
MIZU NO KOKORO 

- Pai! Mãe! – gritou. 

- Filhaaaaa! – desesperaram em coro os seus pais. 

Foi assim que ela se despediu de quem dela tinha cuidado nestes breves momentos da 

sua vida. 

Pouco tempo de vida, mas já recheados de aventuras, desventuras e lições. 

Voltemos à história. 

A queda era vertiginosa. Seus pais tinham-na segurado como podiam até à exaustão! 

Não havia como segurá-la mais. Havia algo mais forte que eles que lhes tirava o seu bem mais 

precioso das mãos escorregadias. Mãos que até então a tinham agarrado à vida. 

A diferença de temperatura fora brutal e ela caiu no vazio ao mesmo tempo que um 

raio de relâmpago a acompanhava. Gritou formando coro com o trovão, libertando toda a sua 

energia, como que tentando a catarse, desejava sucumbir… Não aguentaria viver só, indefesa… 

Perdeu os sentidos, tão forte tinha sido o seu kiai. 

Abriu os olhos, ferida por uma luz intensa que a cegava. Olhou em volta e questionou 

se estava numa outra dimensão, tão linda era a sua visão! Mas o raio de sol que a acordara 

teimava em iluminá-la e, por consequência, eliminá-la Deixou-se escorregar do seu leito verde 

e fofo, em forma de folha de árvore de cerejeira.  

Assim que beijou o solo, a sensação de vazio que antes sentira voltou! Não era 

possível, pensou. Mais uma queda? Agora não tinha quem a agarrasse. Deixou-se cair… 

A terra estava seca e ela facilmente viajou até parar na raiz daquela que tinha sido o 

seu leito perfeito após a dura separação dos que mais amava, a árvore de cerejeira. 

Viu aí o fabuloso fenómeno da vida: a raiz a ser brindada com milhões de gotículas de 

água, que, ao contrário do que se aprende nos manuais, não eram “sugadas” pelos pêlos 

radiculares. Não! Elas ofereciam-se à raiz! 

De repente, espiral, tontura, vazio, loucura! 

- Que se passa? Para onde vamos? – gritou sozinha perante um novo turbilhão de 

emoções. 

Olhou em redor e verificou que não se tinha perdido da “sua” cerejeira. Mas estava 

agora diferente. Quanto tempo teria estado inconsciente? 

A “sua” árvore encontrava-se agora num local frio, muito frio. Aquela que lhe tinha 

mostrado as mais belas flores, possuía agora uns frutos vermelhos pendurados e congelados. 

Envoltos numa camada tão fina de gelo que mais pareciam vidro frágil. 

Ela ainda não tinha congelado pois estava aninhada no meio da terra que a aquecia, 

protegida pela copa da sua sakura. 



Sabia que só podia contar consigo e decidiu enfrentar a vida, não esperar que algo ou 

alguém a levasse para um qualquer local desconhecido. Sabia para onde queria r, não sabia o 

caminho… 

Rolou encosta abaixo e o primeiro desafio logo lhe apareceu: um muro enorme de 

pedra. Gigantesco rochedo, impossível de contornar. Reuniu todas as forças e com um kiai 

bem do fundo do hara, empurrou-o. Nada sucedeu! 

- Mas… Eu sou forte! Como não se moveu? – questionou-se em voz alta. 

- Podes ser a mais forte do mundo, mas sozinha é difícil moveres montanhas. – falou 

uma vozinha a seu lado. 

- Junta-te a nós e segue-nos. Verás o teu poder quando bem direccionado e 

conjugado! – continuou. 

Juntas procuraram (sem perceber o exército de fieis seguidores que lhes iam no 

encalço) uma falha no monstruoso adversário imóvel. 

- Aqui, aqui! Entremos aqui! – gritaram. 

Uma racha no muro, com espaço suficiente para caber um exército em número igual 

ao delas. E assim foi. 

Deixou-se levar na onda deste exército que apareceu do nada e a levou para um 

buraco escuro no meio de um enorme rochedo que lhe bloqueava o caminho. 

Sentiu frio… Muito frio… Todos se encolheram o mais possível mas não iria demorar 

muito até enregelar. Era uma questão de segundos… Sentia-se ficar mais dura e por incrível 

que pareça, a ficar maior. Aquele exército até então de minorcas, estava a agigantar-se 

naquele buraco frio e escuro. Mas já não sentia nada, não conseguia pensar, deixou de ver… 

Letargia. 

Visto de fora, o rochedo explodiu como se tivessem detonado uma bomba no seu 

interior. Pedaços de pedra e gelo voaram em todas as direcções… 

De repente, barulho… Muito barulho. 

Onde estamos perguntavam-se todos! 

Era o som de mais mil exércitos iguais a eles… Milhões e milhões! Como teria sido 

possível adormecer congelada e acordar no meio de tantos milhões iguais a ela? 

Deslizava agora nas águas agitadas do mais puro e cristalino riacho, muito rápido. A 

certa altura, vertigem, queda!  

- Oh! Não! Mais uma vez! Que virá agora?...  

A queda foi a mais suave que alguma vez tivera. Milhões de mãos iguais às dela 

ampararam a sua queda. Foi como se tivesse caído num leito de seda, afagado por milhões de 

mãos macias e carinhosas, que lhe acariciavam a alma. 



Deparou-se com uma paisagem ainda mais extraordinária que aquela da cerejeira 

congelada. Encontrava-se agora num lago rodeado de frondosas árvores centenárias com aves 

voando e cantando por todo o lado, peixes tocando ao de leve a sua pele escorregadia e o som 

de uma cascata maravilhosa, brilhante. 

Desta vez estava mesmo noutra dimensão… Não poderia ser real aquele cenário. Um 

cenário com um indígena, puro, tão puro e cristalino como ela. Quando olhava para aquele 

homem nu, puro, brilhante, revia-se completamente nele. Como se outrora tivesse habitado o 

seu corpo, como se o fosse habitar numa próxima vida. 

Gentilmente, o homem de pena na cabeça aproximou-se da água do lago e sorveu-a. 

Sorveu-a juntamente com o exército de milhões. 

Ela já não era gota. Era Homem.  

O Homem, sentindo “alguém” dentro dele, emocionou-se. Sentiu como se tivesse 

vivido mil vidas, mil lições… 

Chorou… 

A lágrima escorreu pelo seu rosto… 
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