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 Era tarde de domingo e a imensidão azul engolia o dia espichando-se sobre as pedras. 

Apenas alguns pássaros ludibriavam o infinito e iam além dele, sumindo de vista sem, no 

entanto, tocar o céu: este é mais uma coisa que só temos se não possuímos.  

 Indiferente ao mundo cujo mistério também carregava em si, ela estava parada, 

sentada frente à abertura da gruta, perscrutando o interior dela mesma. Mas não havia 

imagem: tudo era turvo como a Itacoatiara. Aliás, Itacoatiara era a maior palavra do mundo 

para ela, o lugar por meio do qual ele se confessava indecifrável como a vida. Deveras. 

Deveras. Deveras... Suzana sabia sem saber da existência de um código em cada um de nós 

que se disfarça por trás de quem parecemos ser sem sermos. É que a essência está um pouco 

mais no fundo: qual? 

 Ela não sabia. Nunca se sabe. Sempre há um fundo metamorfoseando o que se quer 

ver, porém não se vê porque o fundo fica justamente na proa, em paradoxo. Se vemos com os 

olhos, não enxergamos, porque o óbvio tem sua própria sintaxe que escapa ao olhar: só se vê 

bem com o coração; esta frase, entretanto, já foi dita, por isso resta dizer que os olhos não 

bastam para ver. 

 E ela não via. Não conhecia o código. A mulher e Itacoatiara. A mulher e a pedra. A 

mulher e o conjunto de pedras de Ingá, no cariri paraibano, que guardava consigo o mistério a 

se decifrar: Itacoatiara, Itaquatiara, “pedra riscada”, em tupi, que tens a dizer, em teus vinte e 

cinco metros de comprimento? O que escondes em teus três metros de altura? Em teus 

escritos? Quem te escreveu? Ou te escrevestes a ti mesma em teu curso de vida? Somos nós 

quem nos escrevemos sem saber? É esse o segredo? 

 Suzana não sabia... e não saber era o seu maior conhecimento: somos seres 

desconhecedores, ao contrário de Itacoatiara, que sabe porque não pergunta, que traz em si a 

resposta à sua incógnita: estar sendo. Estar sendo é a resposta ao mistério da vida, pois a 

qualquer momento tudo pode mudar. Às vezes, Itacoatiara dorme pedra e acorda mistério; às 
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vezes, dorme mistério e acorda mensagem: somos o que mostra o olhar de quem nos vê – e o 

que vemos? 

 ... 

 ! 

 ? 

 Suzana continuava sentada, sentindo o silêncio penetrar-lhe o corpo, sem pedir 

licença. Pouco a pouco, ela se sentia mais distante do mundo porque estava distante de si 

mesma, como se, do alto do caminho que certamente levava a diferentes lugares, ela se 

observasse sem se reconhecer; tinha sido Suzana todo o tempo? Alguém decifrara seu código?  

 Não sabia. Como Itacoatiara, a mulher continuaria seu caminho sem olhar para trás, 

contudo levaria algo daquela sem deixar-lhe nada. Ir-se em frente é para nunca chegar, e o 

mistério é que somos apenas guardadores dele; temo-lo sem possuí-lo. Se não perguntamos, 

como a pedra, então sabemos... mas, se perseguimos a resposta, deixamos de sermo-nos, 

porque cada resposta trará uma maior pergunta... 

 Mas não haverá mais busca: a mulher encontrou em si a resposta ao seu mistério: o seu 

silêncio. Deitou suavemente onde estava, sem pressa, sem respostas. Era apenas a pergunta. 

Mulher e Itacoatiara. Fundiu-se à pedra, fechou os olhos... Estava sendo. Mas não já era, 

senão uma continuação da pedra. Mulher e pedra. É-se hoje para não ser amanhã, eis o 

mistério. 

 


