
 Adormeço e adentro algum sonho – a ordem natural da noite, não? Adormecer, 

inconscientizar-se, voar. O sonhar ao canto de Razael é antes planar: sobre encostas e vales e 

cachoeiras e cidades e desertos e tempestade – mas estou seguro. Seu canto me guia. O retinir 

da harpa acompanha o vento, vice-versa, é bailar com o vento e criar com a dança uma 

própria música. Seu canto divino me guia pela tempestade. As notas alcançam tons agudos, 

vigorosos, e então arrefecem... tons graves, a chuva são notas esparsas, diluídas na garoa, e 

meu voo termina em um jardim. Conheço o jardim. Habitam-no bestas-feras, frustrações, 

todos domados – todos na medida da minha superação, não os temo. Apresentam-se em flores 

e beleza - olhando de longe o que se vê é paraíso. De perto, flores e beleza, no alcance do meu 

toque. A maior parte do jardim é coberta por tulipas, mas há também girassois e violetas. 

Violetas! Penso em correr na direção delas e um vislumbre me detém: céu se transformando 

em mar caudaloso, estrelas movendo-se em cardumes – rodopiam, espalham-se, rodopiam e 

se ajuntam, lembro que ainda é sonho. Vejo também um gordo hipopótamo a “navoar” atrás 

dos pontos luminosos no céu-mar, melodia o acompanha, e lembro que ainda é real. É noite 

marinha. Corro às violetas sob a luz do luar aquático, tal fogo de vela que tudo alumia; 

enxergo melhor do que nunca e observo atento a cor jardinesca. Violeta! Acaricio pétalas, 

fecho os olhos para melhor ouvir a melodia – e súbito um mexer de flores destoa dos ruídos 

da noite. Abro um olho sorrateiro: algumas violetas se movem. Violetas se movem violetas, 

um tanto azuis aqui e acolá, esverdeiam-se aos poucos. Movem-se várias, calmamente, 

caminham em minha direção. Ele está aqui. Ele veio! Eu previ que não fisicamente mas, 

definitivamente, ele veio. Tento compreender, definir, em vão. Somente assimilo, ou tento 

assimilar, sua presença: ar imponente, reflexivo andar, rosto semi-voltado a mim, cauda longa, 

florida, que o segue e a coloração naturalmente mágica que adorna seu corpo de pavão. Ele 

veio. Perpassando o jardim de violetas chega junto a mim, parado frente à frente.  

 

  Silêncio profundo.  



 Sua cauda então se abre em saudação – a melodia retoma o fôlego e delineia a 

sequência de notas mais bela de toda a noite, e não contenho mais. Choro! Choro copioso, em 

lágrimas, angústia e algum sorriso. Choro de homem. Ele à minha frente e todo o resto 

desfocado atrás, é alívio que sinto. Leveza e alívio. Balbucio, enfim, qualquer desculpa entre 

saliva e sal, não sei traduzir. Linguagem outra. Ele entende. Oh céus, ele entende! E tudo 

diminui seu vigor. Olhar em derredor agora é difícil, tudo é câmera lenta. Então uma enorme 

bola de fogo precipita-se no horizonte e... eu... re... lu... to... não... que... ro... a... cor... dar. 

Quero permanecer. Ele, a harpa, o céu, as lágrimas enxugadas. Não quero acordar. Não vou, 

pelo menos agora. Mesmo assim não há o que temer. Ainda inconsciente sinto as patas de 

Badraque sob meus pés e ouço o canto, divino canto, de Razael. Estão comigo. São comigo e 

são por mim, acordar será apenas voltar para eles. Eles, que me levam de volta para aquilo de 

que mais me distancio. Que trazem de volta o... 

 

  Duas piscadas, abro os olhos desperto. O quarto está escuro. Toda escuridão ali, 

estocada em cantos, com exceção da fresta na janela. Aos meus pés, Badraque ronca de um 

jeito engraçado e eu apenas sorrio sem mostrar os dentes. Razael, que nunca dorme, continua 

à janela a olhar inspirado para o céu que amanhece. Nunca dorme. É como se vivenciasse meu 

sonho e regesse ainda alguma sinfonia, ao longe, no alto. A harpa foi guardada. E o sol que a 

todos acalenta ergue-se num arco que parte do leste e se firma na celeste morada, anunciando 

que o universo deu à luz mais um dia. Mais um, dentre todos os que virão. E me levanto.  
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