azul e o vermelho se aproximaram. Menino e menina, homem e 

mulher, criatura e criatriz. Criador. Duas cores se fundiram. Ficaram brancas. A cor. A cor de 

todas as cores. O branco, cor da criação. 

Finalmente, o menino-sol e a mulher-Terra se fundiram. Subitamente ocorreu uma 

grande explosão... 

E o universo se criou como o conhecemos! 

 

 

 

Conto psiquiátrico 1: Nunca mais foi a mesma pessoa 

Estava eu adentrando um novo dia de trabalho. O pronto socorro psiquiátrico do 

Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste paulistana, era referencia para urgência e 

emergência em psiquiatria para toda a região, composta por mais de 3 milhões de pessoas, 

muitas entre as camadas sociais mais baixas. 

Representante típica de um país urbano de contrastes, a zona leste era povoada por 

todo tipo de gente. Classes sociais, profissões, estruturas familiares, nada escapava à sua 

geografia. 

O mesmo poderia se dizer de suas histórias de vida e de adoecimento. Estar na porta 

de entrada de um pronto socorro onde, em tese, estaria sujeito a dar assistência a todo e 

qualquer tipo de aflição mental possível era um privilegio que à vida eu sempre seria grato. 

Neste dia, um garoto pardo, de dezessete anos, de origem humilde, chega 

acompanhado pela mãe. Senhora ainda relativamente jovem, estava completamente perplexa 

diante do que vislumbrava. 

O garoto, descrito como rapaz de boa índole, estudioso, sem história de 

comportamento violento e uso de drogas, chegou ao pronto socorro em intensa agitação 

psicomotora. Babava, ameaçava a todos que se aproximavam com discurso desconexo e 

frases bizarras. Junto ao discurso ameaçador, grunhidos, urros e rosnados. 
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Após prescrição da contenção química e física (visando proteger a integridade física 

do paciente e da equipe técnica), fui esclarecer a situação com a mãe. 

“Doutor, ontem esse menino saiu pra uma festa. Me falaram que fumou maconha lá e 

bebeu um pouco. Tempo depois, ele sumiu. Encontramos de manhã, perdido no mato, nu, 

chutando uma árvore e gritando do jeito que está ai. A custo conseguimos que uma 

ambulância fosse busca-lo”. 

Não pude me furtar a um entendimento espiritual desta situação. Era evidente que o 

garoto, provavelmente de frágil estrutura nervosa, agredida pelo uso precoce de substância 

sabidamente associada à psicose, estava sob forte possessão. 

Alheios à realidade espiritual, a equipe aplicava os antipsicóticos, mergulhando o 

garoto em sono profundo e forçando uma trégua neste combate espiritual covarde. 

Soube, meses depois, que nunca mais voltara a ser o que era. 

 

 

 

Conto psiquiátrico 2: Baseado em fatos reais 

Enquanto iniciava minha jornada pela psiquiatria, no ambulatório da residência 

médica, me foi dada a oportunidade de atender um rapaz de trinta e seis anos, auxiliar de 

serviços gerais. 

Determinada consulta me marcou pelo seguinte diálogo: 

- Doutor, sou perseguido por sete espíritos diferentes. Acho que eles querem me 

matar. 

- Como assim? espíritos? 

- Isso, eles estão conjunto com o inimigo! 

- E o que eles fazem? 

- Ah, eles me perseguem, me tentam fazer o mal... 

- Mas por quê? você fez alguma coisa a eles? 

- Não sei porque. 

- E quem são eles? você sabe? 

- Ubanda, candomblé, centro espírita, macumbaria, feitiçaria e magia negra. Na 

verdade, não são sete espíritos. São sete tipos de espírito. 

- Mas você citou seis... falta um por agora. 
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Nesse momento, meu interlocutor, portador de Esquizofrenia Paranoide, passou a 

contar nos dedos os espíritos que o perseguiam e concluiu realmente que tinha citado seis, e 

estava faltando um. E disse: 

- Bruxaria. Bruxaria, candomblé, ubanda, centro espírita, macumbaria, feitiçaria e 

magia negra. Tudo a mesma coisa. 

- Você é quem sabe. Mas não deixem que eles atrapalhem seu casamento, sua 

convivência familiar e seu desempenho no emprego. Como é isso pra você? 

- Pode deixar, doutor. Eles não me incomodam mais, porque ninguém vai me tirar do 

caminho de Deus. Nenhum espírito entra em mim porquê ninguém me tira de minha fé. 

- E as pessoas que convivem com você? sabem que eles te perseguem? 

- Ah... doutor, eu falava pra elas, alertava, avisava. Mas elas me olhavam de um jeito 

estranho... uma vez me trouxeram aqui neste hospital, e eu não entendi nada! me disseram que 

eu estava louco, mas eu não sou louco não. 

- Por que você não é louco? 

- Porque eu não rasgo dinheiro, e além do mais pago minhas contas e não incomodo 

ninguém. 

- Tem razão. Pois bem, vou marcar sua consulta pra daqui a três meses e se acontecer 

alguma coisa diferente você me fala, ok? 

- Tudo bem. Mas, doutor, queria fazer uma pergunta. 

- Claro, fique à vontade. 

- Qual a doença que o senhor está tratando em mim? 

- Você tem uma doença chamada esquizofrenia paranoide, que tem tratamento e 

respostas variadas ao mesmo. Não é maluquice ou loucura, isso não existe. Não é um termo 

técnico, usado pelos médicos. 

- Ufa, que alívio! e por causa dessa doença que os espíritos me perseguem? Essa tal 

de "efe vinte"? 

- Parece que sim, isso é você que vai me revelar no momento certo. Por enquanto 

você está liberado. 

Ele levantou-se, apertou a minha mão e, com um sorriso, se despediu. "Sujeito 

simpático", pensei. Que fazer com tantos fantasmas? 
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Conto psiquiátrico 3: O bêbado e o artista 

Numa fria madrugada junina, na São Paulo de 2009, me foi dada a oportunidade de 

atender, como residente de psiquiatria, o senhor de nome J.F. Este senhor era “frequentador” 

do pronto socorro por ser dado a quedas e tropeções após episódios de libação alcoólica nos 

bares da região. Geralmente era trazido por populares, completamente embriagado (muitas 

vezes desacordado), tendo sido encontrado caído no chão com algum talho no rosto ou no 

couro cabeludo. 

Nas vezes que a cirurgia acionava a psiquiatria, não conseguíamos localizar seus 

familiares. J. Não fornecia nomes, não colaborava. Serviço social ausente naquela hora da 

noite. Tentávamos aproveitar a oportunidade para conhecer melhor sua vida, sua história, e 

tentarmos oferecer algum tipo de assistência ou ajuda para intervir naquele ciclo vicioso – 

visivelmente disfuncional. 

Na dita madrugada, J.F apareceu acompanhado da sua mãe. Chorava muito. Estava 

embriagado, mas não a ponto de comprometer a capacidade de contar uma história coerente. 

Decidi não perder a oportunidade de interna-lo e fazer uma “limpa” em sua vida e em sua 

saúde. 

Ao iniciar a entrevista, aos gritos, J. F exigiu que os enfermeiros e sua mãe se 

retirassem do consultório. Como não havia nenhum comportamento de risco, autorizei sem 

problemas. Chorando sentidamente, começou a falar: 

- Doutor, me ajude. Não consigo parar de chorar, to muito emocionado... 

- Por quê? O que está havendo? Me conte. 

E então retira uma foto do bolso. Na verdade, era um velho recorte de revista, 

manchado de sangue, amarrotado. Mas via-se, devido à fragilidade do papel e à visível 

antiguidade do mesmo, que J. F tentava preserva-lo ao máximo das intempéries e 

(possivelmente) do seu próprio comportamento de risco. 

Tratava-se de uma foto de Raul Seixas, cantor baiano desencarnado em 1989. Atrás, 

escrito “para J. F com carinho”. Assinado e datado. Contou que a mãe do cantor o havia dado 

em uma ocasião, mas que nenhum dos seus amigos e familiares acreditava na história. 

- Por que se emociona? 

- Não sei... olho pra ele e não aguento! É muita emoção! 

Lágrimas e mais lágrimas. 
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J. F foi internado voluntariamente, tratado da intoxicação alcoólica, da abstinência e 

da síndrome de dependência, recebendo alta em seguida. Sempre reafirmara a veracidade da 

história. Dizia que eu era o único que realmente acreditava nele. Nunca mais fora visto. 

 

 

Conto psiquiátrico 4: Garota enxaqueca 

Numa ensolarada manhã de sábado, estava eu de plantão num pronto socorro de 

clínica médica na zona leste de São Paulo. Soteropolitano, amante das manhãs de sábado, 

usava eu a minha vontade de estar numa calorenta praia da Bahia para dar o melhor para os 

pacientes que buscavam a emergência. 

O fato de ser uma emergência de clínica geral não me furtava a oportunidade de 

presenciar casos interessantes. Um deles é o que se segue. 

Maria (nome fictício), feminina, faxineira, casada, na faixa dos quarenta anos (porém 

aparentando mais dez), pediu pra “abrir uma ficha”, com cefaleia (dor de cabeça) como 

queixa principal. 

 - Olá D. Maria (nome fictício), o que a traz aqui neste consultório? 

 - Ah doutor, estou com uma dor de cabeça que me mata... 

E deitou-se a falar da tal dor de cabeça. A dor descia pelo pescoço, dava um 

formigamento pelo braço, dava uns choques nos dedos, caminhava pelo peito e subia feito 

fogo pela cabeça, deixando o rosto todo vermelho. 

Ainda sem saber o motivo, minhas ultimas leituras me fizeram largar (pelo menos 

por um tempo) a presunção de relevar esses sintomas "delirantes" que muitos pacientes 

relatam. Estes sintomas, carregados de significado, são nosso maior tesouro propedêutico. 

Bem embaixo do nosso nariz. 

- E essa dor fica suando meu cérebro... 

A despeito da atenção clínica que exigia a profissão e a ética médica, não pude 

conter a curiosidade. Com palavras simples, belas metáforas e gestos frenéticos, aquela 

mulher, aquele corpo, aquela alma, de alguma maneira, falava o que lhe ia por dentro. Falava, 

em exclusiva linguagem, onde estava a doença. O que era a doença. 

Eu, curiosamente, tentava, com meus olhos, sentidos e mente dissecar o que lhe ia no 

intimo. E não havia mais que cinco minutos que tinha posto os olhos sobre sua anônima 

figura. 

- E você acha que está com tudo isso por que motivo? 
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Ela estacou. Disse claramente que não estava acostumada a consultórios médicos do 

serviço público, ainda mais com tais interpelações. Não estava habituada a dar sua visão da 

própria doença. 

Logo ela mesma, quem mais sabe sobre ela, anônima e paciente representante da 

obscura onisciência popular sobre as alterações e patologias que sofrem. 

Ainda surpresa com a total, informal e inusitada "inversão de papeis", desandou a 

falar: 

- Pois é... meu marido tinha uns sócios... era dono de transportadora. Pegou um 

empréstimo no banco em seu nome para dar o dinheiro aos colegas. Eram estelionatários. 

- Como? 

- Isso mesmo. Venderam dois caminhões de sessenta mil por cento e vinte cada. E 

disse que se meu marido desse parte deles, ele tava morto. 

- E ai...? 

- Nisso ele teve que vender a casa. E eu, que era madame, agora sou faxineira. Mas o 

importante é que é um trabalho honesto. 

E sorrindo, passou a falar, longamente, sobre as bênçãos de Deus sobre o trabalho 

firme e honesto. Cada vez mais sorridente, disse que estava feliz por estar fazendo sol em São 

Paulo. 

Eu, no meu canto, permanecia mudo. Quinze minutos mudo. Quinze minutos em 

uma emergência médica (médicos sabem) era uma eternidade. 

- É doutor, tenho que ir agora. Tenho que trabalhar. Deus te abençoe e te ajude. 

E esquecendo-se da florida dor de cabeça (que eu também tinha esquecido), 

levantou-se sem mais uma palavra e saiu, deixando no consultório um jovem, curioso e 

estupefato médico. Não pediu um parecer, um diagnóstico, um exame, um encaminhamento, 

um remédio. Nada. 

Entrou, foi acolhida, falou, organizou suas ideias e a dor se foi. Bem ali, na minha 

cara. Fato real. 

Ninguém sabe nada. 

 

 

Conto psiquiátrico5: A Cesar o que é de Cesar 

Em todas as empresas que trabalhei (hospitais, clínicas, pronto-socorro, etc.), sempre 

busquei estar ao máximo disponível para todas as demandas que se apresentassem. Fosse o 



	

19	
	

objeto do meu trabalho, propriamente dito (ou seja, o atendimento clínico aos pacientes), 

fosse como consultor informal. 

Esta tarefa é especialmente interessante porque foge completamente aos ritos oficiais 

do exercício da profissão. E justamente por isso, tem subliminarmente um potencial fantástico 

de ajudar a vida de muita gente. 

Tal fato envolve “orientações de corredor”: quando um colega de profissão, membro 

outro da equipe de saúde ou algum paciente, parente ou conhecido de paciente lhe “para” para 

contar um caso, tirar dúvidas, pedir informações sobre alguma doença ou remédio, o ou ate 

tentar a famigerada “consulta de corredor”. A luta pela saúde pertence ao inconsciente 

coletivo do ser humano. É uma guerra. E numa guerra, todas as armas devem ser utilizadas. 

Nada disso faz parte da função “oficial” do médico em uma instituição de saúde. 

Numa destes momentos, um colega me falou sobre o paciente R, encaminhando-o ao 

meu consultório. R. tinha 35 anos, era técnico em informática, e após um divórcio entrou em 

um quadro depressivo leve que se arrastava havia anos. Não tinha prazer em sair, em se 

divertir, nem ouvir músicas (atividades que sempre realizou). 

Perdeu muito peso, não via prazer nos alimentos. Passou a ter sono entrecortado e 

repleto de pesadelos. A tônica dos seus pensamentos era a tristeza, a baixa auto estima, um 

pessimismo irremovível e total falta de energia para atividades que não fossem o trabalho 

(que realizava a duras penas) e as visitas quinzenais à sua filha em idade pré escolar (cuja 

guarda ficou a cargo da mãe). 

Após muita conversa, dei o diagnóstico de distimia 

Iniciamos um tratamento, no qual, além da medicação adequada, indiquei 

formalmente psicoterapia. Também aconselhei a busca de tratamento espiritual na igreja 

evangélica que frequentava. 

Operou-se uma verdadeira revolução. 

R. após a consulta de retorno (geralmente em seis a oito semanas), apresentava-se 

rijo, otimista, com planos para o futuro. Entrara em entendimento com sua esposa por sobre as 

visitas e acabara por iniciar um diálogo sobre a guarda compartilhada. Passou a relaxar mais, 

a conseguir ter prazer com as pequenas coisas da vida, a se sentir renovado em sua fé e a 

conseguir orar à noite. 

Por conta disso, passou a dormir melhor, deixando de chegar atrasado ao trabalho. O 

medo de perder o emprego foi-se embora, o que melhorou sua autoestima. R. Tinha entrado 

em remissão. 
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Terminamos a consulta. Ao fim o expediente, fui informado peã secretária que R. 

não tinha pago a consulta, ficando de trazer o dinheiro em data próxima. 

Passaram-se muitos meses, de forma que tinha quase esquecido o assunto. Eis que, 

em certa quarta feira, a funcionária trouxe o assunto à tona. Fiquei intrigado. Como um 

homem de visível nobreza espiritual, que acabara de reencontrar a provável linha da vida 

desta encarnação, ignorara solenemente meus honorários? 

Dormi tarde neste dia. Em sonho, R. me aparecia sorridente, irradiando forte luz 

branca, e sorria para mim sem nada dizer. 

Acordei com excelente impressão. Cheguei ao consultório e fui para minha mesa. 

Enquanto arrumava os papeis para o início dos atendimentos, minha secretária grita da sala de 

espera: 

 - Doutor, o rapaz, aquele R., que tava sem pagar, veio aqui mais cedo e deixou o 

dinheiro viu! 

 

 

*Síndrome depressiva crônica, arrastada, com sintomas subclínicos e causadora de 

importante sofrimento e prejuízo funcional. 

 

 

 

Conto psiquiátrico 6: Amor de família 

A história que se segue faz parte do meu acervo das memórias mais profundas da 

fatia da biblioteca cerebral reservada aos casos que vivi (e vivo) na psiquiatria. Há histórias 

realmente chocantes, seja pelos fatos em si, pela inusitabilidade dos mesmos, seja por chocar 

os valores morais do médico.  

Este, contudo, deve seguir o imperativo ético de assistir ao ser humano “sem 

distinções de qualquer natureza”. 

Trata-se da história de Flavia*. Flavia, uma adolescente de catorze anos, procedente 

de uma cidade de 20 mil habitantes no interior da Bahia, distante 550 km da capital, veio ao 

meu consultório trazida pela mãe – senhora simples, de pouca instrução e de trato grosseiro, 

apesar de educado – e por uma prima, mais instruída e acostumada a visitar Salvador. 
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Não me recordo o autor da indicação, mas ver uma adolescente extremamente 

desamparada vir ao meu consultório de tão longe, sem sequer me conhecer, foi um fato que 

me tocou. 

Muito tímida, tentei deixa-la ao máximo à vontade, mantendo uma postura mais 

informal e garantindo o sigilo médico. Deu certo. Flavia contou que vinha com muita tristeza, 

muita angustia, dificuldade para conciliar o sono e para se socializar com as pessoas. Apesar 

de seu comportamento normal ser muito diferente do descrito, a paciente não parecia surpresa 

pelo fato de hoje ser uma pessoa “totalmente diferente do que era” (palavras de sua mãe). 

A adolescente sempre se retraria quando eu questionava sobre os estressores 

precipitantes do quadro atual. Falando pouco, quando tocava neste ponto, não mais conseguia 

avançar. 

O exposto, todavia, permitia-me afirmar que tratava-se de um episódio depressivo 

moderado e que, independente das comorbidades (patologias outras que cursasse, mesmo que 

não esclarecidas), eu estava autorizado pelo conhecimento médico e pela ética médica a 

iniciar tratamento medicamentoso e psicoterápico. 

Receitei um antidepressivo e pedi que voltasse em alguns meses. Também indiquei 

psicoterapia regular e tratamento espiritual baseado nas crenças e instituições que 

frequentasse. 

Flavia melhorara sensivelmente nos próximos meses, a ponto de cogitar a consulta de 

retorno para dar-lhe alta. 

Na bendita consulta, Flavia retornou muito pior. Chorosa, confidenciou: 

 - Doutor, eu fiquei mal assim porque uma colega de escola me chamou de trouxa. 

Fez bullying comigo, disse que eu era boba, fraca, frágil... eu já tinha a auto estima baixa, e 

perdi o animo pra tudo. Mas nesse tempo todo, não consegui parar de pensar em uma história 

que ela contou. 

Pedi para que continuasse. 

 - Vou contar o que ela disse. Ela passou a me xingar depois que eu fiquei abalada 

com uma história que me impressionou muito. Aqui na cidade tem muitas festas de 

adolescentes. Numa dessas festas, um vizinho que nunca usou drogas usou cocaína pela 

primeira vez. E acabou tirando a virgindade de uma menina num dos quartos da casa da festa. 

A menina, de 13 anos, engravidou, e só falava em abortar e se matar. Mesmo grávida, ficou 

com outro menino na frente dele. Ele foi, matou ela e o bebê. Depois de preso ele descobriu 

que ela era irmã dele. 
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Não pude esconder uma cara de espanto. 

 - Ele matou a imã, grávida de um filho que ele gerou. Quase enlouquece. Foi preso. 

Eu conhecia eles. Não conseguia parar de pensar. Fiquei falando, falando, e minha colega 

(que contou toda a história) passou a me xingar, e a fazer bullying... 

E então Flávia teve uma longa crise de choro. 

Chamei a sua mãe, de prenome Sandra*. Visivelmente abalada e insegura, apenas me 

olhava sem nada dizer. Passei a questionar a estrutura familiar, pois temia que Flavia piorasse 

a ponto de pensar em suicídio, e nesses casos a presença de uma família interessada e 

estruturada é de fundamental importância. 

Eis que de supetão, Sandra diz: 

 - Doutor, amo muito Flavia, amo mesmo... 

 - Imagino. 

E virando-se para Flavia, diz: 

 - Minha filha, eu te amo demais. Você é adotiva, mas o amor é o mesmo. 

Imediatamente, percebi a fascies de perplexidade e espanto da minha paciente. Não 

me atrevi a dizer palavra. Só observava. 

 - Quê? 

 - Você não sabia? Perguntei 

 - Estou sabendo agora... 

 

Sim amigos. O ser humano é capaz de tudo. 

Não encontro, neste momento, adjetivos para tudo que assisti. Mas o fato era que 

realmente havia amor naquela família. A prima de Flávia, entendendo o drama, se aproximou 

mais e a acompanhou em todas as etapas do tratamento. Retornou melhor após alguns meses e 

nunca mais retornou ao consultório. Apesar do senso comum considerar sua história uma 

tragédia, seu livre arbítrio mais profundo decidiu melhorar e seguir em frente. 

Nunca devemos nos esquecer que, por trás de um drama familiar, na imensa maioria 

dos casos neste planeta, há relações mal resolvidas de vidas passadas. A vida pretérita é um 

imenso oceano sobre o qual avistamos apenas o horizonte e parte da superfície.  

 

*Nome fictício. 
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Conto psiquiátrico 7: Amor à primeira vista 

Não há como negar a “lei das séries”. 

Que é isso? 

Sabe aquela sensação que temos no dia a dia, que fatos sem relação de causa e efeito 

estão se encadeando diante dos nossos olhos? É disso que estou falando. Sequencias de 

pessoas desconhecidas falando dos mesmos assuntos. Amigos abordando fatos que 

acabáramos de pensar. Assuntos interrelacionados vindo a nossos ouvidos por meios 

diferentes (como ao chegar em casa e ver na TV o mesmo assunto lido na livraria).  

Conexões de sentido e significado (e não de causa e efeito) foram chamadas pelo 

médico suíço Carl Gustav Jung de sincronicidade. 

Na sincronicidade, nossa psique, infinita como é, consegue fazer conexões de sentido 

entre elementos sem nenhuma conexão de causa-efeito no mundo real. 

Vou contar uma destas histórias. Aliás, uma história composta de histórias que, por 

si, são interessantes e obedecem mecanismos ocultos que, no mínimo, não podem ser 

ignorados. 

Há oito anos, quando era médico residente em um hospital da zona leste paulistana, 

uma funcionária da recepção me contou como conheceu e casou-se com seu então marido. 

“Caso único”, dizia, com olhos brilhantes. “Tínhamos uma amiga em comum. Ele 

nunca tinha me visto. Um dia, viu uma foto nossa (com amiga) e jurou que iria casar-se 

comigo”. 

“Quando fomos apresentados”, continuou, “conversamos sobre vários assuntos, até 

que ele disse que levaria em minha casa um livro que eu disse que queria muito ler. Mas 

soube depois que ele nem tinha o livro pra emprestar!”. 

“Comprou o livro, disse que já tinha, e levou novinho lá na minha casa. Apesar de 

perceber que o livro era novo e que ele nunca o teve, tomei a mentira como um gesto de 

carinho, e em alguns dias começamos a namorar”. 

Dias depois, tive a oportunidade de conhecer o rapaz. A aliança no anelar esquerdo 

não deixava dúvidas. 

Esta foi a primeira história. 

A segunda história, igualmente inusitada, ocorrera alguns anos depois. 
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Em meados de 2014, eu estava na cidade de Recife para dar aulas em um curso de 

pós graduação. A instituição tinha contratado um taxista para fazer os transfers entre o local 

das aulas e o hotel. 

Na derradeira viagem para o aeroporto, o homem, subitamente, desatou a falar: 

 - Vim de São Paulo para esta cidade. Trabalho e aqui vivo bem, nada me falta. 

Trabalho duro, sou determinado e disciplinado. Comigo, as coisas tem começo, meio e fim 

certo. 

Surpreso, nada me restava a não ser escutar. Apertei os ouvidos. 

 - Comigo é assim: decido e faço acontecer. Meu pai era assim também, aprendi com 

ele. Um dia, ele estava me levando para a escola. Isso tem mais de trinta anos. Vi no ponto de 

ônibus uma morena de cabelos pretos. Nem conhecia ela. Disse no ato: vou me casar com ela. 

E no dia seguinte, pedi pra ele me deixar perto do ponto, fui até ela e comecei a puxar 

conversa. Casamos dois anos depois. 

E esta foi a segunda história. 

Há cerca de duas semanas, fui apresentado à terceira história. Tratava-se de uma 

paciente, dona de casa idosa, enquanto contava sua história de vida (parte indispensável de 

uma boa anamnese psiquiátrica), fez o relato de como conhecera o esposo, mais de cinquenta 

anos antes: 

“Ele morava bem perto de onde eu estudava. Eu me arrumava bem pra ir para a 

escola, tinha boas roupas e conforto na minha casa. Um dia, ele me viu passando (morava no 

caminho) e disse para um amigo: vou me casar com esta menina”. O amigo fez o papel de 

cupido, pois era vizinho de porta da minha paciente. Acabaram casando-se após alguns anos. 

Ao ouvir oeste relato, imediatamente, por sincronicidade, recobrei as duas outras 

histórias (que estavam esquecidas nos porões da minha mente), principalmente por associação 

com o caractere comum entre todas elas: a paixão súbita, a mobilização intensa, a certeza 

incontrolável de um amor invisível. Não era algo raro! 

Como espírita, não pude me furtar à certeza de que a vida de tudo faz para aproximar 

as pessoas que precisam viver juntas determinadas experiências. Mesmo que num período tão 

curto como costuma ser uma encarnação no planeta Terra. 
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Conto da vida 1: Sabor indecifrável 

Incrível a festa que nossa mente faz. Essa sopa de sabor indetectável, insondável. 

Seguir uma forma-pensamento do que quer que seja seria como tentar seguir uma molécula do 

que quer que seja no oceano, por qualquer espaço de tempo. 

... 

Estive a lembrar de algumas histórias. 

... 

Há cerca de duas décadas, cursava eu a quarta série do ensino fundamental (na 

época, chamava-se "ensino primário"). Era típico produto da classe média urbana de uma 

grande cidade. Vivia intensamente todas as vicissitudes da idade. Sabe aquelas paixões 

infantis, intensíssimas, protagonistas principais e coadjuvantes do palco mental de milhões de 

pré-adolescentes? Bem, não fugia à regra de ser dominado por elas. 

A garota chamava-se K (por favor, preservem meu direito de lhe esconder a 

identidade). Não me lembro o sobrenome dela, embora lembre que por muitos anos evocava 

primeiramente este segundo nome ao evocar a imagem de sua dona. Estranho, pensava. 

Associar o nome ao sobrenome, e assim, a pessoa ao sobrenome, esquecendo-se do nome... 

Aparte conjecturas sobre o nome, vamos à história. 

Contava com onze anos, e encarnava muitíssimo bem o estereótipo do pré-

adolescente tímido e acanhado. Sempre na defensiva, salvaguardado por um bem criado 

universo composto por família, brinquedos, alguns amigos do mesmo sexo e muita fantasia. A 

garota sequer notava minha presença, exceto nos momentos de "esbarrão", ou naqueles que 

por algum acaso o destino me brindava com a sorte de a mesma me pedir algo emprestado, 

como um lápis ou uma borracha. Talvez houvesse outros momentos. Não lembro 

bem. Sinto que não havia. 

Não sabia o que fazer pra chamar a sua atenção, e quando por acaso (infelizmente, 

um acaso raro) o fazia, aquela se dava por uns poucos segundos. Míseras migalhas do tempo. 

Às vezes, quando um amigo em comum me perguntava algo, ou quando avançávamos juntos 

para a mesma maçaneta da sala de aula, ou quando coincidentemente chegávamos juntos ao 

balcão de lanche da cantina pra fazer algum pedido, tinha minhas míseras migalhas de tempo. 

Eram segundos lindos! Essas maravilhas da sorte, que mais se pareciam com 

brincadeiras, joguetes do destino (como que a saborear sua imponente superioridade a timidez 

infantil) brindavam minhas esperanças, dando-lhes fortes pilares de sustentação. Mas onde 

estariam as vigas? 
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Eu não sabia. 

Voltemos à escola. A sala de aula era uma bagunça. Havia conversa o tempo todo. 

Gritaria, bolinhas de papel voando, discussões sobre assuntos juvenis, aviãozinho, 

videogames, docinhos... Tudo isso em pleno avançar das aulas. No antes, no durante e no 

depois. O caos adolescente levava pais e professores à beira do desespero. 

Todos sabiam das conversas escusas dos docentes que propunham a remoção de 

certos alunos, mais "encrenqueiros", pra outras turmas. Achavam que separar os alunos 

bagunceiros mais afins resolveria o problema. Outros, à beira do limite, propunham punições 

ainda mais severas para os conversadores. O assunto era debatido em reuniões de pais, 

reuniões com os estudantes. Nada era resolvido. 

Por vezes tais conversas escusas se transformavam em broncas coletivas (o popular 

"esporro") quando algum professor finalmente alcançava os limiares da paciência. 

Nossos educadores eram reféns. Alguma coisa precisa ser feita! Diziam. 

E assim passaram-se semanas, meses. Finalmente decidiram: mapa de sala! 

Mapa de sala: Tratava-se de um artifício onde os professores decidiam 

arbitrariamente onde determinados alunos se sentariam durante o período de uma semana. 

Após esse tempo, o mapa mudava. A ideia era manter os alunos afastados de membros da sua 

"panelinha", grupinho, equipe ou parceiros preferidos de conversa, diminuindo assim o 

barulho e o burburinho intra-classe-trans-aula. 

Pra mim, não fazia diferença. Tinha poucos amigos em sala. Não era de conversar 

muito (embora vontade não me faltasse). Não sei. Era tudo muito novo e confuso pra mim. 

Acontece que o Deus, o destino, ou o sei-lá-o-quê que governa nossa vida, ou simplesmente 

meu acaso-professora, resolveram me pregar uma peça. Seria mesmo uma peça? Até hoje não 

tenho resposta. Mas foi uma das peças mais maravilhosas da minha vida. O veneno era doce. 

A rapadura era dura. O mel e o fel. 

Ao raiar da segunda-feira, ao chegar à classe, vi que K Fora randomizada, pelo mapa 

de sala, para sentar na primeira carteira da fila do meio. Eu ficara na segunda carteira! Meu 

Deus, quisera eu saber o preço de uma molécula de adrenalina! E ela estava ali, de graça, sem 

esforço, sem artifícios, sem acasos, diante de mim, fadada a uma eterna semana de vizinhança 

didática! 

Foi maravilhoso... Não sei se por sua vontade, educação de fino trato de que era 

possuidora, presença de espírito, benevolência, troquei mais palavras com K em poucos dias 

de vida do que em três anos de colegas de classe. Cada palavra era um doce. Um sabor 
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inigualável, um bálsamo na alma, um barato, uma dose de qualquer coisa, qualquer 

droga. Era uma droga. Tal sabor me seguia, ia à minha casa, e lá eu entrava em leve 

abstinência, pronto pra receber nova dose no dia seguinte. 

E assim fizemos trabalhos de dupla, leitura de textos. Dávamos bom-dia-boa-tarde 

um ao outro. Podia fazer algumas brincadeiras infantis (eram as únicas que conhecia) para lhe 

chamar atenção (mais pela infantilidade que pela brincadeira em si), e acabava conseguindo. 

Afinal, sentávamos em carteiras contíguas. Constatar tal ventura me levava aos céus... Meu 

espírito deve ter emagrecido uns bons quilos naquela época. 

Passaram-se os dias (Afinal, uma semana tem apenas sete deles). Separamo-nos na 

sexta-feira. No caminho de casa, ia com o coração apertado. Será que na segunda ela estará 

na segunda cadeira e eu na terceira, ou ela será realocada para outra fila? Era torcer pra 

ver. 

No domingo, ao brincar no quintal de casa, percebi meu olho direito (e logo depois o 

esquerdo) bastante avermelhado, pegajoso e lacrimejante. Conjuntivite! Disse minha mãe. 

Meus olhos estavam chorando por estarem inflamados, mas minha alma não sabia se ria ou se 

chorava. Disso dependeria onde K estivesse sentada na segunda-feira. 

Após milhares e milhares de segundos, minutos, horas, cheguei à minha sala de aula. 

Contava com dez minutos de atraso, e, ainda assim, percebi que a aula não havia 

começado. Estranho. Diante da turma, postada em sua escrivaninha, professora S. permanecia 

calma, quieta, com uma folha de papel repleta de quadradinhos feitos à caneta. Só poderia ser 

o mapa de sala. 

Inseguro, com os olhos conjuntivitemamente lacrimejantes, dirigi-me para onde 

julgava ser o meu-lugar-de-sentar. A turma, num gesto de escárnio apiedado, tratou de travar 

cochichos e olhares dirigidos ao meu estado ocular. Não liguei. Liguei, mas não tanto. Ligava 

mais para o meu destino, que certamente seria ali decidido em poucos minutos. 

Julgava, não por coincidência, que deveria sentar-me ao lado de K. Fui atraído pra lá, 

meu inconsciente movimentou as minhas pernas. Afinal, nosso casamento estava nascendo, e 

uma semana de vida não poderia se acabar, morta, assassinada por uma simples canetada num 

quadradinho num papel. 

Sentia-me como num palco. Os colegas de turma eram a plateia. Eu, meu eu, era meu 

próprio camarote. K era a protagonista, e minha alma era um fantoche. O que seria de mim, 

meu deus? 
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Eis que professora S., subitamente, travestida de inocente impiedade, bateu o 

martelo: 

- T., para o fundo da sala! 

Não olhei nos olhos de K. Certamente não estariam lacrimejantes, tampouco por 

dentro. Olhei. Não olhava pra mim, seus olhos cruzavam com os de uma colega, com quem 

conversava. E eu, e eu? Num lampejo, rememorei todos os nossos momentos ao longo do 

unilateral casamento de sete dias. Eternos momentos. Meus olhos choraram. Não foi por 

conjuntivite. Mas todos pensaram que era. 

 

 

 

Conto da vida 2: Sabor imperceptível 

O sabor é indetectável. O pensamento chega, fica, passa e não esteve. O traço entre a noite o 

alvorecer. Uma sopa de sabor indetectável, insondável. E deliciosa... 

Estive a lembrar de algumas histórias. 

Toda infância, de certa maneira, é uma festa. Não importa quantas dificuldades, 

barreiras e percalços a família encontre, na figura dos pais e irmãos mais velhos, para a 

criança tudo é uma festa. Festa. Uma grande festa chancelada pela inocência e pela ignorância 

semi-integral dos auto-hetero-abandonos tão característicos da vida adulta. 

Para a criança, o mundo é muito grande. É enorme. Tudo é grande. E assim sendo, 

tudo toma proporção maior. Uma brincadeirinha, um presente oferecido, um elogio 

despretensioso, uma festinha, um lanche com colegas... tudo se torna uma farra, uma 

comemoração, uma alegria, nesse lindo universo que "os anos não trazem mais". 

Nesse contexto, fatos curiosos podem ocorrer. Curiosidades que ensinam aos adultos 

infantis que o mundo pode ser bom, que podemos ser otimistas, e que as pessoas podem ser 

boas. O que é ser "bom" ou não é uma outra conversa. Mas o senso comum entendeu. 

Acho que tenho uma história. 

Ano: 1991. Eu contava com a idade de nove anos. Frequentava um clube perto de 

casa onde fazia aulas de natação e caratê, à tarde, após o horário escolar. Embalado pelo sol-

céu sempre límpido-azul de Salvador, as aulas de natação eram a maior diversão, bem como o 
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intervalo após ela, até a aula de caratê, uma hora depois. Nesse intervalo, jogávamos bola com 

alguns amigos, ficávamos brincando na piscina, e, principalmente, íamos lanchar. 

Lanche! Ficava maravilhado com aqueles mistos, hambúrgueres, cheeseburgeres, e 

toda a açucarada exposta acintosamente por cruzeiros ou cruzados (não lembro a moeda), nos 

painéis reluzentes da lanchonete. Lembro que o misto custava oitenta, e o hambúrguer cento e 

vinte. Como só tínhamos cem para o lanche, acabava sendo o misto. 

Nossa! Era tão saboroso que o devorava em cinco minutos. E sempre, sempre, com o 

jeito espalhafatoso que me era peculiar, pedia outro, a altos brados, à minha mãe e às 

atendentes da lanchonete do clube, mesmo sabendo que não teria outro sanduiche. E feliz 

assim mesmo, ia para a outra aula. 

E todas as tardes assim era. E assim ia. 

Havia nessa lanchonete uma atendente chamada Rúbia*. Era branquinha, tinha 

algumas sardas, baixinha, cabelos castanhos, algo acima do peso. Uma simpatia. E bastante 

tímida também. 

Quando chegávamos, eu sempre ia logo pedindo meu sanduiche, e minha mãe, ao 

pagar, e enquanto eu comia, sempre arrumava um motivo para elogia-la: "Flávia, como o 

sanduiche está delicioso!" "Flavia, como você está bonita hoje!" "Nossa, você é uma 

simpatia!". 

E assim os dias passavam. Flávia ficava vermelha, sorria timidamente, e partia para 

realizar seu competente e anônimo trabalho gastronômico. 

Nesses momentos, confinado a meu sanduiche, ia jogando as lembranças desses 

elogios para meu "escanteio mental". Mal saberia que tudo que é bom deixa marcas pra 

sempre.  

Um dia, após terminar o lanche, permaneci na mesa com a mãe a esperar a hora para 

a próxima aula. Eis que Flávia, lá do balcão, nos chama: "Dona Maria*, um presente para seu 

menino!" 

Mal podia acreditar... ela tinha feito, por sua conta, dois mistos, de graça! Extasiado, 

dei pulos, gritos, urros de alegria, e os devorei no espaço de tempo em que comeria um só. 

Tudo é maior. 
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... 

Por muito tempo esta história ficou esquecida. Lembrei-a recentemente. 

Lembrei que um elogio, a exaltação de um valor, um gesto educado, um "por favor-

obrigado-bom-dia" pesam milhões de vezes mais que qualquer outra coisa. Isso rege as 

relações humanas. E sempre volta, de alguma maneira, sob alguma benesse. Mesmo sob a 

forma de dois sanduiches misto. 

*Nome fictício. 

 

Conto da vida 3: Solar 

Era uma vez um guerreiro. Sem armas, sem guerras, sem paz. Em busca do sentido. 

Embasbacava-se com o leite cremoso das teclas do seu instrumento. Daí construiu seu 

mundo. 

O guerreiro apaixonou-se pela princesa. Não podendo tê-la, brigou com sua corte e 

saiu dos castelos do reino. 

Foi a sua primeira batalha. 

Cavaleiro andante e solitário, abraçou a causa dos oprimidos. Buscava um sentido. 

Precisava de um sentido para não navegar as águas da loucura. 

Não queria um Dom Quixote. Assim, escolhera inimigos reais. 

Percorria os campos e florestas de sua terra fria e solitária tentando proteger aldeões 

dos seus opressores. Desta forma, tentava proteger a si mesmo dos seus fantasmas. 

Muitos erros foram cometidos. Exageros e irreprimendas. Defendia e atacava. Destruía 

pra construir. 

Nas batalhas derradeiras, ajudou amigos bondosos. Esqueceu deles, mas estes nunca o 

esqueceram. 

Separaram-se pela noite negra do esquecimento. 
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O guerreiro, nos delitos e delírios da sua grande noite, viu que suas batalhas ainda 

estavam por terminar. 

Torto o tronco, tortos os galhos. 

Acordou. Os campos eram outros. Em seu novo castelo, uma princesa há muito 

esquecida lhe ensinava as virtudes do amor e da paciência.  

Na sua nova corte agora era rei.  

O rei pode fugir, mas a batalha o alcança. 

Mal sabia o que lhe reservara o destino. 

Sua primeira campanha, seus últimos inimigos. Alguns cansados, alguns clementes, a 

maioria implacáveis. Estendeu-lhes a mão. Eles a segurariam. Seguraram. Mas não seguraram 

o impulso da vingança. 

Vingaram-se. Não era um prato frio. 

O guerreiro estava por fracassar. 

Nova noite. Delírio e escuridão. 

E então amanheceu o sol. 

Solar, seu amigo esquecido, colocou-lhe de pé e preparou-lhes as armas. Era seu 

escudeiro, antigo amigo esquecido fiel. Não sabia de onde o conhecia sem por onde andava, 

mas lhe foi grato. Gratidão mútua. 

Guerras vencidas, paz merecida, amigo novamente esquecido. 

Esquecido no tempo. Não na memória. 

Esquecido no tempo. Não no coração. 

Este solar sol nunca se apagaria. 

Solar, onde quer que esteja, esteja bem. 

Obrigado. 
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Conto da vida 4: Lunar 

Não era um amigo. Não era um colega. Apenas um transeunte comum no corredor de 

alto pé direito da tradicional escola católica em que estudávamos. 

Seu nome era luminoso, sua voz e riso reconhecidos à distância por todos que ali 

estudavam e trabalhavam. 

Personalidade firme, extroversão garantida, ação contumaz.  

Popular. 

Do meu mundo introvertido, olhava este astro com minha luneta chamada lunar. Eu 

lunar, ele solar. 

Duas décadas se passaram. Encontro seu nome perdido numa lista de pacientes de uma 

enfermaria. Eu trabalhava nesta enfermaria. Era um hospital psiquiátrico. 

Mais envelhecido, menos luminoso, menos verberante. Doente realmente. Lembrei 

dele, de como era, como se fazia, como o viam, de como eu o via. Lembrei das palavras que 

escrevi. 

Havia se passado vinte anos. 

Após período de hesitação, identifiquei-me como seu antigo colega. Ele não se 

lembrava de mim. Lembrava-se de como eu o lembrava há vinte anos, mas não se importava 

mais. 

A depressão, a loucura, aquela enfermaria, os medicamentos e a solidão o consumiam. 

A luz solar que a todos ilumina, iluminava e iluminaria virou lua. Lunar. Luz lunar. 

Brilho opaco em vasta escuridão. 

Ainda assim, brilho. 

Diante de mim, em pobre consultório, ouvia sua incoerente história.  

Lembrei que me via em sua sombra, que eu fazia sombra de sua luz. Ele nunca soube 

disso. 
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Hoje eu era a lua que sua lua precisava. Mas não enxergava esse homem. Minha luneta 

não via sua lua lunar.  

Um diálogo mudo de desconhecidos se re-conhecendo. Uma tentativa débil de se 

romper a indestrutível grade das máscaras e aparências - infelizmente tão necessárias. 

O consultório ficou pequeno, e o relógio também. Vinte anos em vinte minutos. 

Desejei-lhe boa sorte e prometi recomendações ao médico que lhe assistia.  

E o lampejo da competitividade velada e anônima de outrora se transformou na eterna 

certeza de que toda lua é um sol. Sol de solo lunar. 

 

 

Conto da vida 5: Redoma 

Vivemos em uma redoma. 

Há. Uma grande conexão entre múltiplos universos. Conexões infinitas. 

Estabelecemo-nas. 

Universos são infinitos. Dentro e fora. 

Cada nada é um universo. Cada nada é um tudo. 

Você parou pra pensar nas diferenças entre o desregrado e o descertinho? Nada mais 

que uma luta de universos. 

Cada sopro, cada batimento, cada pensamento, cada sentimento, cada gesto, cada 

associação, mínima ou máxima, simples ou completa, dentro ou fora de nos. 

Cada coisa é uma coisa. É um sistema. Um universo. 

Sempre singular. Cada um deles. Único, irrepetível, inalienável e intransferível de si 

mesmo. 

“O universo numa casca de noz”, já dizia o físico. 

Contudo, nós não somos estes universos. Não. 
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Nós o acessamos, o vivemos, o conectamos. Recomeçamos, e o transformamos em um 

livro sem páginas definidas que acabamos por alocar em algum local profundo da nossa 

oblitera inconsciente. 

Nós somos apenas mais um universo. 

Nós em noz. 

Unidade que, como todos as outras, pode conectar a todos os outros paralelos.  

Pode. 

Potência. Possível. Poder. Possibilidade. 

Nossa diferença para o universo do qual bebemos é que podemos nos integrar aos 

outros e crescer cada vez mais, tornando-se um universo cada vez mais individualizado. 

Em teoria, no infinito, teremos conectado satisfatoriamente todos os universos, em um 

processo que é úni-co para cada un. 

Até lá, estaremos em uma redoma. 

A redoma é o nosso limite. Não imposto por ninguém além de nós mesmos. 

A regra que dita que ela é imposta a nós não pertence. 

Simplesmente nos é dada. 

É o nosso estado imperfeito, a nossa lua indiscreta, o oceano sobre nosso mundo. 

Saber disso não basta. É preciso viver a redoma até seu último instante. Conectar todos 

os retalhos. 

Ela é o limite. Ela cresce em tamanho e diminui em sentido. Grande e besta. 

O saber é teoria. 

O viver é a prática. 

Eles se saúdam, eles se saúdam, e se vão. E se vão. 
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Comecemos a história desde muito cedo. O rapaz se sentia livre desde o primeiro dia 

em que tomou consciência de si. 

E assim fotografou o quintal da sua casa, ainda no colo da sua mãe. 

Veio livre, mas já estava preso na roupa de carne e chumbo onde o universo dos 

universos o colocou. 

O chamemos de menino livre, ou ML. 

As cores eram belas. Os olhos, a melhor câmera.  

Azul, verde, amarelo, eram suas cores preferidas. Jamais desistiria delas. 

ML começou a compreender o mundo como uma imensa aquarela, uma dança de 

pinturas dentro de cada dia, de cada céu, de cada rosto, de cada flash. 

Seu fascínio dançava com as cores. As cores tinham vários atributos, bem como as 

pinturas. Cenas épicas, heróis, heroínas. Parentes e vizinhos. Céu e luz, noite e trevas. 

ML fascinava-se com a porta secreta entre os mundos. As coisas em si o agradavam, 

mas os traços que dividiam estas coisas eram absolutamente fantásticos para ML. 

Constatar o existir das linhas divisórias era o supremo gozo de ML. 

E assim seu gosto pela divisão, pela ordem e pela harmonia brotou lento, como o 

desabrochar de uma margarida em mínima câmara lenta. 

Já com cinco anos, ML aliava seu gosto pela ordem e pela característica extrínseca e 

qualitativa da diferença das coisas com a projeção deste contexto nas cores. 

Não desenhava bem, mas adorava deslizar os lápis de cor pelo papel e perceber o 

amarelo destoando do branco da folha. Amava as linhas divisórias, os entrepostos. Mas amava 

também cada cor em seu lugar. 

Ver uma flor em um pote ou desenhar um ovo com gema amarela na clara branca era 

um regozijo. Praças e cidades cinzentas, tracejadas e divididas.  

ML ia criando um grande senso de harmonia, que o acompanharia por toda vida. O 

todo, belo e imponente. As partes, belas em sua singularidade. Assim, ML guardava faces que 
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nunca mais veria. Frases ditas com a mais frívola despretensão. Sons e músicas que o tocavam 

por serem o que eram, e não por dizerem o que diziam. E diziam de qualquer forma. 

O apreço era para o renegado: a forma (ao invés do conteúdo). O segundo lugar (ao 

invés do primeiro). 

O bom do bom era tão bom quando o bom do muito bom. Todos tinham bom, não era 

justo que o muito bom vencesse o bom por ser muito bom. Assim, o bom vencia o muito bom. 

ML era estruturado assim. 

Havia muita doçura, alegria e felicidade. Uma força implacável na construção deste 

universo interior.  

Hiperatividade e inconstância, portanto, eram as naturais tendências de seu 

comportamento nesta fase escolar. Sentia-se dono do mundo, porque a vivência era interna, e 

o interno lhe pertencia. 

O dono do mundo era dono das cidades, das vilas, das casas e das famílias. Era belo, 

mas tinham vida. 

Não eram só seus. 

Amparado pelos terrenos criadores, mazelas no multiverso exterior não o atingiam. 

Assim, sua fortaleza interna foi criada com bases tão profundas que nada jamais as 

destruiriam. 

E vieram as provações. 

A redoma cobra o preço da sua existência. 

ML queria dividir e ligar todos os mundos. Os de dentro e os de fora. Eram as leis da 

redoma, leis para todos. 

Só conseguia, malmente, ligar os primeiros. Não haveria forma de conectar o mundo 

de fora com as ferramentas aprendidas e mantidas com as cores, os cheiros, as divisões e tudo 

que lhe era branco, verde, azul, amarelo (muito amarelo), e belo. 

Era preciso aprender tudo do zero. ML não conhecia o zero. O cinza, o preto, o roxo. 

Era preciso lutar, ser o herói de si mesmo. 
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Muito bem armado, partiu para a luta, na carruagem conduzida pelos seus pais. 

Ao deixar seu castelo, guardado por estes fiéis escudeiros, mal sabia o que lhe 

aguardava o destino. 

Seus calendários rezavam uma novena. 

Os inimigos foram implacáveis. ML não o tinha claro, mas sabia que este caminho era 

sem volta. 

Saia todos os dias, enfrentava árduas batalhas e voltava para seu castelo. Alguns 

amigos bondosos o ajudaram, sem nada pedirem em troca. 

ML lhes seria eternamente grato. Décadas depois, ainda povoariam seus sonhos. 

Estas lutas tornaram ML um homem de muitas lutas. Guerras inacabadas, trincheiras 

diversas. Muitas esquecidas, muitas relembradas, todas importantes. 

As lutas trouxeram força, a força manteve a ordem, e a ordem busca a paz. 

Aprendeu a admirar o cinza, o preto e o roxo. Percebeu que no preto as formas não 

faziam diferença. 

Teria que esclarecê-las. 

Aprendeu que lutar não significa guerrear. Aprendeu que seu castelo estaria sempre, 

literalmente, de portas abertas. Era-lhe possível se distanciar dele. 

Aprendeu que muitas batalhas não mereciam ser seguidas. Seus soldados... estes 

poderiam voltar pra casa e cultivar flores ou cozinhar ovos. 

Aprendeu que é impossível estar só, e que isso por si só já é um imenso consolo. 

Aprendeu que aprender é a lição mais importante, e que a redoma não quer ser redoma 

pra sempre. 

Aprendeu que os clichês são as mais importantes lições se colocados na perspectiva 

universal coletiva da redoma e universal individual de si indivíduo. 

E finalmente acreditou ter aprendido algo sobre o mundo de fora. 



	

38	
	

A redoma, rainha dos limites humanos, tinha a coroa que determina que o portal 

invisível a ser deslumbrado venha a ser visível e vir a melhorar o mundo. 

Inteligência e trabalho. Difícil, mas é o que a maioria dos vitoriosos consegue. 

Sorte, ambição, senso de oportunidade são igualmente importantes e até mais simples 

de se conseguir. A maioria dos muito vitoriosos consegue. 

É ai que facilidade difere de simplicidade. ML aprendeu um pouco disso. 

Enfim, aprendeu muitas coisas. E esqueceu outras. 

Do que esqueceu, escreveu livros, e os guardou na mais funda biblioteca do seu 

castelo. 

Os livros viraram tesouros.  

Tesouros. Sempre eles. 

Passaram-se anos. Décadas. Algumas décadas. 

Redoma... 

O que quer? 

 


