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Meio-dia.
 O vento sopra manso, sol a pino, en-
quanto inala-se o aroma de terra umedecida. 
Margem. Cílios. Mato crescendo, nostalgia!, 
a travessia das originárias sementes.
 Ela à beira do rio. Pensando. Espreita a 
água quase transparente mover-se. Lenta. Ár-
vores em contemplação. Espasmo das folhas 
que em queda livre tocam o espelho d’água. 
Ondas: tracejadas em círculos ao redor da 
folha. Espaços que se abrem. Ela flutua.
 Inspira o ar pelas narinas, enquanto o 
suor escorre, lembrando a tez morena que o 
fluir do desejo que não se represa se expressa 
e quer. Desvenda saídas. Escoa. Naquele ins-
tante, acaricia lembranças, enquanto venta o 
presente em constante criação do tempo 
futuro.
 Quem do lado de lá do rio há de sentir o 
que por ela passa? 

Nunca saberia, a não ser que... A não ser, 
como o que tem acontecido, acreditasse em 
destino. O destino trama o curso da vida 
como também os caminhos de um rio. Mo-
mento em que toca, dentro dela, a canção 
Vento de maio e as palavras soltam-se de seu 
corpo, as imagens esvoaçam-se, memórias 
circundam-na, e a brisa a lembra de esquecer 
e ficar aqui.
 Duas horas.
 Sente o imã. Ela, pé ante pé: adentra 
aquelas águas, enquanto a temperatura de 
seu corpo muda e mudam seus pensamentos. 
Estar em meio à largueza do ri(s)o.
 As pedras, pedrinhas, pequenos galhos, 
a areia encontram seus pés, pernas, coxas. E 
pequeninos peixes envolvem o ventre e os 
seios dela. Mergulhar os cabelos n’água, en-
quanto feixes de luz atravessam a retina. Ine-
xatidão. Desmemória. 
O instante-agora. Apenas pra não parar nem 
voltar atrás.
 Ela caminha um pouco, agacha-se, abre 
os braços. Boia. A flutuação requer entrega e 
a água regozija-se com tal abraço levando-a 

ao voo dos pássaros. Ameríndios. Doura-se o 
céu. E a pele torna-se líquida – a morada dos 
reinos. Todos. 
 E quase que eu me esqueci que o tempo 
não pára nem vai esperar...
 Quatro-horas.
 O leito do rio é largo e mais alargado 
fica com a presença dela. A correnteza-mãe 
embala a filha. Ela, moça, agora é (a)tingida. 
O vermelho vem vindo. É a hora, no ciclo de 
sua lua. O canal em flor escoa o líquido 
quente, de aroma oceânico e gosto sanguí-
neo. 
 Há mar dentro dela. Rainha dos raios de 
sol. Enquanto ouve as vozes das crianças, lá 
longe, ela brinca na correnteza agora aver-
melhada, recebendo os carinhos sutis da 
tarde gestada em perfume & calor.
 Seis horas.
 Ocaso no horizonte. Vento solar... Ela 
chega à outra margem. Apanha a flor de jas-
mim-manga e adorna os cabelos. Está quase 
nua. E ao intuir a presença de alguém avista, 
ancorado, um barco. Chama. Voz que alcança 

a primeira estrela. Chama outra vez.
 É quando do interior da canoa vão sur-
gindo dois olhos – lumes – e um largo sorri-
so. Pausa. Olham-se. Ela reconhece. É. O 
antigo olhar. 
 A mão se estende com o gesto: - vem! – 
em convite. Embarcar. Agora já não dá mais 
pra voltar atrás.
 Seriam aqueles olhos nos dela: o olho 
d’água? Foi assim, que ela soube que sim. 
Que o olho dela no dele, o dele no dela 
fecundados faziam brotar olhos d’água – 
nascidos, nascente, nativos do instante.
 Rio estendido. Lua nascendo. 
 É noite. 
 Ela, ele. Ele, ela. 
 Ela e o rio.

 “Sempre que me acontece alguma coisa 

importante está ventando”

(Ana Terra por Érico Veríssimo)
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