
(...)

Terminada a projeção de sua última existência, Jyika permaneceu onde e como estava, 
parada, pensativa. Quase podia sentir o frio daquele lugar, mal alimentada, os pés mal 
calçados em surrados chinelos, praticamente em contato com o piso gelado. Como 
desejara sapatos que lhe protegessem os pés do frio, uma bolsa, como as outras meninas, 
que andavam conversando animadamente, brincando, rindo!… Ela era muito só naquela 
existência, desejara muito ter amiguinhas, mas era discriminada, o pai quase 
permanentemente bêbado. Não frequentava a escola, sentia tanta vontade de estudar!... 
Queria falar direito, como todo mundo…

O Anjo Maior a despertou das lembranças. Lembranças? Anjos têm lembranças? Jyika as 
tinha, ali, e, subconscientemente, as teria no lugar para onde estava indo. Ela sentira falta 
de tantas coisas, um afago, um carinho, proteção; soubera, naquela existência, que o pai a 
amava, mas era tão irresponsável... confuso, já não raciocinava direito, gritava, ela 
chorava… Ele também chorava, e pedia perdão.

— Você precisa ir, Jyika.

***

Planeta azul, 10 de Outubro. Sul. Americas.

Twibin e Bonkin, mesmo de corpos etéreos, como Jyika, podiam ser vistos pelos outros 
anjos, não deveriam estar ali; esconderam-se num nicho de almofadas preparado pelo 
querubim. Tinham acabado de acomodar-se quando Jyika começou a partir. Todas as 
estrelas da galáxias próximas daquela região do Universo foram convidadas para iluminar 
com suavidade o scænarĭum; o cometa Magon, que chegara um pouco antes, 
transformou-se numa carruagem adornada de pores-de-sol e envolvida por auroras 
boreais. Ela apareceu coberta pelo manto, também etéreo, dos anjos especiais, bordado de 
pedras coloridas e brilhantes de Vênus, a Estrela da Manhã. Era conduzida pela mão 
direita do próprio Anjo Maior, na qual apoiava sua mão esquerda. Ele parou à porta da 
carruagem resplandecente, colocou-lhe provisoriamente nos cabelos o dourado dos raios 
solares das tardes de outono do lugar para onde embarcava, nos olhos colocou-lhe a 
mansidão do lago das flores amarelas, a pele fê-la alva, quase translúcida, para lembrar-
lhe sua existência anterior. A cabeça fê-la erguida, a testa larga da inteligência, o porte de 
princesa, o pescoço longo, perfil do camafeu. Pôs-lhe a generosidade dos fortes e dos 
justos no coração, alojado num corpo frágil pelas dificuldades da outra existência, mas 
deu-lhe o ânimo e a força interior dos iluminados. Esse o modo pelo qual encontraria o 
seu corpo físico ainda no útero, que em seguida seria dado à luz.

Antes de entrar na carruagem, Jyika  relanceou o olhar pelo lugar, tão calmo, tão 
acolhedor, dirigiu-o a Dukalin, uma breve despedida, silencioso pedido de proteção, 
ouvindo-o dizer sem palavras, no interior de si mesma, há, lá, alguém que estará sempre 
velando por você. Acomodou-se, tirou o manto dos anjos especiais, segurou-o firme, 
estendeu o braço pela janela e deixou-o cair, como mandavam os costumes dos anjos. Ele 



ficaria ali, esperando a sua volta para cobri-la novamente de luz. A carruagem partiu.

Jyika chegou ao planeta azul naquele mesmo dia.

***


