


Prefácio
“Que diabo de lugar é esse, Beleléu? Um lugar de 
sonhos onde tudo é permitido?  Ao ponto de haver 
uma personagem que não tem corpo, só cabeça e 
é fumante compulsiva que não tem problemas de 
saúde por não ter pulmão?

Quem conhece Leonardo Miranda diria que só 
ele mesmo pra escrever A Deus. Artista múltiplo, 
que transborda criatividade e está sempre nos 
surpreendendo. Assim é A Deus, um mar de ideias 
que vão se conectando de maneira aparentemente 
ilógicos levando-nos a destinos imprevisíveis. 

Durante a leitura, ficava pensando, onde essa história 
vai dar? Pois a cada frase um amontoado de novas 
imagens vinham à cabeça auxiliadas pelas belas 
ilustrações do ilustrador Léo, desenhista de Beleléu. 
E não é que no final tudo faz sentido?ISBN 978-85-5700-346-0
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Leonardo Miranda estreia na escrita com o pé 
direito. “A Deus é um livro delicioso de se ler, para 
ser devorado em uma garfada só.”

Alberto Magalhães  
(Escritor, Professor e Artista)



Capítulo Um - O SONHO
Primeiro foi a música. Depois, o silêncio. Eu estava 
apenas lá. Sentindo o vento, sentindo meu sorriso no 
meu rosto. Aquela fumaça nuvenzando em cima da 
minha cabeça. Era o que sempre quis. Ao lado na 
paisagem, riscados coloridos como se estivesse numa 
tela daqueles grandes pintores revolucionários. Talvez 
a imagem de minha mãe que nunca vi. Mas sempre 
esteve comigo. O galopante no peito no compasso do 
talvezquesimtalvezquesim das rodas daquele garanhão 
de ferro sobre os trilhos. Aquele apito avisando sempre 
alguma coisa que parecia muito importante. Eu estava 
apenas lá. Indo pra bem longe de Beleléu. Era esse o 
nome. Minha cidade e família. Tinha num livro que 
Beleléu era um espaço entre as montanhas e praias. 
Dizem que fica onde o vento faz a curva ou fazendo 
fronteira próximo ao lugar onde Judas perdeu suas 
botas, vai saber? Talvezquesimtalvezquesim... Aquele 
olho vai aguando de pouco em pouco na imagem 
refletida no vidro da janela. A gente vai em busca de 
não sei o quê, vivendo não sei por quê e caminhando 
não sei pra onde... mas é o caminho ou a chegada que 
importa? Quem sou eu nessa história? Benzinho. Esse 
sou eu. E as imagens se confundem. Se mesclam e se 
corrompem até o despertar. Era um sonho. (Pausa) 



Desperta, menino. Acorda que é sol. 
Eu nunca estive num trem. Nunca vi um trilho sequer 
porque aqui não tem e aqui é o que eu conheço. 
Coração ainda acelerado desse sonho que me persegue 
desde que soube do trem pela primeira vez. Não sei 
nem se realmente existe. Mas a ideia é bonita. Sei que 
tem gente que nunca viu o mar e acho isso estranho. 
Era hora de seguir o dia, encontrar Clóris na sacada 
de sua casa ou cuidando das suas flores que ela tanto 
gosta. Dar um oi para Dona Maninha e Seu Fininho. 
Falar com o Pipo, o palhaço, pela rua. Apesar dele 
ser mudo. Tomar cuidado para não pisar em tia Tetê. 
Explico. Ela só é uma cabeça. Não sei se tem um corpo 
embaixo. Mas ela mora num buraco plantado no meio 
da praça, fofoqueira que só. E só tem a cabeça mesmo. 
E seu cigarro que não sei como ela acende nem pega 
por motivos óbvios. Sabe de tudo que acontece por 
aqui. Praticamente o jornal da cidade. Mais para 
coluna social, vai saber. Se aqui tivesse eventos sociais. 
Mas tem não. 
Beleléu fica entre a praia e o sol e as montanhas. Tão 
espessas elas, as montanhas, que, a princípio, não 
se consegue passar a partir de certo ponto, sendo 
necessário vir pelo mar ou pelo ar para se chegar lá. E 
mesmo no mar existe uma correnteza muito grande que 
só os mais valentes e corajosos conseguem ultrapassar. 
A correnteza se chama “Oz” em homenagem àquela 

velha história do mágico e coisa e tal. É um lugar bom 
de se viver. Não tem muito. Mas é bom. É bom. Ou 
não é?
Parece que é.



Capítulo Dois - O PAI
Pedro era meu pai. Não era meu pai biológico. Mas 
era o pai. Sei que ele “me achou” chorando ainda 
bebê numa noite de chuva forte. Caiu um raio e veio 
um clarão que fez ele me achar ali no riacho perto 
da floresta. Boiando numa cesta com um bilhetinho 
escrito à mão: “Adeus”. Ele leu aquilo, mas talvez que 
ao contrário, pois daquela noite em diante ele passou 
a ser meu pai. 
Tudo bem, caladão. Tudo bem, não conseguir expressar 
o tanto de amor por mim que eu sei que ele sentia. Tudo 
bem mesmo. Ele me salvou sabe Deus de quê? Daquele 
“Adeus” derradeiro que a carta havia me condenado? 
Vai saber... o pai além de tudo era um gênio. Ninguém 
acreditava nisso. Nem ele. Mas eu sabia. Fora todos os 
bicos pela cidade que ele fazia consertando pequenas 
tecnologias nas casas, ele buscava algo grande. Era um 
alquimista. Um experimentador da vida. Seu ideal era 
ir em busca de uma cor nova em todo o espectro. Algo 
que não estivesse no arco-íris que conhecemos. Algo 
fora do comum que iria nos levar a outras dimensões do 
saber e fazer com que o mundo todo conheça Beleléu. 
Mal sabia ele que eu já sentia um orgulho danado dele. 
Só eu sabia que ele botava os velhos LPs com óperas 
velhas para chorar sozinho de noite. Ridi Pagliacci. Ridi 
Pagliacci. Só eu sabia que ele ainda poderia mudar o 

rumo das coisas com sua cor. Só eu sabia que o sabiá 
sabia assobiar como ninguém, enquanto ele cavucava 
o divino nas pequenas coisas que fazia. E era rico como 
só os alquimistas áureos podem ser dentro de toda 
pobreza que a gente vivia. Lapidando todas minhas 
dúvidas que não eram poucas e não eram as dele. 
A gente costumava acabar a semana vendo o pôr do sol 
sobre a OZ ao longe no mar. Ele me contava histórias de 
reis e dos que vieram antes deles. Cada vez um tempo 
mais atrás. Em breve chegaríamos nos dinossauros. E 
cantarolava suas melodias inventadas e me ensinava 
sem saber a amar a música e toda boniteza das coisas 
que não se pode ver.
Tia Tetê, a cabeça, entre um cigarro e outro falava 
pra todo mundo que meu pai era vagabundo, maluco, 
assexuado e tudo mais que ela conseguisse inventar 
sobre ele. Eu nem te ligo. As coisas só existem quando 
aceitamos elas como realidade. E nem tenho raiva dela. 
Sei que não é por mal. É falta do que fazer mesmo. 
Afinal de contas ela é só uma cabeça. E deve fumar 
muito porque não tem pulmão para estragar. Nem vida 
para chamar de sua porque estava tão preocupada com 
a dos outros que tempo lhe faltava.
Enquanto passava uma infância quase feliz, brincando 
com Clóris de como devia ser a vida lá fora da nossa 
pequena Beleléu, entre uma explosão e outra no 
laboratório de garagem de papai, ia aprendendo um 



pouco mais do que viria a ser meu ofício: compunha 
letras e músicas no velho acordeon de um antigo pirata 
que o deu em troca de consertos que o pai fez em seu 
barco. E assim ia cantando e encantando Clóris que 
já encantava meu coraçãozinho de menino sem saber 
que aquela moleca ia bagunçar o coreto de minhas 
histórias para nunca mais. 
Quando eu morrer, sentirei falta dos instantes que não 
vivi? 
Pedro, meu pai, dizia: “A eternidade não se explica com 
a mente, se sente no momento após a poesia.” Falava 
bonito ele. Falava bonito.
Na verdade não falava muito. Eram as gentilezas dos 
gestos. Mas quando abria a boca era para azeitar os 
ouvidos e seguir com o coração. Tem coisa que emociona 
a gente. Uma delas que nunca irei me esquecer é sobre 
mim mesmo. Ele dizia que a maior das aventuras, muito 
mais que viver em busca de riqueza material, de viajar 
pelo que seria o mundo todo, ou mesmo de inventar 
grandes coisas como ele queria sempre, que a maior de 
todas as experiências era: “Tenha um filho”. Assim ele 
falava. “Na verdade, ter não é um bom verbo. Ninguém 
tem nada de seu nesse mundo. Tudo é emprestado. Crie 
um filho com todo o amor que couber no coração, mas 
aquele que transborde na alma. Seja um pai e a gente 
começa a entender um pouquinho de Deus. Que um 
pai com todas as 3 letras não quer o seu medo. Não 

quer o seu louvor. Quer apenas que seja feliz. Perto 
ou longe. Quando você está certo e mesmo nas muitas 
vezes em que estará errado apesar do tanto que a gente 
fala, fala, fala. E que pai se machuca quando filho se 
machuca. Ri a cada descoberta que a vida nos mostra 
todo dia através daquela vida ao seu lado. Um filho te 
ensinará mais do que você possa imaginar abrindo seus 
ouvidos para ver com os olhos da sua alma. Tenha um 
filho e vai ter o paraíso e o inferno num segundo. Mas 
o paraíso sempre vence. Naquele átimo de instante do 
“eu te amo.”
Sabe... a gente sempre acabava num abraço. E ele 
voltava a ficar quieto. E eu que me achava um zé 
qualquer do universo me sentia importante novamente. 



Capítulo Três - O ESTADO 
DE GUERRA
Euricão é o “dono” de Beleléu. Guarda numa porca tudo 
que considera importante: seu dinheiro. Simplesmente 
não sei se se algum dia foi eleito, mas é. Prefeito mais 
antigo, talvez o único que conheci. Lá a eleição é meio 
assim... como posso dizer... não tem. Todo mundo é 
meio pobre, mas Euricão não é não. Ele é meio rico 
de dinheiro. E só. Ele e mais meia dúzia lá. O resto é 
tipo eu, tipo papai, tipo Godot, que é melhor amigo de 
papai e que ajuda ele nas tarefas de ser quem ele tem 
que ser. Godot pensava diferente de papai num ponto. 
Dizia que as coisas são como têm que ser, tem que 
esperar. Meu pai não. É um dos únicos que se rebela. 
Ele e Clóris. As pessoas se acostumam com tudo. Eu 
me acostumava com tudo e, acostumando com tudo, 
não entendia que no apreciar das coisas tem sempre 
o lado azedo. O lado também que quer ir. O lado que 
olha as coisas como poderiam ser de algum jeito ou de 
outro. Para Euricão isso é besteira. Diz ele balançando 
as pulseiras, rindo embaixo de seu bigode sebento que 
alisa sem parar. “Isso é besteira! Tá tudo mundo quase 
bem. Que mal tem?”
Ele sempre anda ao lado de Saruê, seu segurança  
pessoal. Sujeitinho esquisito, que nunca fala e há 

quem diga que já matou pra mais de cinquenta que, 
como meu pai, quiseram algo um pouco mais livre, 
um pouco mais para todos. Há quem diga que meu 
pai corre risco, mas ele é esperto. É amigo de Saruê. 
Amigo desde gurizinho e parece que só ele sabe um 
certo segredo que não contava nem pra mim sobre 
esse sujeitinho calado que era sombra do comandante 
prefeito. Melhor pra nós que ficamos seguros, mesmo 
com as ideias revolucionárias de papai. Mas o povo 
nem sabe direito o que é isso. Falta de costume de saber. 
Olhavam na televisão e falavam isso. Povo olha e fala. 
Acha que tudo é verdade.
A cidade tinha uma televisão comunitária que ficava 
no centro da praça central. Pegava meio mal, mas era 
o que tinha pra ver do mundo de fora. Mas o mundo 
de fora estava tão estranho com tantas guerras e coisas 
que não compreendo, que simplesmente desinteressei 
de ver. Tinha um pessoal que falava de Deus, mas não 
fazia o que Deus quer. Não tinham no coração, parece. 
Como iria entender. E desse pessoal Euricão era fã. 
Era também fã dos ditadores, das armas e do que essas 
armas podem conseguir quando o grito não consegue 
alcançar o medo das pessoas. 
O povo gostava de umas coisas chamadas novelas... 
principalmente tia Tetê por dois motivos: um é o fato de 
ela estar plantanda no chão, há três metros de distância 
do coreto onde a tv estava; outro é o de ela já gostar de 



ficar vendo a vida alheia na rua.  Com a tv dava para 
ter mais enredo para dar conta.
E assim ia se vivendo sem sair dali. 
Todo mundo diz que quer ser livre, mas sabem na 
verdade o que é a liberdade? Digo isso por mim. Nas 
pequenas prisões e vivendo em caixotes, as pessoas 
se sentem mais seguras, se sentem nas mãos de Deus 
e, quando algo dá errado, já tem a quem culpar. 
Mas não foi esse mesmo Deus que deu livre arbítrio? 
Capacidade de pensar e agir conforme cada vontade? 
Muito estranho esse pensamento marrom que me vem 
de vez em quando. Eu, passarinho da gaiola. Dizem 
que o mundo tem 5 continentes e eu só conheço esse 
pedacinho de terra entre as montanhas e o mar. Que 
te parece? Acho que sou feliz, mas sei lá. Sabe aquilo 
que falta? 
Ao mesmo tempo, esse pedacinho de terra refletia um 
pouco do que via na telinha embaçada da tv. Gente 
discutindo por abóbora. Porque tem gente azul e tem 
gente rosa. Porque eu gosto de tambor e tem gente que 
mata querendo seu lugar num céu ao lado de um Deus 
que usa nosso dinheiro humano para fazer alguma 
coisa lá em cima que desconheço. 
Te juro. Caminhando pela praia numa noite de lua 
cheia, Pena Peluda, o espírito de um índio ancestral 
que aparece para alguns daqui, veio para mim e disse 
coisas vindas de outro tempo e lugar onde os índios 

existiam felizes em harmonia com a mãe Terra. “O 
verdadeiro estado de guerra é dentro da gente mesmo. 
A boa guerra para a boa paz. Todo ser tem uma 
quantidade de luz igual à sua sombra. Não existe 
sombra sem luz. Nem luz sem sombra. Essa é a batalha 
eterna. Entender sem esconder aquilo que nós somos 
por inteiro. Domar nosso lado obscuro e saber o que 
o manifesta. Porque as energias são inteligentes e estão 
à nossa volta. Quando jogamos alguma coisa de ruim 
para o outro, é essa a energia que vem pra gente, vive 
com a gente, mora e é difícil dissipar. É na carne que 
a gente sente o que o espírito grita. A vida da gente é 
para aprender a morrer.” Depois ele tirou do pé uma 
manga para eu chupar e foi embora do mesmo jeito 
que veio. Aho!



Capítulo Quatro - O AMOR
Ela vivia perto de meus olhos desde menino. Eu a 
escutava tocar a lição de piano que sua mãe ensinava 
todos os dias desde cedo. Ficava escondido embaixo 
janela de sua casa. Fechava os olhos lá embaixo da janela 
e assim via dragões, sistemas estelares, outras terras, o 
trem pelos seus dedos. Sentia histórias que nem eram 
minhas, mas naquele momento eram. Tudo através 
daquelas notas soltinhas que iam se transformando 
em belas músicas ao longo do tempo. Tanto que com 
o passar dos anos nem conseguia mais me esconder e 
já maiorzinho me debruçava naquela janela, olhando 
para ela. Clóris era uma menina muito linda e minha 
melhor amiga. Junto de Pipo, o palhaço, e meu pai. 
Minha única amiga. 
A gente viveu uma infância de risadas nas montanhas... 
castelos na praia... amarelinha, bola, corda, estilingue, 
pipa, panelinha, gude, gato mia, boneco, boneca... Ela 
alegrava meus olhos. 
Ela sempre gostou de plantas e se tornou uma bela 
jardineira. Assim como uma jardineira bela. Cuidava 
das plantas quase todas de Beleléu. Falava com elas. 
Cantava para elas. Admirava do espinho ao riscados 
das folhas. Da raiz até o fruto. Tinha uma coisa nela 
de pertencimento na natureza que eu queria tanto 
sentir. Tanto. Parte desse lugar de alma. Pena Peluda 

conversava com ela todo dia. Só que ela o entendia. 
E agradecia o que ouvia. O que faz toda diferença no 
mundo das pessoas.
Também tinha uma coisa nela de querer ir mais além das 
montanhas. Querer mais. Querer mais. Além daquele 
mar. Além de Beleléu. Logicamente era repreendida 
pelos pais e quem perguntasse nessa cidade. Povo 
aqui é passarinho que mora de gaiola aberta e não 
sai olhando o céu por aquela portinha. Por medo ou 
dúvida daquele “pode ser”. Clóris me fazia acreditar 
que poderia ser sempre melhor. Eu dava risada com 
ela mas depois, como os outros, ficava sério e achava 
melhor ficar quieto. Ficar aqui que tem ela, que tem 
pai, que tem gente conhecida. Minhas coisinhas todas... 
sei lá.
Um dia, a gente brincando na cachoeira já com 13 
anos, eu percebi que me olhava de um jeito como 
nunca havia me olhado antes. E eu a ela. Eu e ela. 
Aqueles corpos molhados e cansados da brincadeira, 
lagarteando nas pedras ao sol. 
Como ela estava bonita. Como ela é bonita. (Pausa) 
O vento contando seus segredos em nosso rosto. 
Simplesmente queria estar lá. Mas não estava? Queria 
que o tempo parasse. E não parou? E por um momento 
queria ela só para mim... erro. Erro. Erro. (Pausa) Aquele 
momento eu jamais me esqueci. O piano em minha 
cabeça ficou dissonante, mas continuava ouvindo a 



a música. A criança ficou curiosa de saber como era a 
outra de um jeito diferente. Seriam as tais borboletas 
no estômago? E ela tinha um cheiro de tomate. 
Vermelho. Bom. Ela tem naqueles olhos cor de mel um 
sorriso de girassol. Enquanto eu pensava nisso tudo, 
querendo guardar aquilo pra sempre, aquilo ia virando 
passando revoando com a velocidade das pestanas de 
segundos e ela vinha se aproximando de mim. Cabelos 
grandes deslizantes, expressão tão profunda... Chegou 
perto. Mais perto. Encostou a testa em mim... e... me 
empurrou pra dentro da água gelada da cachoeira. A 
gente riu. Fazer o quê? A gente riu. (Pausa)
A gente não tem nada de nosso, não leva nada, não 
vem com nada e passa a vida brigando pelo que nunca 
vai possuir... duro de entender. Lembrei da manga de 
Pena Peluda. Queria ser tão esperto como Clóris. 
Sabe o que eu demorei mas entendi? “Eu te amo, 
Clóris”. E nunca tive a oportunidade... Tive. Mas não 
fiz porque estava olhando o céu de dentro da gaiola. 
Sabe do que mais? “Eu realmente te amo. O danado é 
falar assim quando já não está na minha frente. Eu te 
amo porque você é a música que toca na hora certa. 
Te amo porque no silêncio, é teu nome que eu escuto. 
Porque me tira do sério e me coloca em mim. Te amo 
porque é brisa boa em meu rosto. Te amo porque vejo 
o mundo em teus olhos. Porque talvez nossas almas 
se entendam. Porque dou risada e suspiro baixinho 

depois que te vejo. Porque te amar não me custa, não 
me cabe... Sabe, eu tenho vontade de sair correndo 
para te ver. De te comprar um anel, mas sei que você 
não liga. Ai, menina das estrelas nos olhos! Eu me 
pego chorando com soluços de alegria de saber que 
tem você no mundo. Que todo dia tem seu cheiro de 
tomate. Seu passinho miúdo como abelhinhas. Só de 
pensar no Só me dá um Dó. Um aperto que miúda o 
coração, sabe? Sinto falta e a falta que a falta faz. Sinto 
você sem estar por perto, querendo te dizer o tanto que 
eu nunca te disse. Por covardia tola. Por medo de um 
talvez. Sei mais nada não. Te amo porque você é boba. 
Encantadoramente boba. É nuvem que não se pega, se 
transforma em tudo que a gente pensa. Te amo porque 
sim. Te amo porque não é minha. 



Capítulo Cinco -  
SAUDADE DE MÃE
Uma mãe. Todo mundo tem, inclusive eu. Mas nunca 
soube assim certinho quem foi a minha. Tia Tetê, a 
cabeça, diz que sou filho de Beleléu e fala para não 
encher mais o saco com essa coisa. Que mãe só tem 
uma, então fica muita gente pra pouca mãe mesmo. A 
vida não é justa, assim ela diz. “Eu sou só uma cabeça 
por exemplo, é justo?”. No caso dela até acho, mas 
enfim... 
O relógio toca. Alguém me desperta com um beijinho. 
Me leva sonado para comer um pãozinho quente com 
café com leite enquanto arruma as coisas da escola. 
Roupinha dobrada na cama. Um abraço quente de 
bom dia. Uma brigazinha comigo quando me meto 
em encrenca. Um choro comigo quando vemos um 
passarinho morto por perto no chão de terra. Um 
banhado de mar comigo, mas a gente não entra na 
água, fica lá pegando sol enquanto eu rolo na areia. É 
assim que imagino ela. 
Sei que tem meu pai. Sei do amor por mim e de tudo 
que fez e faz para eu ser alguém melhor sempre com 
todo o seu jeito destrambelhado de ser e fazer furdunço 
com as coisas. Com toda essa sua forma quieta que 
não se expressa muito e seu jeito de me fazer seguir a 

vida descobrindo as coisas por mim mesmo como ele 
também tenta. Mas pai é pai. Mãe é mãe. E eu queria 
uma.
Sei que tem a mãe do céu com seus olhos, hOra de 
mar hOra de jabuticaba. Ora, ora. A Santinha que fica 
no meu quarto e me conta mistérios que, como diz o 
nome, nunca consigo decifrar porque são dos bons. Sei 
que ela me guarda e me ama do seu jeito também. Isso 
está bem.
Só que eu nunca entendi porque fui achado num riacho 
sozinho. Porque tem essa carta “Adeus”? Porque... 
assim.. eu que nunca fiz nada para ninguém, porque era 
um bebezinho, porque logo eu fui deixado literalmente 
nas mãos Dele. A Deus. Adeus, mãe.
Ah, Deus! Me explica? Será que não sou daqui. Logo eu 
que sou “filho de Beleléu”? Será que sou de outro lugar 
pralém daquelas montanhas e estou no canto errado 
do mundo? Será que sou de depois daquela correnteza 
de Oz nesse Mar descabelado? Será? Qual o objetivo 
disso aqui, mãe? 
Será que me deixando foi para te ter em todo lugar? 
Para te encontrar a toda e qualquer hora? Às vezes 
acho que está lá, escondidinha em algum lugar por 
onde passo me observando, me vendo passar, me vendo 
tentar ser feliz, não é? Talvez não tenha suportado 
o parto e antes de partir me deixou essa cartinha e 
uma possibilidade de vida como última ação, último e 



primeiro gesto de amor comigo? Será, meu Deus? São 
as coisas que penso toda hora. Sem te ter por perto, te 
procuro a todo instante. Mas em algum lugar sinto seu 
amor. Sinto sua cor. Não é assim com Deus também? 
Será essa a cor que papai tanto procura? A nova que 
não está na escala que a gente conhece? Um Deus 
que é mãe? Que é pai também? Deus-a-mar? Mãe, tá 
confuso. Chega aqui? Sai do esconderijo e me explica? 
Me explica o que os olhos não vêem? (Pausa)
O que os olhos não vêem... eu sinto de outro jeito... 
o vento... a música... o arrepio de Clóris... a cor nova 
de papai... tudo isso existe. Mãe, então você existe! 
Eu agora fico feliz porque sei que me abraça aqui e 
aqui e aqui. Mãe, então você existe e eu não sinto mais 
saudade. Já pode vir, porque você existe, eu descobri 
teu segredo. Já pode vir! Ouviu, mãe? Já pode vir! Vem 
e agora é a minha vez de me esconder.  Deus? Mãe? 
Silêncio.
(Canta) “Estava tudo em seu lugar, veio a mosca lhe 
fazer mal. A mosca na velha e a velha a fiar...”
Eu posso ter saudade do que nunca tive? A saudade é 
uma dor que afasta a gente do presente. 
Tanta coisa para te dizer minha mãe. Poxa. Que falta 
que a falta faz?



Capítulo Seis - 
A CHEGADA DOS 
ARTISTAS
Disseram que um dia chegaria um navio com artistas 
que vinham de algum país do outro lado do mar de 
Beleléu. Disseram isso e eu fiquei esperando. Eu e 
Godot, que era mestre em esperar, já que há anos 
espera meu pai resolver as grandes experiências dele. 
Godot não sabe muito o que poderia encontrar com 
esse povo. Para ser sincero, nem eu. Muito pouca gente 
vem de fora vem pra cá. Quem veio geralmente não 
tinha nada a perder. E alguns deles perderam tudo. 
Enfim... De artista aqui tem o Pipo. Tem gente que diz 
que artista é perigoso, mas por exemplo eu conheço ele, 
o palhaço Pipo, e não acho nem um pouco ameaçador. 
Só quieto. Até porque foi sobrevivente de um antigo 
circo que pegou fogo junto com toda essa tradição que 
existia na sua família. Ele ficou meio doido e parou 
aqui vindo das montanhas do leste sabe Deus como, 
porque ele não fala. Vive assim perambulando pelas 
ruas com um balão de gás, que está sempre cheio. Um 
balão com um sorriso desenhado nele. Um sorriso 
que nunca acaba. Como o sorriso da maquiagem dele 
nunca acaba. 

Disseram que um dia chegaria o navio com artistas 
e ficamos esperando. Eu, Godot, Clóris e Pipo. 
Esperando na beira da praia naquele nosso único cais 
onde muitas noites adormeci no colchão de areia e teto 
de estrelas. Ouvindo o som das gaivotas que eram tão 
livres... Suponho que os artistas sejam livres também. 
Não sei se todos. Mas aqueles que fazem do ofício 
um meio de transformação. A arte parece que é a 
linguagem da alma humana. A linguagem e o livro ao 
mesmo tempo. A cor e o rabisco. Suponho que sejam 
livres porque devoram todo dia essa vontade de muita 
coisa como Dona Maninha, mãe de Clóris, imensa 
e sudorenta, devora um tablete inteiro de manteiga 
como se fosse uma barra de chocolate. E fica aquele 
sebinho de gordura no céu da boca e a língua roçando 
aquele gosto para deleite da criatura... É. Acho que 
assim deve ser um pouco do que o artista que imagino 
sente no palco. Esse prazer que dona Maninha sente 
na manteiga. Esse roçar de uma coisa quase proibida. 
Esse tentar tocar outras almas. Fazer rir e chorar. De 
onde vem isso? 
Eu já li algumas peças de teatro que vieram de tudo 
que era canto e pararam na nossa pequena biblioteca. 
Assim conheci um pouco do que deve ser o mundo lá 
fora. O povo aqui acha que ignorância é bênção. Eu 
não. Leio o que posso. Eu e Clóris. Papai também. Mas 
nem por isso a gente se acha mais que ninguém. Já o 



contrário... 
Godot dormiu, Pipo assava um pequeno peixe que 
ele achou por ali em uma lata.  Ficamos eu e Clóris 
abraçados, olhando aquele horizonte de possibilidades 
à nossa frente. Me lembrei do que conhecia do texto 
“Romeu e Julieta”, mas me permiti segurar na memória 
só as partes boas e aquele era definitivamente um 
momento bom. Um canário no coração. Ela queria ver 
o novo, como sempre. Eu só queria estar ali, ao lado 
dela. Naquele infinito onde somos grão de areia. Talvez 
eu desse um bom artista. Sou um pouco dramático 
com as coisas. Mas não sou livre. E como não sou 
ignorante, tenho consciência disso. Em outro mundo 
e outro local acho que gostaria que alguém tivesse 
me esperando chegar numa praia. Eu, artista. Livre. 
Talvez esfomeado. Mas livre. Talvez feliz. Mas sendo 
eu próprio a mudança que quero pro mundo nosso. 
Talvez encontrasse Deus em algum palco de algum 
teatro. Quem sabe? Olho para a Lua cheia imensa e 
percebo como a luz parece que vem dela. Poderia jurar 
que vinha. Assim a gente vive essa vida, procurando 
a luz da Lua nela mesma. Quando que o correto era 
recorrer ao Sol. Mas o Sol está muito longe, né? Será 
que não é questão de olhar só para o lado certo?
E apareceu um pequeno barco ao longe... Seriam eles? 
Os artistas?
Mas estava tão quieto aquele barquinho lá.

Ele foi se aproximando e meu coração acelerou. As 
ondas trouxeram ele pra beira e ele tombou feroz na 
areia se partindo em dois. Junto dele, uma trupe de 
pelo menos cinco atores e um baú de figurinos. O baú 
sobreviveu, os atores não.  Pareciam que estavam já sem 
vida há dias. Provavelmente perdidos nas correntezas 
de Oz. Era o final de cena que não queria. Era o 
fim de “Romeu e Julieta” e de tantos outros dramas. 
Era o novo que não chegava mais uma vez. E Clóris 
chorou. E eu chorei. Eu a abracei. Pipo suspirou e 
Godot continuou dormindo. O tempo imediatamente 
começou a virar e choveu copiosamente. Devolvemos 
os corpos ao mar, numa reza sem cor. Clóris disse aos 
ventos: “E os aplausos que recebe, / vazios, no vento escreve; / 
e em cinzas a sua sorte / a morte talha de um corte. / E há quem 
queira reinar, / vendo que há de despertar / no negro sonho da 
morte? / Sonha o rico sua riqueza / que trabalhos lhe oferece; / 
sonha o pobre que padece /(...)Que é a vida? Um frenesí. / Que é 
a vida? Uma ilusão, / uma sombra, uma ficção; / o maior bem é 
tristonho, / porque toda a vida é sonho / e os sonhos, sonho são.” 
* Caldeirón de La Barca.
Eu que nunca fui ator nem nada, vejo Pipo chorar 
olhando para o céu como que vencendo a chuva e tudo 
mais. Sem borrar a maquiagem do riso. Queria entender 
um pouco meu sentimento. Por que se arriscaram tanto 
pra vir pra cá? Seriam refugiados? Mas de quê? De 
onde? O que tinham de tão importante para nos dizer? 



Talvez a vida não baste e só nos reste mesmo o silêncio.

* Trecho entre aspas e em itálico de “A vida é sonho”de Caldeirón de La 
Barca

errado do mundo? Será que sou de depois daquela 
correnteza de Oz nesse Mar descabelado? Será? Qual 
o objetivo disso aqui, mãe? 

Capítulo Sete - DEUS
Nunca vi nenhum lugar que se diz com mais “pecadores” 
que aqui em Beleléu. Até porque não conheço outros 
lugares. Vai ver que... Dona Tetê, por exemplo, está de 
parabéns. Apesar de ser apenas uma cabeça e se dizer 
católica apostólica romana, mesmo não tendo ideia 
de onde cargas d’água fique Roma, ela faz questão 
com sua fofoca de destruir o que pode daquela paz 
das pessoas. Parece um prazer. Um prazer misto com 
poder. Foi a primeira que falou de Clodoaldo, o nosso 
único pastor de Igreja. A Igreja de Jesus Encoroado 
da Renascença no Sangue de Cristo. Ela fica perto de 
Cafundó do Judas, bairro alguns quilômetros mais pra 
frente. Ele, Clodoaldo, tem como hobbie andar pelas 
madrugadas em um conversível com seu namorado 
escondido até a base das montanhas de Cafundó. 
Menos na noite de lua cheia, claro, porque Dona Tetê 
também contou para todo mundo que ele, além do tal 
namorado, tem a marca do lobo e se transforma em 
lobisomem para devorar qualquer animal pequeno 
ou grande que apareça na sua frente nessas noites. 
Dizem que ele se tranca algemado nessas noites ao pé 
da imagem grande de São Sebastião feito de pedra 
sabão nos fundos da Igreja. De manhã sempre tem 
um coroinha que o liberta. Dona Maninha, apesar de 
ser mãe de Clóris e ter 3 metros de largura do tanto 



que come, “sai” com todo mundo que pisca meio olho 
pra ela. Seu marido sabe, mas não sabe, sabe como 
é. Nunca nem ouvi a voz dele quase. Euricão e Saruê  
têm nas costas os corpos daqueles que foram contra 
o que eles acham que é interessante para o governo. 
Também todo mundo sabe, mas ninguém viu ou diz... 
O fato de fato é: todo mundo aqui fala de Deus através 
do pecado. Através do não Deus. É uma escolha, eu 
sei, mas não pra mim. Mas não pra mim. 
Eu acordo cedo e vejo o Sol subir atrás daquela casinha 
branca lá em cima da montanha pirâmide. Escuto os 
bem-te-vis e os Galos da Serra fazendo suas festas aqui 
por perto em busca de uma minhoca ou sei lá. Não sei o 
que é, mas vejo um Deus ali. Daí sei que tudo em mim 
funciona perfeitamente. Não tenho como dar conta das 
batidas do meu coração, do fluxo da minha respiração, 
de que estou fazendo digestão e agir o que tenho que 
agir. Pensar o que tenho que pensar. (PAUSA) É. Eu vejo 
Deus aqui também. Eu vejo Deus como eu vejo a Mãe. 
Talvez por isso nunca consegui ficar em nenhuma das 
muitas pequenas igrejas daqui e fique mais contente 
perto de Pena Peluda e suas histórias e cantos. Um 
Deus sem artigo definido. Nunca deveria ter, né? A 
Deus para mim é tudo que gera, cria e também destrói  
para renascer. Aquele fio d’água que passa na terra, 
que eu piso sem querer, que o besouro bebe, que dá 
no rio, que desemboca no mar, que tem baleia, peixe, 



camarão, polvo, tartaruga. Os bichos sabem mais da 
Deus do que nós. Entendem a grande rede natural 
das coisas quando vêm e vão pelo grande mundo. Pelo 
Grande Mistério. Em bando, se ajudando, construindo 
casas que não destroem nossa Mãe. Se revezando no 
leme, ora em forma de triângulos de pássaros no céu 
ora como cardumes no mar. Eu vejo Deus aí também. 
Cada filamento de ideia nova de papai. Cada pessoa 
que tenta mudar a si mesma sem julgar o outro. Tudo 
que eu julgo me afasta do amor. Tudo que eu julgo 
me afasta do amor. Tudo que a gente julga nos afasta 
do amor em nós. O amor em nós. Em nós que não 
desatam. Não deveriam desatar. 
O amor em Deus é mãe. É Deus. Sou eu. Quem me 
escuta. 
Aquele palco onde os artistas se apresentam. A música 
que sai dos meus dedos e perfuma o ar de goiaba doce 
que não enjoa, porque tem sempre um quê diferente. 
Nem lé nem cré. Ah..... Deus! A mente não aguenta. 
Melhor ser semente do que “a mente”. Porque “A” é a 
primeira letra do alfabeto e se ele mentir a comunicação 
sai errada desde o princípio... Tá vendo? Como funciona 
essa máquina da cabeça? Tá vendo? Uma coisa que 
leva a outra que leva a outra que leva a vida do jeito 
que pode. Do jeito que dá. Vai se afastando da gente 
mesmo até serem palavras sem sentido. Transforma 
Deus em 4 letras quando é todo o alfabeto. 

E tem outra coisa. Deus não tem cor. Sabe quando 
eu rodo assim as cores numa plaquinha e dá branco 
quando eu vejo na luz? Se eu misturo em tinta todas as 
cores dá preto. Sabia disso? É branco e preto ao mesmo 
tempo. E tudo que tem no meio. Eu só conheço o mundo 
através de meus olhos, sejam os de ver ou os de sentir. 
Se em tudo sinto Deus, tem que estar em tudo. Se em 
tudo vejo Deus, ele anda comigo em tudo que crio, 
como anda minha mãe. Como deve andar minha vó 
que também não conheci. Minha tataratatavó. Como 
anda meu pai em mim. Meus guias. Meus índios. Meus 
negros em mim. Deus em mim. Uma centelha de um 
todo que quer sempre mais. Nunca aquilo que eu toco 
e só. Que não se tem, se pega emprestado. Quer mais 
um reciclar as energias. Transformar as cucas malucas. 
Nunca por poder, mas por necessidade de Ser. Ser tão. 
Cerne da questão. E ponto final? Nunca será. 
É saber que o trem existe e poder viajar com ele pra 
onde eu quiser sentindo o vento em meu rosto naquela 
ponte por cima do mar e das montanhas.



Capítulo Oito - 
CORAÇÃO PARTIDO
Ela é a amiga mais amiga. A amiga de sempre desde 
criancinha. Ela é o que eu conheço e o que desconheço 
também no amor. Como disse antes... Clóris, a 
jardineira, a flor do campo, perfume de tomate 
vermelho é daquelas pessoas que a gente não pode 
viver sem, porque viver sem parece errado, mal feito, 
mal cuidado. Clóris, a menina meiga e firme que me 
ensinou as poucas molecagens que eu sei, que foi meu 
primeiro e único beijo, minha primeira e única amiga 
e namorada, essa mesma. Um dia chegou-me e disse: 
“Vou embora. Mas não fica bravo?” Mas como não 
ficar bravo? “Tudo bem. Não estou bravo.” Bravo não 
estava. Estava era me desmanchando todo no chão. 
Como ela podia? “Mas vai pra onde?” Eu perguntei 
querendo entender ainda que era uma brincadeira. 
Péssima. Mas uma brincadeira. “Vou embora pra longe 
de Beleléu. Vou pegar o aeroplano, antigo projeto de 
seu pai engavetado e que eu construí secretamente, e 
vou voar sobre as correntezas de Oz, rumo a algum 
lugar que possa estudar ciência, botânica, essas coisas. 
Preciso de um lugar que tenha futuro.” Eu pensei 
comigo que ela tinha um futuro incrível ao meu lado 
e.... “Você também não quer? Um futuro diferente? 

Não quer? Tem o seu lugar aqui no avião?” Eu estava 
tão atônito que não sabia o que fazer. Quando a 
situação foge do controle é difícil tomar as rédeas do 
carro e eu só falei: “Ai... Eu quero, mas... tem meu pai. 
Está velhinho. Eu não sei se posso deixar ele aqui sem 
ter resolvido suas coisas. Vai que ele precisa de mim? 
O que eu faço?” Porque foi que eu disse isso assim não 
sei. (PAUSA) “Foi o que pensei.”, disse ela num soluço 
e continuou. “Olha, Benzinho, escuta bem o que eu 
tenho pra te falar. Eu te amo. Você sabe. Com a gente 
não tem isso de ser outro. Mas eu preciso ir agora. Tem 
mais vida comigo, sabe? Tem mais vida e ela não pode 
começar aqui.” Ela sabia que eu tinha a covardia dos 
Belelences.  Que eu não era forte assim. Não gostava 
disso em mim, mas me amava assim mesmo.  E eu a ela. 
Acima de tudo ela sabia que eu faria de tudo para vê-
la feliz. Inclusive deixá-la partir. “Adeus, meu pequeno 
Benzinho. Você é minha flor mais bonita. Espero que 
um dia a gente possa se encontrar novamente porque 
eu vou sempre te esperar. Sei lá onde?! Num vagão 
de um trem que você tanto gostaria de passear, não 
é mesmo? Eu vou te esperar. Nós vamos. Mas eu não 
posso ficar a vida te culpando por não fazer o que me 
parece certo. Cada um muda a sua história e não posso 
mudar nenhuma além da minha. Isso eu estou fazendo 
agora. Cuida do teu pai. Te cuida. Te rega. Te cultiva. 
Meu amado, Benzinho flor de girassol... Fica com 



Deus. A Deus.
Não. Por favor. Essas palavras não. Assim nessa 
sequência não. 
Sabem o que eu fiz? Nada. Nada. Nada. Fiquei pasmo, 
olhando ela me deixar. Com olho de água, mas estava 
seco por dentro. Olhando ela embarcar no pequeno 
aviãozinho. O sol se pondo e ela entrando com uma 
flor de samambaia e uma mochilinha cheia de livros. 
Eu não falei nada. Não me mexi. Ela me deu um 
abraço. Um beijo na testa. Eu tremia que nem vara 
verde congelado olhando pra ela tentando congelar 
aquela imagem pra sempre dela junto a mim. Tentando 
entender o que estava acontecendo. Tentando imaginar 
que aquilo era um pesadelo horrível. Mas ela estava 
certa. Eu sempre soube que isso iria acontecer e eu não 
tinha o direito por todo amor desse mundo que sentia 
por ela de não deixá-la ir.  Eu não tenho o direito de 
querer ela só pra mim. Eu não tenho o direito de negar 
uma possibilidade que seja de felicidade para ela. 
Ficou um tempo parada sentada no aviãozinho. Saiu 
e voltou em minha direção. Meu coração foi aos pulos 
galopantes. Eu me lembrei das suas músicas no piano 
e eu embaixo de sua janela. Me lembrei de nós na 
cachoeira. Me lembrei de... “Eu estou grávida.” Ela 
me disse sussurrando em meu ouvido. “Te levo aqui 
comigo também.” E me deu um beijo aos soluços. Só 
consegui dizer: “Mas e se você morrer no caminho? É 

perigoso.” E ela disse: “Mas não vamos todos algum 
dia? Viver é mesmo uma coisa muito perigosa.” E 
sorriu. Aquele sorriso lindo. Eu disse:” Eu te amo. Me 
espera. Me esperem. Não sei se...”Ela me cortou. “Não 
diz mais nada que você não consiga cumprir. Tá tudo 
bem. Agora tá tudo bem.” E ela foi definitiva para os 
céus no aeroplano prateado e foi com meu coração, sua 
samambaia, seus livros e toda minha alegria daquele 
instante. Desmaiei de susto e súplica. Só acordei um 
dia depois em minha cama ardendo de febre. A cura só 
eu poderia procurar.



Capítulo Nove - 
ESPERANDO MILAGRES
Todo mundo espera milagres. Pelo menos algum, 
nalgum dia. Acredito que até mesmo Cristo esperou 
um milagre quando disse: “Senhor, porque me 
abandonaste?”. Milagres vêm sempre de alguém ou 
algo alheio a gente mesmo... daí fica a critério da fé 
de quem tem ou quem precisa. (PAUSA) Eu ando 
precisando. E muito.
Ela me disse que estava grávida. Não foi delírio meu. 
Posso jurar que ela me disse que estava grávida. Por 
que não fui com ela? Por que não segui meu coração 
e fui com ela pra sei lá onde que ela foi? Por que sou 
tão covarde? Não existe para mim ter tentado impedi-
la de seguir sua felicidade, mas poderia ter percebido 
tudo tão antes e ido finalmente com ela. Ir sim. Por que 
não? Porque sou filho de Beleléu? Essa é a pergunta que 
martela a minha cabeça. A minha desculpa foi papai. 
Mas eu sei que não foi ele e só. Nunca foi. Papai me 
disse: “Tenha um filho”. Olha o que eu fiz! (PAUSA) 
Foi medo. E medo faz a gente viver pela metade. E 
agora estou aqui pensando em algum tempo e lugar 
longe de mim mesmo e perto de Clóris e de meu filho 
que vai nascer. Um filho... Meu Deus, se existe milagre 
maior eu não saberia dizer. Eu, que nunca pensei em 

nada disso. Que nunca pensei que ser capaz de ser pai 
como meu pai... agora fecho o olho e imagino aquele 
que poderia dormir no meio da cama pequenino entre 
mim e Clóris. Um pequenino que talvez teria um 
cabelo cacheadinho como os de um anjo. Me falaria as 
coisas mais bonitas do mundo em toda sua inocência 
de ser criança. Me deixaria de cabelos em pé toda vez 
que fizesse uma arruaça maior do que pode dar conta. 
Imagino meu filhinho me perguntando sobre a imagem 
de Cristo na cruz. Não entendendo muito porque 
aquele sofrimento todo. Por que esse sangue? Por que 
Ele precisa ser lembrado assim? Eu, me pensando pai, 
não saberia o que dizer. Para salvar a nós mesmos... 
mas o que significa isso assim naquela imagem?
Ai. Estou sangrando por dentro. Eu quero a gritaria 
do momento único. Eu quero de uma vez por todas 
largar a estupidez da ignorância. O que tem pra lá? 
Se for preciso morrer, como bem disse Clóris, a gente 
não morre todo dia? Eu não morri poucos dias atrás 
quando Clóris se foi? Não estou em pé para renascer 
em mim mais uma vez? O que é que há? 
Então de que serve olhar para as estrelas toda noite 
pedindo por mais milagres? Pois se Deus já me deu 
todos e tantos até agora. Inclusive a graça de um filho 
que eu preciso conhecer nem que seja a última coisa 
que eu faça. Vivê-lo em minha vida. De que serve olhar 
as estrelas e pedir se eu não sair daqui de onde estou 



pra ir onde eu tenho que ir? Perdi aquele momento por 
covardia e estupidez, mas não perdi a chance de uma 
nova oportunidade.
Corri pra Dona Maninha e pedi a bênção dela porque 
iria me casar com sua filha assim que a encontrasse. Ela 
só sorriu, me benzeu e disse pra fazer a filha dela feliz. 
Me deu um papel onde tinha um endereço secreto que 
era para mim mesmo caso resolvesse mudar de ideia e 
ir. Ela pensava em tudo mesmo. Era dessas que faziam 
coisas secretamente. No bilhete estava escrito, além de 
um endereço: “A gente só vive para aprender a amar. 
Vem com Deus. Te esperamos. Sua, Clóris”.  E a carta 
cheirava a flores. Eu segurei apertado no meu peito e 
pedi aos céus que me desse força, não um milagre, mas 
a força necessária para ir-me. Para falar com papai 
e me despedir. Seria justo com ele que salvou minha 
vida? Seria justo deixá-lo assim? 
“Pai, vou-me embora. O senhor vai ficar bem? Promete 
que não desiste? Promete que não vai se esquecer de 
mim porque eu nunca vou me esquecer de você? Eu 
te juro que se ....”E ele me cortou, porque as pessoas 
gostavam de cortar as minhas falas. “Não precisa dizer 
mais nada. Vai. Eu sempre soube que iria. Vai, filho. Eu 
fico aqui. Não se preocupe. Papai vai ficar bem e bem 
mais feliz de saber que seguiu seu coração. Seja um pai 
também. Um bom pai. Só assim a gente transforma 
pedra em ouro de verdade. Aquele que realmente tem 

algum valor. Essa é a verdadeira alquimia. O resto é 
merda.” Foi a primeira e única vez que ouvi meu pai 
falar um palavrão. Gostei: “O resto é merda mesmo.”
Há muitos anos não vinha um barco para cá desde 
o naufrágio dos artistas e um material para construir 
um novo aeroplano estava fora de cogitação. Fui então 
até Euricão pedir-lhe um barco, porque simplesmente 
não tinha dinheiro nem engenharia pra fazer ou ter 
um. Qual não foi minha surpresa quando descobri que 
meu pai tinha convocado a cidade inteira na porta da 
grande casa do prefeito para endossar meu pedido e 
dizer que era vontade de Beleléu que ele me desse um 
barco. Com direito a fogos de artifício e tudo mais. O 
povo estava animado com cartazes e coisas do gênero. 
Disseram que foi Godot que fez tudo. Que até Dona 
Maninha e seu marido ajudaram. A primeira grande 
manifestação da cidade. “Um barco para Benzinho!”, 
“O menino merece!”, “Que te custa?”. E o prefeito já 
não sabia o que fazer porque não estava acostumado 
com nenhum tipo de contrariedade em seu governo 
de um homem só. “Pois bem. Eu darei o tal do barco 
ao menino. Mas o barco e só. É por conta e risco dele 
e da tripulação que arrumar já que ele quer sair da 
segurança e beleza de nossa incrível Beleléu. Deus o 
ajude e a quem mais precisar”. Governantes sempre 
falam de Deus e usam seu nome. Clássico. E assim foi 
feito. 



O barco não era nem pequeno nem grande depois 
de pronto, mas o suficiente para o impossível. A ideia 
de como faria minha partida veio de um escritor que 
gosto muito, chamado Saramago, que disse algo assim: 
“É preciso sair da ilha pra ver a ilha. Não nos vemos se não 
saímos de nós.”* Parece que ele tem razão e estou prestes 
a saber.

Milagres existem. Basta a gente fazê-los acontecer 
milagrosamente.

*Trecho entre aspas e em itálico de José Saramago. 

Capítulo Dez - 
O LADO DE FORA
Qual não foi minha surpresa que, para a maior 
empreitada da minha vida, Pipo se ofereceu para ser 
meu primeiro imediato no navio. Único tripulante 
além de mim e de agora em diante meu leme. “Um 
artista a menos aqui”, disse tia Tetê em tom de alívio. 
As coisas realmente não mudam muito. 
Pipo, que nunca tinha falado com ninguém, 
quando todos da cidade voltaram para suas casas 
adorminhocando, chegou pra mim e disse: “Eu vou 
contigo”. Nem acreditei no que meus olhos ouviam. 
Dei-lhe um abraço e hoje cá estamos nós rumo a 
Ilha Desconhecida que estava naquele papelzinho 
abençoado de minha amada. Quem sabe ali não 
fundaríamos o novo circo onde Pipo reconstruiria sua 
história e eu uma vida inteira pela frente. Quem sabe 
eu não seria o mágico e Clóris a grande trapezista? 
Nosso filho o palhacinho mais fofo e engraçado das 
Américas?
Esperança. Palavra doce que estala no céu da boca. 
Finalmente o passarinho saiu da gaiola em direção 
ao céu. Mais precisamente ao mar que refletia 
aquele céu tão azul como nunca antes havia visto. 
As gaivotas voavam acompanhando nossa pequena 



embarcação, talvez desejando boa sorte uma vez que 
nos aproximávamos da tão famigerada corrente de 
Oz. Nosso triângulo das Bermudas. Buraco negro de 
Beleléu onde só os grandes marinheiros conseguiam 
passar na maioria das vezes. Eu e Pipo, que de grandes 
marinheiros temos só a fé, vamos ver no que vai dar. 
Olhando praquele espelho de mar ainda nada revolto, 
penso na minha vida até aqui. As brincadeiras com 
papai. Eu e Clóris brincando de catar mel de abelhas e 
depois indo cair na água do rio. A música que sempre 
estava no meio do meu caminho, ou talvez fosse ela 
o próprio. Minha infância e minha mocidade entre 
buscas e preces por alguma coisa que não sabia o nome. 
Agora sei. Liberdade. Saída daquele ventre materno 
para entender a luz nos olhos e a respiração doída nos 
pulmões. Estou finalmente te conhecendo, mãe. Teu 
rosto refletido nesse mar. Chegamos ao ritornelo, mas 
com a orquestra toda preparada para tocar. 
Nuvens densas se aproximam e transformam em noite 
todo o horizonte. Cumulonimbus. É Oz que veio para 
se apresentar. Pipo me olha. Segura minha mão. É 
um dia bonito para morrer, mas não há de ser agora. 
Ridi Pagliaccio. Ridi Pagliaccio. Como as óperas de 
papai. As ondas jogam nosso barco de um lado pra 
outro. A gente se amarra no mastro como faziam os 
pescadores para não serem devorados pelos encantos 
das sereias. Estamos completamente à deriva e a 

vontade do Grande Mistério. Pena Peluda apareceu 
flutuando nesse momento no meio de quase um tufão 
à nossa frente. Minha boca começa a falar por si só 
como num impulso. Como que possuído por uma 
força maior. “Pai, Mãe, respiração da vida, Fonte de 
todo o som, ação sem palavras, criador do universo. 
Avô Sol, Peço a morte para as partes de mim que não 
ouvem. Nem falam a verdade, que são cegas demais 
para ver. Avó Lua, dá-me a luz de novo, com amor 
como meu guia, a verdade e a beleza como meu 
caminho, sem nada ocultar.” Pipo desamarra a corda 
que nos prende pela cintura e pendura seu balão ao 
mastro do barco. O barco sai do mar e flutua levado 
pelo pequeno balão em direção para além das nuvens. 
O barquinho flutuou por cima das águas. Abaixo, Oz 
nos deu permissão para sair e chegar ao outro lado. O 
rosto de Pena Peluda sorri e se desfaz como areia na 
tempestade. Nosso barco vai descendo pouco a pouco 
praquele mar agora cristalino, deixando toda aquela 
tempestade para trás. O balão sorridente de Pipo se 
desprende e segue também seu rumo em direção ao 
céu. No horizonte, apenas o alaranjado cortado pelo 
azul. O vento em meu rosto. O cheiro da minha mãe 
que não conheci. Pipo aponta para uma fumaça que 
vem do horizonte lá longe. Seria o trem? Será? 

Fecho meus olhos e já posso ouvir o seu passar nos 



trilhos e o apito avisando que a próxima estação vai 
chegar.

Pai, eu vejo a nova cor! Vejo os olhos do meu filho! 
Vejo o trem de ferro pelas montanhas por sobre o mar! 
Vejo a Ilha Desconhecida pulsar dentro de mim! 

Piuí............ 
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